que s’aplica, como ho són les que
es presenten en aquest curs.

Programa

Curs de formació continuada
en Acupuntura
SEMINARI TEÒRICO-PRÀCTIC:
NEUROMODULACIÓ AURICULAR
(ANM) COM A MODEL TERAPÈUTIC
EN EL TRACTAMENT DE L’ESTRÉS I
L’ANSIETAT
Dr. Pere Marco

Licenciat en Medicina i Cirurgia per la
Universitat de València. És Màster en
Acupuntura per la Universitat de
Barcelona.
Professor d’Acupuntura en diferents
Posgraus i Màsters d’ acupuntura
(Universitat Internacional de Catalunya,
Universitat de Barcelona)
President de la Societat Científica
d’Acupuntura de Catalunya i Balears
(SCACB).
Autor dels llibres: Acupuntura y dolor
articular agudo; Acupuntura y dolor de
espalda; Acupuntura y Reumatología.
Exergeix l’acupuntura a la consulta
privada des de fa 35 anys.

Contingut
La Neuromodulació auricular és un
procediment que utiliza el pabelló
auricular, per a tractar diferents
dolències. Aquest procediment està
basat en la inervació del propi pabelló i
les seves conexions amb els nuclis
cerebrals del tronc de l’encèfal i les
seves relacions amb el sistema nerviós
central. Es tracta d’una auriculoteràpia
actualitzada que utiliza una
metodologia molt concreta i altament
efectiva, en aquelles patologies en les

1. Introducció a la
neuromodulació auricular
(NMA)
2. De Paul Nogier a la NMA
3. Model basat en la inervació del
pabelló auricular
4. Neuromodulació perifèrica
vagal, trigèmino-espinal
5. Teoria de la confluència en el
tronc de l’encèfal
6. Les vies neurals com a
concepte bàsic de la teoria
polivagal (TPV)
7. Nuclis vagals i trigeminals del
tronc cerebral.
8. Nucli dorsal del vagus, nucli
ambigu i nucli sensitiu del
trigèmin com a referència.
9. Relació dels nuclis del tronc
cerebral i zones auriculars
10. Neurofisiologia de les
conductes complexes com les
emocions i la comunicació.
11. Sistema nerviós vegetatiu i
homeostasi.
12. Relació d’equilibri homeostàsic
i estrés.
13. La vulnerabilitat a l’estrés
14. La medició del to vagal:
arritmia sinusal respiratòria
15. To simpàtic i parasimpàtic com
a referència preferencial
16. Àrees auriculars pel diseny
dels programes auriculars.
17. Models específics de
tractament.
18. Programes auriculars pel
control de l’estrés
19. Material i mètodes específics
per a cada àrea auricular
20. Conclusions

Inscripció
Els no socis poden fer-se socis de
l’Acadèmia i de la Societat Científica
d’Acupuntura el mateix dia del curs.
Per a formalitzar la inscripció al curs
s’ha de tramitar a través de la pàgina
web de la Societat.
www.academia.cat/acupuntura
o del següent enllaç.
http://inscripcions.academia.cat/form.
php?id=747&lang=es-CA

Places limitadas a 50 participants
S’entregarà el corresponent certificat
d’assistència.

Lloc on es realitzarà el curs
CAMFIC. Societat Catalana de
Medicina Familiar i Comunitària.
C/Diputació, 316. Barcelona
Bon accés amb transport públic
Parking amb 20% de descompte
al C/Bailen, 51
Horari
Dissabte 3 de Març de 2018 de
10h. a 14h.
Quota d’inscripció
Socis de la SCACB

50 euros

Estudiants de Masters i
Posgraus d’Acupuntura 50 euros
No socis

110 euros

