
 
 

AROMATERÀPIA CIENTÍFICA 

 
 
INTRODUCCIÓ 
L'aromateràpia científica utilitza olis essencials quimiotipats amb finalitats 
terapèutiques. Molt concentrats i bioquímicament definits, els olis essencials són 
eficaços en el tractament de diverses patologies.  
 
OBJECTIU 

El curs té com a objectiu donar a conèixer i aprofundir en les bases de l'aromateràpia 
científica per poder aplicar els olis essencials com a eina terapèutica i saber utilitzar-
los adequadament en cada patologia. 
 
DIRECCIÓ 
Comissió de Formació Continuada 

 
COORDINACIÓ 
Sra. Maria Antònia Febrer Bauzá. Coordinadora de la Comissió de Formació 
Continuada del COFIB. 
Dra. Francisca Maria Santandreu. Coordinadora de formació del COFIB 
 
PROGRAMA 
 

Dia 20 d’octubre de 2016, de 10:30 a 13:30 h i de 15 a 18 h. 
Generalitats 

 Introducció i definicions: oli essencial i essència. 

 Criteris de qualitat d'un oli essencial: AEQT (Olis Essencials Quimiotipats). 

 Mètodes d'anàlisi: Cromatografia de gasos associada a Espectrometria 
de masses. 

 Altres proves científiques: L’aromatograma i les publicacions científiques. 

 Vies d'administració: tòpica, oral i inhalatòria. 

 Precaucions d'ús i toxicitat dels olis essencials. 

 Recomanacions per a embarassades. 

 Quadre d'ús segur dels olis essencials més comuns. 
Infectologia 

 Les infeccions bacterianes, virals, fúngiques i parasitàries. 

 Mecanismes d'acció dels olis essencials antiinfecciosos. 

 Famílies bioquímiques antiinfeccioses. 

 Olis essencials antiinfecciosos. 

 Formulari d’infectologia. 
Sistema respiratori 

 Famílies bioquímiques expectorants. 

 Olis essencials expectorants. 

 Famílies bioquímiques mucolítiques. 

 Olis essencials mucolítics. 

 Formulari del sistema respiratori. 
 



Dia 17 de novembre de 2016, de 10:30 a 13:30 h i de 15 a 18 h. 

Inflamació i gestió del dolor 

 Famílies bioquímiques antiinflamatòries. 

 Olis essencials antiinflamatoris. 

 Altres olis essencials útils en la gestió del dolor. 

 Investigació i publicacions científiques. 

 Formulari de patologies inflamatòries i doloroses. 
 
Sistema circulatori 

 Famílies bioquímiques circulatòries. 

 Olis essencials circulatoris. 

 Famílies bioquímiques hipertensores i hipotensores. 

 Olis essencials hipertensors i hipotensors. 

 Olis essencials antiarítmics. 

 Formulari del sistema circulatori. 
 
 
PROFESSORAT 
Alfredo Quevedo. 

Llicenciat en Farmàcia. Responsable de formació Pranarôm Espanya. 
Graduat en Naturopatia Institut Euronature de Toulouse. 
 
HORES LECTIVES 

12 hores. 
 
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS 
Àrea de Formació del COFIB. Tel.: 971 22 83 78. E-mail: formacio@cofib.es 
Quota de matrícula: 40 €. 
Inscripció gratuïta pels col·legiats de Menorca, Eivissa i Formentera que es 
desplacin a realitzar el curs a Mallorca. 
Data límit d’inscripció: 7 d’octubre de 2016. 
El pagament de la matrícula es realitzarà quinze dies abans de l’inici del curs. No es 
faran devolucions de l’import de la matrícula una vegada iniciat el curs. 

 
SEU 

Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears. C/Volta de la Mercè núm. 4, 
Palma. 
 
 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: 

 



                                                                                   

 

 

 
 
 

 

 

BUTLLETÍ D’INSCRIPCIÓ FORMACIÓ CONTINUADA  
 

 

NOM DEL CURS:  

ASSISTENT: 
 

TITULACIÓ: 
 

LLOC DE TREBALL: 
 

ADREÇA, POBLACIÓ i CODI 
POSTAL: 

 

NIF: 
 

 

E-MAIL i TELÈFON: 

 

COL·LEGIAT QUE REALITZA 
EL PAGAMENT: 

 

 

Podeu trobar el butlletí d’inscripció a la pàgina www.cofib.es a l’àrea de formació 

COFIB, i una vegada complimentat el podeu enviar a formacio@cofib.es o al fax 

971228324. 

 

Abonament d’inscripcions dels NO COL·LEGIATS AL COFIB s’efectuarà al 

Col·legi mitjançant transferència bancària al número de compte: 2100-0390-24-

0200843318 de ”la Caixa”. 

Signatura 

 

 

el/la titular 

 

 

 

 
PROTECCIÓ DE DADES: D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, declaro quedar informat que les meves dades passen a formar part d'un fitxer del qual és titular el Col·legi Oficial de 
Farmacèutics de les Illes Balears, destinat a la gestió de les inscripcions d'activitats formatives. Així mateix declaro estar informat que puc 
exercitar els meus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit acompanyat de documentació acreditativa de la 
meva identitat dirigit al domicili del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, situat al carrer Volta de la Mercè, núm. 4, 07002, 
Palma de Mallorca (Illes Balears), o a l'adreça de correu electrònic cofib@cofib.es. 

http://www.cofib.es/

