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Aquest màster conté un total de 60 ECTS segons l’Espai Europeu d’Educació Superior (Bolonya),
està estructurat en forma de 9 mòduls que es desenvolupen en dos cursos acadèmics i es
distribueix en 385 hores presencials, 450 hores de treball dirigit i 665 hores de treball de
l’estudiant.

• Mòdul I. Història, Fonaments i Bases Científiques.
• Mòdul II. Bases pràctiques. La Història de Vida.
• Mòdul III. Odontologia Neurofocal.
• Mòdul IV. Aportacions de Models Mèdics Complementaris.
• Mòdul V. Tècniques de la Teràpia Neural.
• Mòdul VI. Aplicació pràctica de les tècniques pròpies de la Teràpia Neural.
• Mòdul VII. Pràctiques Clíniques.
• Mòdul VIII. Metodologia i Treball d’investigació.
• Mòdul IX. Jornades Internacionals d'Actualització en Teràpia Neural.

Duració i horari

Aquesta formació es realitza al llarg de dos cursos acadèmics. El 1r curs comença el 05/11/2021 i
finalitza el 23/06/2022. Les classes teòriques s’imparteixen en tretze seminaris intensius de 16
hores, nou presencials en divendres de 10.00 h a 19.00 h i dissabtes de 09.00 h a 18.00 h, i quatre
virtuals en divendres i dissabtes de 9 a 18 h.

Les dates dels seminaris del primer curs acadèmic són: de 12 i 13 de novembre, 10 i 11 de
desembre de 2021, 14 i 15 de gener, 18 i 19 de febrer, 18 i 19 de març, 8 i 9 d’abril, i 6 i 7 de maig
de 2022.

Els exàmens es realitzaran mitjançant la plataforma del Campus els dies 30 d’abril de 2022 i 29
d’abril de 2023.

Les pràctiques clíniques es poden realitzar al llarg dels dos anys, en qualsevol mes.

El treball d’investigació és tutoritzat per una professora del curs i es presenta en finalitzar el segon
curs, tot i que es pot demanar un ajornament si el treball ho requereix.

La Teràpia Neural i l’Odontologia Neurofocal s’han convertit en un mètode terapèutic molt utilitzat
en els països germànics i és cada vegada més coneguda i utilitzada al nostre país, com ho podem
veure en les 13 edicions presencials i 6 semipresencials realitzades.

El Màster té tres línies de formació diferenciades segons la titulació universitària dels professionals.
Hi ha una part comuna de bases, conceptes i tècnica, i una altra part específica per a metges,
odontòlogues i infermeres que queda subjecta a les competències pròpies de cada professió.
Aquest Màster està dirigit a metges/ses, infermers/es i odontòlegs/gues.

Objectius

Ens proposem proporcionar als estudiants els coneixements científics, teòrics i tècnics necessaris
per a la pràctica de la Teràpia Neural, aprofundint en l’estudi i el tractament integral de l’ésser
humà com a ens nerviós, emocional, social, cultural, biològic i integral.

Entendre millor el sistema nerviós autònom, la seva modulació sobre el sistema immune i la
inflamació i el seu paper integrador entre tots els òrgans i també amb la ment i les emocions. Una
bona actuació sobre el neurovegetatiu és una immillorable eina per afavorir les seves funcions
reguladores d’una manera ràpida, eficaç i econòmica per a qualsevol procés patològic que s’hagi
iniciat en l’organisme, sigui agut o crònic.

Metodologia

La metodologia docent és molt activa perquè l’estudiant intervingui en l’aprenentatge i pugui
participar en totes les àrees del programa, especialment en els comentaris del material teòric, en el
desenvolupament de les pràctiques i en la realització d’històries de vida. D’aquesta manera es
pretén que l’estudiant acabi amb una formació òptima per poder incorporar i aplicar aquesta
teràpia en l’àmbit de la seva professió.

Acreditació

La Universitat de Barcelona, amb la col·laboració del Campus Docent Sant Joan de Déu, expedirà el
títol de Màster en Teràpia Neural i Odontologia Neurofocal als estudiants que superin els següents
requisits:

• 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 d’investigació.

Presentació Pla Docent

Aquest curs pot patir ajustaments de calendari, metodologia docent o sistema

d’avaluació segons els esdeveniments i les directrius de les autoritats sanitàries en

relació amb la crisi de la COVID-19. Malgrat tot, es garanteix la qualitat de la formació i

l’assoliment d’objectius en tots els casos.



Alfonso Rodríguez Baeza
Barcelona. Catedràtic d’Anatomia i Embriologia Humana. Facultat Medicina Univ. Autònoma de
Barcelona (UAB).

Almudena Martín
Barcelona. Odontòloga. Màster en TN i ONF i experta en Cinesiologia i Posturologia.

Antonio Chamero
Barcelona. Metge anestesiòleg. Màster en TN i ONF i en tractament del dolor.

Claudia Espinosa
Lleida. Metgessa de Família. Màster en TN i ONF, Postgrau en Teràpies Naturals. Experta en
Cinesiologia.

David Vinyes
Metge terapeuta neural. Màster en Neurociències i en Antropologia de la Medicina. Membre del
Comitè Científic i Ètic de la International Federation of Medical Associations of Neural Therapy.
President de la Neural Therapy Research Foundation.

Daniela Passani
Barcelona. Metgessa i Doctora en Medicina, Especialista en Anestesiologia i Clínica del Dolor
(Alemanya). Experta en TN, Medicina Naturista i Osteopatia (Alemanya) i Medicina Ayurvèdica
(Gran Bretanya).

Dolores Barata
Madrid. Metgessa Estomatòloga. Doctora en Medicina. Màster en TN i ONF.

Estefania Sánchez
Barcelona. Odontòloga. Màster en TN i ONF. Experta en Odontologia Integrativa.

Ibone Martínez Barrenetxea
Bizkaia. Odontòloga especialista en Implantologia Oral. Màster en TN i ONF.

Ishar Dalmau
Girona. Metge i Doctor en Medicina. Acupuntor. Professor Escoles Univ. Gimbernat-UAB (EUG-
UAB).

Javier Delgado
Bizkaia. Metge. Especialista en Rehabilitació, Màster en TN i ONF (BCN). Vocal de la Neural Therapy
Research Foundation

Joan San
Girona. Metge i Doctor en Medicina, Neurocirurgià. Degà de la Facultat Medicina Univ. de Girona.

Josep Pérez Sánchez
Barcelona. Metge i Odontòleg. Màster en TN i ONF, expert en Rehabilitació Neuro Oclusal.

Dates de matriculació
A partir del 15/10/2021 de les sol·licituds acceptades per la direcció del Màster.

El període de preinscripcions s’iniciarà el 15/09/2021 i finalitzarà el 14/10/2021.

És requisit inicial escriure a la coordinadora del Màster a montse@institutdeterapianeural.cat,
explicant breument els motius pels quals desitja fer aquest Màster i adjuntant un breu curriculum
vitae.

Documentació necessària
• Fotocòpia compulsada del títol acadèmic.
• Fotocòpia d’un document acreditatiu oficial d’identitat (DNI, NIE o Passaport).
• Dues fotografies mida carnet
• Dades bancàries (l'imprès el facilitarà el Campus).

En el cas d’estudiants estrangers, fotocòpia compulsada del títol universitari cursat en el país
d’origen amb la postil·la de La Haia.

Forma de pagament
El preu establert és de 2.240 € més taxes administratives el 1r curs, i 2.310 € més taxes
administratives en el 2n curs.

Hi ha dues modalitats de pagament:

A. 100% en el moment de la matriculació.
B. 50% en el moment de la matriculació i el 50% restant a pagar fraccionat en dues quotes en el

segon i quart mes posterior a la matrícula.

Els pagaments s’efectuaran mitjançant transferència o targeta bancària. Un cop iniciat el curs, no es
retornarà cap import.

Contacte

Direcció i coordinació
• David Vinyes - Metge terapeuta neural. Màster en Neurociències i en Antropologia de la

Medicina. Membre del Comitè Científic i Ètic de la International Federation of Medical
Associations of Neural Therapy. President de la Neural Therapy Research Foundation

• Montserrat Muñoz - Metgessa. Especialista en Medicina Interna, Màster en TN i ONF, Màster en
malalties infeccioses y medicina tropical (Liverpool School of Tropical Medicine).

• Montserrat Matamala - Infermera Teràpia Neural. Presidenta de l’Associació d’Infermeria TN.

Secretaria
• Cristina Domínguez (secretaria de Màsters/Postgraus)

Correu electrònic: cristina.dominguez@sjd.edu.es
Telèfon: +34.93.280.09.49

Matrícula Professorat
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Sandra Pereyra
Barcelona. Odontòloga. Postgrau en TN i ONF. Experta en Medicina i Odontologia Ambiental.

Sònia Córdoba
Barcelona. Odontòloga. Postgrau en TN i ONF. Experta en Rehabilitació Neuro Oclusal.

Teresa Garcia
Barcelona. Metgessa homeòpata (UB i ACMHB) i terapeuta neural. Tresorera de la Neural Therapy
Research Foundation i de la Associació Mèdica de TN d’Espanya.

Josep Mª Pujol
Barcelona. Infermer. Postgrau en TN i ONF. Osteòpata.

Judith Cuspinera
Barcelona. Metgessa de Família. Màster en TN i ONF

Katia Puente de la Vega
Barcelona. Metgessa de Família, Postgrau en TN i ONF. Excol·laboradora d’Investigació del
Departament de TN de la Facultat Medicina Univ. de Berna (Suïssa).

Mar López
Girona. Metgessa i Odontòloga. Màster en TN i ONF.

Marcos Pérez Abendaño
Navarra. Metge terapeuta Neural.

M. Josep Roca
Barcelona. Metgessa Internista i de l’Educació Física i de l’Esport. Màster en TN i ONF. Professora
de Ioga.

Melibea Vallbé
Barcelona. Odontòloga experta en Cinesiologia, Oclusió i Rehabilitació Oral i Ortodòncia. Màster en
TN i ONF.

Menchu Sacristán
Madrid. Metgessa. Doctora en Rehabilitació. Experta en Osteopatia Estructural i directora del Curs
d’Expert Univ. en Alliberació Facial (Madrid).

Montserrat Matamala
Infermera Teràpia Neural. Presidenta de l’Associació d’Infermeria TN.

Montserrat Muñoz
Metgessa. Especialista en Medicina Interna, Màster en TN i ONF, Màster en Malalties Infeccioses i
Medicina Tropical (Liverpool School of Tropical Medicine).

Padma Solanas
Barcelona. Metgessa. Màster en TN i ONF i en Posturologia. Experta en Medicina Ambiental.

Quim Vicent
Barcelona. Diplomat en Osteopatia.

Ricard Tutusaus
Barcelona. Fisioterapeuta i Osteòpata. Professor EUG-UAB. Docent del màster Univ. de fisioteràpia
en Neurologia i del postgrau de fisioteràpia en Pediatria.

Rosario Cedeño
Barcelona. Odontòloga. Doctora en Odontologia. Màster en TN i OFN i en pròtesi bucal i ATM.
Professora d’Odontologia de la Univ. Internacional de Catalunya.


