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màster en valoració energètica i acupuntura CURS 2017/2020

PRESENTACIÓ DEL CURS
L’acupuntura és una pràctica terapèutica mil·lenària que forma part de la medicina tradicional xinesa, que 
actualment és habitual en molts països. En aquests moments, és reconeguda per diferents grups profes-
sionals com a tractament idoni per a diferents malalties.

L’acupuntura forma part de les teràpies que avui anomenem complementàries, ja que es pot utilitzar com 
un tractament per si mateix o bé com a complement d’altres tractaments. Des del Campus Docent Sant 
Joan de Déu oferim l’oportunitat de formar-se com a acupuntor i, d’aquesta manera, projectar-se en un 
horitzó més ampli en el servei de cuidar i guarir a les persones.

PROPÒSIT DE LA FORMACIÓ
Ens proposem que l’estudiant obtingui competència en la valoració energètica i en la pràctica de 
l’Acupuntura, capacitat per a l’exercici com a professional, amb els continguts teòrics i formació pràctica 
adequada.

METODOLOGIA DOCENT
Els coneixements es presenten de manera gradual i s’utilitzen esquemes didàctics que faciliten la compren-
sió i la deducció, per part de l’estudiant, de les patologies i les síndromes, evitant memoritzacions inne-
cessàries, alhora que permeten posteriorment l’actuació clínica sobre la base de conceptes perfectament 
assimilats. L’estudiant realitza les pràctiques clíniques totalment tutoritzat i amb pacients reals.

PLA DOCENT
El pla d’estudis conté un total de 62 ECTS segons el Pla d’Estudis Europeu (Bolonia).

Està estructurat en forma de 8 mòduls que es desenvolupen en tres cursos acadèmics.

De forma presencial 485 hores, dirigides pel tutor 540 hores i en treball autònom de l’estudiant 530 hores.

Mòdul I
Història i Fonaments, Etiopatogenia i Semiologia.

Mòdul II
Meridians Principals i Punts Bàsics. Instrumental i Tuina.

Mòdul III
Diferents modalitats de Síndromes. Aplicacions Clíniques. Taichí.

Mòdul IV
Vasos Curiosos i Punts Curiosos. Craneopuntura. Dietètica i Fitoteràpia.

Mòdul V
Patologies més habituals en la clínica i al seu tractament.

Mòdul VI
Pràctiques Clíniques.

Mòdul VII
Metodologia i Treball d’Investigació.

Mòdul VIII
Complements de formació sanitària per a acupuntors/es.

PROFESSORAT
Emma Albià
Llicenciada en Medicina i Acupuntora.

Mª Mar Caparros
Diplomada en Infermeria i Acupuntora.

Josep M. Charles 
Diplomat en Fisioteràpia i Acupuntor.

Patricia Dolcet
Llicenciada en Medicina i Acupuntura.

Cristina Domingo
Llicenciada en Medicina i Acupuntora.

Creu Forés
Llicenciada en Medicina i Acupuntora.

Raymond Hwang
Especialista en Fitoteràpia a Taiwan.

Cristina Luque
Diplomada en Fisioteràpia i Acupuntura.

Laura Márquez
Diplomada en Fisioteràpia i Acupuntura.

Ana Mª Merino
Llicenciada en Documentació.

Maria Teresa Miranda
Diplomada en Infermeria i Acupuntora.

Gabriel Motis
Diplomat en Infermeria i Acupuntor.

Ignasi Planavila
Diplomat en Fisioteràpia i Acupuntor.

Lidia Prat
Diplomada en Fisioteràpia i Acupuntura

Laia Puig
Diplomada en Fisioteràpia i Acupuntura.

Teresa Pujadas
Diplomada en Infermeria i Acupuntura.

Anna Ramió
Diplomada en Infermeria i especialista en recerca qualitativa. Llicenciada en Antropologia Social i Cultural. 
Doctora en Sociologia a la U.B.

Juli Salvat
Diplomat en Fisioteràpia i Acupuntor.

Rosalina Sicart
Llicenciada en Pedagogia i Psicoanalista.

Radha Thambirajah
Professora internacional d’acupuntura.
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DIRECCIÓ i COORDINACIÓ
DIRECCIÓ: 

Cristina Domingo Gómez. Llicenciada en medicina, llicenciada en acupuntura per la CEAI de Pequín.

COORDINACIÓ:

Carmen González Tapias. Secretaria docent. 
Tel. 669 77 45 62
www.masteracupuntura.com
Mail: masteracupuntura@santjoandedeu.edu.es

ACREDITACIÓ
La Universitat de Barcelona expedirà el títol de Màster en Valoració Energètica i Acupuntura, amb la col.
laboració de l’Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu als estudiants que superin els requisits 
següents:

- Assistència a un 80% de les classes.

- Demostrar competència en la realització de les pràctiques clíniques.

- Superar les proves escrites d’avaluació.

- Elaboració d’un treball de recerca.

DURADA i HORARI
Aquesta formació es realitza al llarg de tres cursos acadèmics:

El primer curs comença el mes de setembre de 2017 i finalitza al juliol de 2018 ambdós inclosos. 
El segon curs comença el mes de setembre de 2018 fins al juliol de 2019.
El tercer curs comença el mes de setembre de 2019 fins al desembre de 2020.

Les classes teòriques s’imparteixen en 10 seminaris intensius de 10 hores, un cop al mes.

Primer i segon curs: dissabte de 9h. a 14h. i de 15.30h. a 20.30h. (i a l’abril també el diumenge de 9h. a 14h.). 

Tercer curs: dissabte de 9h. a 14h. i de 15.30h. a 20.30h. i diumenge de 9h. a 14h.

Les pràctiques clíniques es realitzen 5 hores a la setmana concentrades en un dia, de dilluns a divendres, 
durant 20 setmanes (matí o tarda), i en 10 sessions clíniques.

El treball de recerca es realitza al finalitzar el tercer curs, i es tutoritzat pels professors del curs.

LLOC DE REALITZACIÓ DEL CURS
Formació teòrica i teoricopràctica: Campus Docent Sant Joan de Déu. 

Carrer Miret i Sans, 10-16. Barcelona.

Pràctiques clíniques: Dispensari Clínic.

SESSIÓ INFORMATIVA
Dijous 8 de juny de 2017 a les 12h. i a les 17h.

MATRÍCULA
Dates:  Del 5 al 26 de juliol i del 4 de setembre al 13 d’octubre de 2017.

Lloc:  Durant el mes de juliol al carrer Santa Rosa, 39-57, d’Esplugues. 
 A partir de setembre al carrer Miret i Sans, 10-16 de Barcelona. Secretaria d’estudiants.

Horari:  Juliol: de 9h. a 15h.

 Setembre: de 9h. a 18.30h.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

	 •	Fotocòpia	compulsada	del	títol	professional

	 •	Fotocòpia	del	DNI

	 •	2	Fotografies	mida	carnet

	 •	Dades	bancàries	(l’imprés	us	el	facilitarà	el	Campus).

FORMA DE PAGAMENT

El preu està establert en:

Primer, segon i tercer curs: 2.251€ + taxa de matriculació (aprox. 51€) + taxa de la Universitat de Barcelona 
(aprox. 70€) per cada curs acadèmic.

El preu de la matrícula inclou el dinar de tots els dissabtes a la cafeteria de l’Edifici Docent.

Forma de pagament:

•	200€	al	mes	durant	10	mesos.

•	La	resta	en	un	sol	pagament	en	el	primer	rebut.

L’import de la matrícula no es retornarà, en cap cas un cop començat el curs.

Els pagaments es realitzaran mitjançant rebuts domiciliats.
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