
ANNEX 5
CARACTERÍSTIQUES DE L’EXERCICI PRÀCTIC 

Especificacions, pautes i criteris per la realització de l’exercici de caràcter pràctic (B.2) per a 
les especialitats que incloguin continguts de caràcter aplicat, habilitats instrumentals o 
tècniques

COS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI

Característiques comuns de l’exercici pràctic

Els tribunals informaran oportunament als aspirants sobre els mitjans tècnics, la 
documentació i els aspectes concrets del desenvolupament dels exercicis pràctics que 
composen la prova.

El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la 
interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir 
l’alumnat pel desenvolupament de l’activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments
d’avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals
manifestades, i les capacitats de l’aspirant pel que fa a l’organització del treball, la gestió del 
temps, l’adaptació a les característiques de l’alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i
la disposició a la innovació.

La comissió de selecció o el tribunal únic determinarà el temps per a la realització de la prova
pràctica, que com a màxim serà de quatre hores. En funció del tipus de prova pràctica el 
tribunal pot distribuir el temps de la realització de la prova en diferents dies.

0590105 Formació i orientació laboral

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l’aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d’activitats 
d’ensenyament aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o 
resolució d’exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb algun, alguns o tots els 
àmbits següents:

 Procés d’orientació laboral i recerca d’ocupació, fonts i tècniques de recerca de feina i 
anàlisi d’informació.

 Mercat de treball, competències professionals i itineraris professionals i formatius.
 Habilitats de treball en equip i negociació de conflictes.
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 Aplicació de drets i deures laborals bàsics i normativa relacionada.
 Interpretació dels diferents tipus de contractació i les seves característiques.
 Anàlisi de les modificacions dels contractes de treball i les seves conseqüències.
 Anàlisi i coneixement de diferents entitats gestores de la Seguretat Social, serveis i 

prestacions.
 Gestió de conflictes col·lectius i conflictes individuals en les relacions laborals.
 Innovació empresarial. Actituds i habilitats emprenedores i valoració d’un projecte 

empresarial.
 Previsions de tresoreria i pressupostos. Interpretació de comptes anuals.
 Anàlisi i característiques de diferents formes jurídiques d’una empresa.
 Anàlisi de l’entorn laboral, els factors de risc i la seva relació amb la salut.
 Identificació de riscos, avaluació, danys derivats i mesures de prevenció i protecció 

aplicables.
 Drets i deures, participació dels treballadors i organismes relacionats amb l’activitat 

preventiva.
 Mesures i pla d’autoprotecció i pla d’actuació. Primers auxilis.

0590109 Navegació i instal·lacions marines

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l’aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d’activitats 
d’ensenyament aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o 
resolució d’exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb algun, alguns o tots els 
àmbits següents:

 Planificació i realització de la derrota del vaixell en un pont integrat (simuladors). 
Execució d’una maniobra d’entrada o sortida de port (simuladors). 

 Realització de càlculs cinemàtics navals, del rumb i la distància a un punt i de marees. 
Determinació de la situació del vaixell mitjançant observació del Sol, planetes i estels o
per demores, marques o en enfilacions. 

 Determinació de l'estabilitat estàtica i dinàmica del vaixell.
 Diagnosi d'avaries en les màquines i instal·lacions del vaixell a partir de les lectures 

d'instrumentació de control, d'assaigs, comprovacions i documentació tècnica del 
sistema (simuladors). 

 Muntatge i interpretació d'esquemes de circuits elèctrics, pneumàtics i hidràulics del 
vaixell. 

 Preparació i supervisió del funcionament dels sistemes propulsors i auxiliars del 
vaixell (simuladors).

0590115 Processos de producció agrària

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l’aspirant en tria una.
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Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d’activitats 
d’ensenyament aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o 
resolució d’exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb algun, alguns o tots els 
àmbits següents:

 Realització, organització i control del manteniment, reparació i funcionament de les 
instal·lacions, maquinària i equips d’una empresa agrària.

 Realització/organització de labors/operacions de reproducció, propagació i producció 
de plantes en viver.

 Realització/organització de labors en cultius herbacis intensius/extensius, en fruiters i 
cítrics, en cultius arboris i arbustius extensius.

 Realització/organització de les tasques d’implantació i conservació de jardins i zones 
verdes.

 Realització/organització d’un projecte de jardineria d’interiors i de les tasques de 
floristeria.

 Realització/organització d’un projecte per a la implantació d’arbres i arbustos en la 
forest i/o el manteniment, conservació, inventari i defensa de les masses forestals.

 Realització/organització d’un projecte per a la producció d’animals per a la llet, carn, 
llana i avicultura 

0590118 Processos sanitaris

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l’aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d’activitats 
d’ensenyament aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o 
resolució d’exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb algun, alguns o tots els 
àmbits següents:

— Realització de diferents tècniques de gestió administrativa d’una consulta i/o unitat.
— Realització de diferents tècniques d’educació per la salut i vigilància epidemiològica 

adaptades a casos simulats.
— Identificació de diferents mostres tissulars i citològiques.
— Elaboració de dietes adaptades a diferents situacions individuals i col·lectives.
— Identificació, i codificació de dades clíniques i no clíniques de la documentació sanitària.
— Determinació de paràmetres necessaris per exploració, detecció i enregistrament de 

l’estat de salut/malaltia bucodental.

0590206 Instal·lacions electrotècniques

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l’aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d’activitats 
d’ensenyament aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o 
resolució d’exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb algun, alguns o tots els 
àmbits següents:
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— Càlcul i disseny d’instal·lacions d’infraestructures comuns de telecomunicacions, segons 
la normativa i reglamentació vigent, a partir de propostes de dades d’un projecte.

— Configuració i disseny d’instal·lacions domòtiques a partir de propostes de dades d’un 
projecte.

— Configuració, disseny i implementació d’instal·lacions

0590219 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats 
d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o 
resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb algun, alguns o tots els 
àmbits següents:

 Identificació dels requisits i les condicions de dispensació de productes farmacèutics i 
parafarmacèutics.

 Identificació de material i equips de laboratori.

 Realització de càlculs d'operacions galèniques.

 Elaboració de preparats farmacèutics.

 Determinació de paràmetres físics, bioquímics i microbiològics en mostres 
biològiques.

 Realització d'anàlisis bioquímiques i microbiològiques d'aliments.

 Identificació de característiques tècniques de projeccions radiològiques, estructures 
anatòmiques, posicionament i mesures de protecció en diferents registres 
radiogràfics. Identificació de diferents materials radiogràfics relacionant-los amb la 
seva utilització dins la cadena d'obtenció d’imatge, conservació i manipulació.

0590220 Procediments sanitaris i assistencials

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l’aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d’activitats 
d’ensenyament aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o 
resolució d’exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb algun, alguns o tots els 
àmbits següents:

— Planificació, preparació i aplicació de cures auxiliars d’infermeria a pacients simulats.
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— Preparació i aplicació de tècniques de neteja, desinfecció i esterilització d’instrumental i 
equips sanitaris.

— Identificació i manipulació de materials, instruments i equips d’odontoestomatologia.
— Identificació dels processos, instruments i materials per al processament de mostres de 

teixits i citopreparats.
— Elaboració de dietes adaptades a diferents situacions individuals i col·lectives.
— Identificació i realització de processos de control de qualitat higiènica i dietètica dels 

aliments.
— Gestió de documentació sanitària.
— Realització de tècniques de prevenció bucodental.

0590221 Processos comercials

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l’aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d’activitats 
d’ensenyament aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o 
resolució d’exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb algun, alguns o tots els 
àmbits següents:

— Realització d’activitats de promoció del punt de venda.
— Planificació d’actuacions de marxandatge a l’establiment comercial: promoció del 

producte, organització del punt de venda, i comunicació i informació.
— Definició i muntatge d’un aparador.
— Organització de campanyes de promoció i publicitat.
— Organització, gestió i control del procés de logística comercial: emmagatzematge, i 

distribució, nacional i internacional, de mercaderies.
— Distribució del magatzem, funcionament, control d’inventaris i expedició de mercaderies.
— Anàlisi, selecció i càlcul de costos en el transport internacional de mercaderies.
— Definició de rutes de transport internacional de mercaderies.
— Formalització de la documentació de transport i assegurança en el transport, nacional i 

internacional, de mercaderies.
— Gestió administrativa de les operacions de transport de mercaderies i de viatgers.
— Organització del sistema informàtic, i dels procediments de protecció de la informació.
— Manteniment operatiu dels elements informàtics, operativitat en un sistema de xarxa i 

en un sistema de teleprocés.
— Creació de documents amb mitjans informàtics, disseny de fulls de càlcul, bases de 

dades, generació de gràfics i integració entre aplicacions i documents.
— Transmissió i obtenció d’informació mitjançant Internet.
— Eines de comerç electrònic, administració de pàgines web, botigues virtuals i sistemes de

comunicació digital.
— Disseny i elaboració de materials publicitaris i informatius.
— Disseny i elaboració de sistema d’informació per al servei d’atenció al consumidor, i 

utilització de tècniques estadístiques i tractament informàtic.

0590225 Serveis a la comunitat
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El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l’aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d’activitats 
d’ensenyament aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o 
resolució d’exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb algun, alguns o tots els 
àmbits següents:

— Simulació/disseny d’una intervenció integral (sociofamiliar, educativa i comunitària) a un 
centre educatiu com a PTSC (Professor tècnic de serveis a la comunitat).

— Elaboració d’un programa d’animació d’oci i temps de lleure a partir d’un supòsit.
— Simulació de tècniques d’intervenció davant un grup. 
— Elaboració d’un programa pel desenvolupament i adquisició d’hàbits d’autonomia 

personal en infants. 
— Desenvolupament d’un projecte d’intervenció educativa utilitzant el joc com a recurs.
— Organització d’un racó d’expressió.
— Utilització de recursos d’expressió i comunicació en la intervenció amb infants.
— Plantejament del projecte d’intervenció en una unitat de convivència prèviament 

definida.
— Identificació de carències i alteracions en el supòsit d’unitats de convivència i 

plantejament de projectes d’intervenció.   
— Disseny de l’organització del domicili d’una persona amb discapacitat prèviament 

definida.
— Desenvolupament d’un projecte d’inserció ocupacional.

COS DE PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

En funció del tipus de prova pràctica el tribunal pot distribuir el temps de la realització de la 
prova en diferents dies.

Especialitats: 0594404 Clarinet, 0594422 Percussió, 0594423 Piano, 0594424 Saxòfon, 
0594433 Violí i 0594434 Violoncel.

1. Presentació d’un programa de concert elegit per l’opositor, amb un mínim de 4 obres 
representatives dels principals estils de la literatura de l’instrument, totes elles 
publicades. D’aquest programa, l’opositor interpretarà les obres que el tribunal 
seleccioni durant un temps mínim de trenta minuts. Es valorarà la dificultat tècnica, la 
qualitat i la destresa de la interpretació i l’interès artístic del programa presentat. En els 
casos en els quals sigui necessari l’aspirant aportarà el seu acompanyant. 

2. Exercici escrit sobre una anàlisi formal, estètica i didàctica d’una obra o fragment pròpia 
del repertori de l’especialitat facilitat pel tribunal que inclourà els aspectes harmònic, 
formal, estilístic, estètic i didàctic. L’opositor disposarà d’un màxim de dues hores per a la
seva realització.

0594460 Llenguatge musical
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La prova pràctica consta de quatre parts:

1. Entonació a primera vista d’una lliçó de llenguatge musical proposada pel tribunal i 
repentització i transport a la distància intervàl·lica que determini el tribunal del seu 
acompanyament pianístic.

2. Lectura rítmica d’un fragment musical a primera vista.
L’aspirant disposarà de 30 minuts per a la preparació d’aquestes dues primeres parts.

3. Realització de dos exercicis de dictat musical; un a una veu i un altre a dues veus, de 
caràcter contrapuntístic.  El tribunal determina el nombre de vegades que repetirà cada 
un dels dictats.

4. Composició d’una lliçó de llenguatge musical amb acompanyament pianístic, a partir 
d’un tema proporcionat pel tribunal, que establirà el curs dels ensenyaments de música 
a què ha de fer referència la composició. Amb independència d’altres aspectes que es 
considerin procedents, s’hauran d’assenyalar els objectius i continguts del currículum a 
què cal referir la lliçó que compongui, propostes metodològiques sobre el seu 
ensenyament, criteris i elements per a la seva avaluació i mínims exigibles a l’alumnat en 
la realització de la mateixa. Per a la preparació de l’exercici es disposarà d’un màxim de 
quatre hores, tenint un piano o teclat a la seva disposició i un temps màxim de vint 
minuts per a la seva exposició i interpretació, en la qual haurà de contestar a totes les 
preguntes que li formuli el tribunal.

0594464 Repertori amb piano per a la dansa

COS DE PROFESSORS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Característiques comunes de la part pràctica

En el cas d’especialitats pròpies dels ensenyaments artístics que atenen exclusivament els 
ensenyaments artístics superiors, en aquest exercici pràctic, s’ha d’acreditar, a més, la 
formació i capacitat de tutela en les investigacions pròpies dels Ensenyaments Artístics.

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l’aspirant en tria una.

Els tribunals informaran oportunament als aspirants sobre els mitjans tècnics, la 
documentació i els aspectes concrets del desenvolupament dels exercicis pràctics que 
composen la prova.

El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la 
interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir 
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l’alumnat pel desenvolupament de l’activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments
d’avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals
manifestades, i les capacitats de l’aspirant pel que fa a l’organització del treball, la gestió del 
temps, l’adaptació a les característiques de l’alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i
la disposició a la innovació.

La comissió de valoració o el tribunal únic determinarà el temps per a la realització de la 
prova pràctica, que com a màxim serà de 3 dies. 

0595507 Dibuix artístic i color, 0595508 Dibuix tècnic, 0595509 Disseny d’interiors, 
0595510 Disseny de moda, 0595520 Materials i Tecnologia: Disseny, 0595525 Volum

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l’aspirant en tria una.

La prova consistirà en la resolució d’un exercici d’aplicació de coneixements relacionat amb 
les habilitats instrumentals o tècniques de l’especialitat, amb especial atenció a les noves 
tecnologies de la informació i la comunicació.

L’exercici podrà tenir parts de resposta escrita, altres materialitzables en un procediment o 
tècnica propi de l’especialitat, o ser mixtes.

0595523 Organització industrial i legislació

Consta de dues parts.
1. En la primera, l'aspirant ha resoldre qüestions i exercicis relacionats amb el temari.
2. En la segona, l'aspirant ha de resoldre  un cas pràctic, entre dos proposats pel tribunal, 
sobre situacions específiques relacionades amb les arts plàstiques i el disseny a partir del 
temari, analitzant les seves causes, la legislació aplicable, i determinant les possibles 
solucions alternatives.
El tribunal ha de valorar el procés seguit fins a adoptar la solució, les fonts d'informació
utilitzades i el domini dels procediments, tècniques i legislació aplicables
al supòsit.
La comissió de selecció o el tribunal únic determinarà el temps per a la realització d’aquesta 
prova, que com a màxim serà de quatre hores.  

COS DE MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Característiques comunes de la part pràctica

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.
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Els tribunals informaran oportunament als aspirants sobre els mitjans tècnics, la 
documentació i els aspectes concrets del desenvolupament dels exercicis pràctics que 
composen la prova.

El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la 
interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir 
l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments
d'avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals
manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del 
temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i

la disposició a la innovació.

La comissió de valoració o el tribunal únic determinarà el temps per a la realització de la 
prova pràctica, que com a màxim serà de 3 dies.

596608 Fotografia i processos de reproducció

La prova consistirà en la resolució d'un exercici d'aplicació de coneixements relacionat amb 
les habilitats instrumentals o tècniques de l'especialitat, amb especial atenció a les noves 
tecnologies de la informació i la comunicació.

L'exercici podrà tenir parts de resposta escrita, altres materialitzables en un procediment o 
tècnica propis de l'especialitat, o ser mixtes.

COS DE PROFESSORS ESPECIALISTES EN SECTORS SINGULARS DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL

Característiques comunes de la part pràctica

Els tribunals informaran oportunament als aspirants sobre els mitjans tècnics, la 
documentació i els aspectes concrets del desenvolupament dels exercicis pràctics que 
composen la prova.

El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic. 

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la 
interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir 
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l’alumnat pel desenvolupament de l’activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments
d’avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals
manifestades, i les capacitats de l’aspirant pel que fa a l’organització del treball, la gestió del 
temps, l’adaptació a les característiques de l’alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i
la disposició a la innovació.

La comissió de valoració o el tribunal únic determinarà el temps per a la realització de la 
prova pràctica, que com a màxim serà de quatre hores. En funció del tipus de prova pràctica 
el tribunal pot distribuir el temps de la realització de la prova en diferents dies.

0598001 Cuina i pastisseria

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l’aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d’activitats 
d’ensenyament aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o 
resolució d’exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb algun, alguns o tots els 
àmbits següents:

 Processos d’aprovisionament, manipulació en cru, preelaboració i conservació de tot 
tipus d’aliments.

 Tècniques de preparació, realització i presentació d’elaboracions culinàries, de 
pastisseria, rebosteria i forneria.

 Tècniques de preparació i presentació de plats a la vista del client.
 Tècniques de preparació i presentació de diferents tipus de plats de la cuina regional, 

nacional i internacional.
 Realització de càlculs i mesures de diferents magnituds relacionades amb els 

productes culinaris.
 Planificació d’un servei de bufet.
 Identificació, característiques i valor nutricional dels aliments.
 Representació gràfica de les zones de la cuina i de l’obrador, equipaments i circuits 

dels gèneres, productes i residus.
 Aplicació dels manuals de bones pràctiques.

0598002 Estètica

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l’aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d’activitats 
d’ensenyament aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o 
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resolució d’exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb algun, alguns o tots els 
àmbits següents:

 Resolució d’exercicis relacionats amb l’aparatologia, materials i productes emprats a 
l’especialitat, incloent-hi la identificació del principi de funcionament, utilització, 
contraindicacions, manteniment i control de qualitat.

 Aplicació de tècniques i tractaments de manicura i pedicura.
 Realització d’escultura d’ungles.
 Aplicació de tècniques de depilació i tècniques d’higiene, facial i corporal.
 Elaboració de protocols dels tractaments a realitzar utilitzant tècniques 

d’electroestètica i aplicació d’aquestes tècniques.
 Elaboració de protocols per a la tècnica de microimplantació de pigments i aplicació 

de la tècnica.
 Aplicació de tècniques de maquillatge.
 Disseny del maquillatge de caracterització d’efectes especials, seleccionant 

procediments, tècniques i recursos.
 Disseny del tipus de pròtesi que cal utilitzar en funció del resultat del procés de 

caracterització que cal obtenir. Identificació del tipus de material adient i selecció de 
les tècniques més idònies per a la fabricació de les pròtesis, a partir del disseny del 
personatge i del procés de caracterització.

 Realització de l’obtenció dels motlles, les tècniques de modelat o escultura, i les 
tècniques del buidat amb destresa i seguretat, en funció del personatge que s’ha de 
realitzar.

 Selecció de la tècnica de massatge o drenatge o altres, en funció dels diferents tipus 
d’alteracions estructurals o funcionals detectades en la circulació sanguínia, de la 
presència d’estats de tensió psicològica o neuromuscular, de la tipologia de les 
anomalies estètiques i dels criteris del facultatiu en tractaments estètics pre i 
postoperatoris, i també de les demandes/necessitats o preferències del client.

 Aplicació de les tècniques de massatge facial i corporal, drenatge limfàtic manual, 
massatge circulatori manual, reflexologia podal, aromateràpia, cromoteràpia i d’altres
segons les demandes/necessitats o preferències del client i en funció del protocol 
establert.

L’aplicació de qualsevol de les tècniques s’ha de realitzar de forma destra i en les condicions 
de seguretat i higiene adequades.
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