
 
 

 

CURS BÀSIC DE TÈCNIQUES DE MASSATGE (Edició Província de Tarragona) 
 
 

Presentació 
Aquest curs eminentment pràctic dóna la oportunitat als fisioterapeutes, de formar-se en tècniques bàsiques 
de massatge. 
 
Objectiu general 
Formar als fisioterapeutes tant a nivell teòric com pràctic en tècniques de massatge i relaxació, perquè 
siguin capaços de desenvolupar-se a la feina escollint la tècnica adequada a la patologia que estan tractant. 
 
Objectius específics 

- Aprendre les diferents maniobres i manipulacions de les tècniques de massatge. 
- Conèixer les indicacions, contraindicacions i efectes de cadascuna de les diferents tècniques. 
- Adquirir la destresa, l’agilitat i l’harmonia necessàries per a aplicar el massatge, en relació amb les 

diferents tècniques i moviments. 
- Reconèixer i tractar totes les patologies que milloren amb el massatge terapèutic, escollint en cada 

cas la tècnica més adequada. 
 

Temari 
Aspectes Generals 

- Ergonomia del massatge 
- Introducció al massatge 

 
Tècniques 

- Massatge esportiu. 
- Drenatge Limfàtic. 
- Massatge de fàscies. 
- Punts gatell. 
- MTF. Massatge de Cyriax. 
- Tècniques de Relaxació 

 

Professorat 
- Sra. Eugenia Pollini. Fisioterapeuta. 
- Sra. Meritxell Ribó. Fisioterapeuta. 
- Sra. Cori Fargas. Fisioterapeuta 
 

Adreçat a:  
Fisioterapeutes Col·legiats 
 

Durada 
60 hores lectives 
 

Calendari 
5, 12, 19, 26 de novembre de 2005. 
3, 17 de desembre de 2005. 
  
Horari 
Dissabtes, de 9 a 14h i de 15 a 20h. 
 

Preu 
390€ 
 

 



 
 

 
CURS DE MASSATGE (Edició Província de Tarragona) 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ  
 
Nom i cognoms:  
 

DNI:   Nº Col:  
 

Adreça:  
 

Codi Postal:  Població:  
 

Telèfon:  Mòbil:  
 

E-mail:  
 
 
Cal realitzar l’ingrés corresponent a la totalitat del preu del curs, indicant número de col·legiat i nom del curs 
al següent compte corrent: 
 
Banc de Sabadell: 
 
0081 0066 67 0001227724  REF: MASSATGE TARRAGONA 
 
La inscripció als cursos queda subjecta a la disponibilitat de places, que seran adjudicades per 
rigorós ordre de recepció. Per tal de formalitzar la matriculació és necessari aportar, a més de 
la butlleta d’inscripció, una còpia del rebut del pagament del curs. 
 
Pot fer arribar la seva inscripció per correu (Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. C/ Segle XX, 78. 
08032. Barcelona), per fax (93 207 70 22) o per mail formacio@fisioterapeutes.org . 
 
 
Per tal d’obtenir la certificació del curs és imprescindible assistir al 80% de les hores lectives 
del curs. 
 
El nombre previst de participants és de 15 a 20. En cas de no assolir el nombre mínim de 
participants previstos, el curs podrà ésser cancel·lat.  
 
En cas d’anulació de la plaça, es retornarà l’import de la matrícula prèvia justificació per escrit, 
amb una antelació mínima de 15 dies a la data d’inici del curs. 
 

 
 


