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PRESENTACIÓ La cineantropometria és una ciència reconeguda per la UNESCO des de l’any 1978, que estudia la
relació entre l’estructura i la funció humana. Està regulada internacionalment per la
“INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF KINANTHROPOMETRY” (ISAK).

L’ESCOLA CATALANA DE CINEANTROPOMETRIA (ECC), a través de l’Institut Nacional
d’Educació Física de Catalunya (INEFC), és la única institució de caràcter públic que organitza
cursos oficials d’acreditació internacional de la ISAK a Catalunya. Aquests poden ser de Nivell 1
(inicial: 24 hores), de Nivell 2 (avançat: 32 hores), o de Nivell 3 (instructor: 56 hores).

L’ECC es complau en presentar el seu primer Curs d’Acreditació Internacional de
Cineantropometria de Nivell 1, susceptible de ser d’interès per a totes aquelles persones
vinculades a les Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, la Nutrició Humana i Dietètica, la
Medicina, la Infermeria i la Fisioteràpia. També per a tots aquells àmbits on sigui necessari la
valoració de la forma, la proporció i la composició humana (Antropologia, Arquitectura, Disseny
industrial, Ergonomia...)

Direcció ECC: Irurtia Amigó, Alfred

Professorat ECC: Carrasco Marginet, Marta
Porta Manzañido, Jordi
Porta Oliva, Mireia
Sarola Gassiot, Jordi
Solà Perez, Toni

Administració ECC: Martín Pascual, Milagros

Contacte ECC: ecc@gencat.cat | 934.255.445 Ext. 214

Lloc: INEFC Barcelona | Av. de l’Estadi, 12-22, 08038 Barcelona

Diplomes: A la superació dels requisits, s’expedirà una doble certificació:

- Acreditació de Cineantropometrista de Nivell 1 per la ISAK.
- Acreditació d'Excel·lència en Cineantropometria per l’ECC.

Amb la col·laboració de:



PROGRAMA

Divendres
08 Abril

Aula Magna 5

Jornada de tarda 

(5 hores)

15:00 h Entrega de documentació i pack de benvinguda
Sra. Milagros Martín Pascual

15:30 h Presentació ECC, Esquema d’acreditació ISAK-IASS, 
Presentació Curs ISAK Nivell 1 (1604AIA)  

Sr. Agustí Boixeda (Director de l’INEFC); Dr. Alfred Irurtia (Director de l’ECC)

16:00 h Cineantropometria: història i evolució
Dr. Alfred Irurtia Amigó

16:30 h Ètica, proxèmia i consentiment informat
Sra. Mireia Porta Oliva

17:00 h Anatomia bàsica: marques i punts de mesura (N1)
Sr. Jordi Sarola Gassiot

18:00 h Pausa 30‘ (canviar-se amb roba esportiva)

18:30 h Pràctica: us equip antropomètric i mesures fonamentals
Sr. Jordi Sarola Gassiot / Sra. Mireia Porta Oliva / Dr. Alfred Irurtia Amigó

20:00 h Pràctica: localització punts anatòmics de referència I (N1)
Sr. Jordi Sarola Gassiot / Sra. Mireia Porta Oliva / Dr. Alfred Irurtia Amigó

21:30 h Final de jornada



PROGRAMA

Dissabte
09 Abril

Aula Magna 5

Jornada de matí 

(5 hores)

09:00 h Valoració de la composició corporal
Dr. Alfred Irurtia Amigó

10:00 h Equipament i calibratge del material antropomètric
Sr. Toni Solà Perez

11:00 h Pausa 30‘ (canviar-se amb roba esportiva)

11:30 h Pràctica: localització punts anatòmics de referència II (N1)
Sr. Jordi Sarola Gassiot / Sr. Toni Solà Perez / Dr. Alfred Irurtia Amigó

13:00 h Pràctica: els plecs cutanis (N1)
Sr. Jordi Sarola Gassiot / Sr. Toni Solà Perez / Dr. Alfred Irurtia Amigó

14:30 h Dinar (14:30 h – 16:00 h)



PROGRAMA

Dissabte
09 Abril

Aula Magna 5

Jornada de tarda

(5 hores)

16:00 h Estadística: valoració i control de la mesura antropomètrica
Dr. Alfred Irurtia Amigó

17:00 h El somatotipus
Sr. Jordi Sarola Gassiot

18:00 h Descans 30‘ (canviar-se amb roba esportiva)

18:30 h Pràctica: mesura de perímetres i diàmetres (N1)
Sr. Jordi Sarola Gassiot / Sr. Toni Solà Perez / Dr. Alfred Irurtia Amigó

20:00 h Pràctica: perfil restringit (N1)
Sr. Jordi Sarola Gassiot / Sr. Toni Solà Perez / Dr. Alfred Irurtia Amigó

21:30 h Final de la jornada



PROGRAMA

Diumenge
10 Abril

Aula Magna 5

Jornada sencera

(9 hores)

09:00 h Pràctica: perfil restringit (N1)
Dr. Alfredo Irurtia Amigó / Dra. Marta Carrasco Marginet

11:00 h Pràctica: simulació d'examen pràctic d’acreditació (N1)
Dr. Alfredo Irurtia Amigó / Dra. Marta Carrasco Marginet

13:00 h Dinar (13:00 h – 14:00 h) i fotografia oficial de la promoció

14:00 h Avaluació: examen teòric de Nivell 1 (opcional)
Dr. Alfredo Irurtia Amigó

15:00 h Avaluació: examen pràctic de Nivell 1 (obligatori)
Sr. Jordi Sarola Gassiot / Sr. Toni Solà Perez / Dr. Alfred Irurtia Amigó

17:00 h Avaluació: enquestes de qualitat docent (obligatori)
Anònimes

18:00 h Final del curs: certificació d’assistència al curs



PREUS
(30 PLACES MÀXIM)

ISAK NIVELL 1 - 1604AIA

Preu general

Curs (320,00 €) + Taxa ISAK (62,00 €): 382,00 €

Preu estudiants:

Curs (320,00 €) + Taxa ISAK estudiants (31,00 €): 351,00 €

Inclou: Taxa i pertinència a ISAK durant 4 anys i 4 mesos.
Manual oficial del protocol de mesures antropomètriques ISAK.
Pack benvinguda ECC (bossa, samarreta, llibreta, pendrive...).
Material bibliogràfic en suport digital ECC.
Lloguer del Kit antropomètric RealMet BCN durant el curs.

Descompte exclusiu del 8% sobre el preu del curs per a col·legiats* (COPLEFC,
CODINUCAT), o estudiants** (Grau en Ciències de l’Activitat Física i de
l’Esport de qualsevol centre universitari; Campus de l’Alimentació Torribera -
UB).

*   Col·legiats: Curs (294,40 €) + Taxa ISAK (62,00 €): 356,40 €
** Estudiants: Curs (294,40 €) + Taxa ISAK estudiants (31,00 €): 325,40 €

Certificat d’Acreditació de l’ECC d’Excel·lència en Cineantropometria 

(Nivell Bàsic) 15,00 €



INSCRIPCIÓ Procediment d’inscripció:

1. Realitzar i confirmar la reserva de plaça presencialment (INEFC – Av. de
l’Estadi 12-22 | CP: 08038 | Anella Olímpica de Montjuic, Barcelona),
telefònicament (934.255.445 Ext: 214) o electrònicament (ecc@gencat.cat)
dirigint-se a la Sra. Milagros Martín Pascual (ECC) de dilluns a divendres de
8:00 a 15:00 hores.

2. Amb la reserva confirmada, des de l’ECC s’enviarà al correu electrònic
indicat per cada sol·licitant, el full de dades personals a complimentar *.

3. Posteriorment, i amb atenció del perfil acreditat per a la possible aplicació de
descomptes, caldrà fer l’abonament de la inscripció per transferència
bancària a Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa” Nº: 2100-3000-19-
2201559609. Indicar: Nom i Cognoms; Concepte: Curs ISAK Nivell 1 -
1604AIA.

4. Finalment, caldrà fer arribar electrònicament (ecc@gencat.cat): 1) full de
dades personals complimentat; 2) comprovant de pagament. Amb això, ì una
vegada validades les dades, des de l’ECC es confirmarà la matriculació.

* El trametent d’aquestes dades autoritza la seva inclusió en un fitxer automatitzat, exclusivament als efectes

de rebre informació sobre les activitats formatives o d’actualització que s’endeguin des de l’ISAK o l’ECC,
així com la cessió de les dades a entitats col·laboradores que, per encàrrec d’aquesta ECC, realitzin tasques
de difusió. Els titulars gaudiran dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals
que estableix la legislació vigent, a la Seu de l’ECC (INEFC, Av. de l’Estadi 12-22 | CP: 08038 | Barcelona).

mailto:ecc@gencat.cat


L’assistència al curs és obligatòria. Qualsevol circumstància excepcional haurà
de ser comunicada amb antelació a l’ECC (ecc@gencat.cat), dirigint el comunicat
a l’atenció del Dr. Alfredo Irurtia Amigó (Direcció ECC). Serà potestat d’aquest
resoldre-ho a favor de l’interessat o interessada, si s’escau. Tanmateix, la falta
d’assistència podria comportar la pèrdua dels drets de matricula (expulsió del
curs) sense possibilitat de cap retorn econòmic d’aquesta per part de l’ECC.

Segons la ISAK, tot anàlisi antropomètric es realitza mitjançant 3 persones amb
3 rols diferenciats (troica): 1) antropometrista (avaluador/a), 2) subjecte avaluat
(model), 3) persona que anota els resultats (anotador/a o secretari/a).

• Tant a la simulació prèvia com durant l’examen pràctic, s’aplicarà
aquesta estructura d’equips de 3 persones . La única diferència serà que a
la simulació els models seran els propis alumnes, i a l'examen serà l’ECC
qui en disposarà d’externs.

• Per a optimitzar l’aprenentatge, la majoria de les classes pràctiques del
curs es realitzaran per parelles (i no per grups de 3), eliminant o
minimitzant el rol d’anotador/a.

• La matriculació al curs suposarà l’acceptació de participar com a model
en la dinàmica normal de les classes pràctiques. Aquest fet suposarà
venir obligatòriament amb roba adient, tant en el cas dels nois (pantaló
curt tipus “short”) com les noies (malles curtes o “shorts” i “top esportiu”
o “bikini”).

ASSISTÈNCIA

mailto:ecc@gencat.cat


Avaluació i expedició de certificats

Independentment del Certificat d’Assistència al Curs (s’entregarà al final del curs,
una vegada s’hagin completat les enquestes de qualitat docent), la realització
del Curs ISAK Nivell 1 - 1604AIA, suposarà per a l’alumnat poder obtenir una
doble certificació oficial:

• Certificat Oficial de la ISAK com a Cineantropometrista de Nivell 1

Per obtenir-lo caldrà:

• Realitzar presencialment les 24 hores de formació del curs.
• Superar l’examen pràctic del curs.
• Presentar, en el termini màxim de 4 mesos posteriors al curs, una proforma

(arxiu que serà facilitat al curs) amb l’anàlisi antropomètric de 20 subjectes amb
un error tècnic de mesura (intraobservador) òptim.

• Certificat Oficial de l’ECC d’Excel·lència en Cineantropometria (Nivell 1)

Per obtenir-lo caldrà:

• Estar en disposició d’obtenir el Certificat Oficial de la ISAK (requisits anteriors).
• Addicionalment, superar amb nota d’excel·lent l’examen teòric (opcional) amb

els continguts del curs.
• Ingressar 15,00 € al nº de compte de l’INEFC (ECC), anteriorment descrit.

• Alumnat INEFC: activitat formativa susceptible de ser reconeguda per l’INEFC com a
2 ECTS.

CERTIFICATS



Escola Catalana de Cineantropometria: nou centre d’acreditació de la 
International Society for the Advancement of Kinanthropometry 
(ISAK)

1. Què és la Cineantropometria?
És la ciència (UNESCO, 1978) que estudia la relació entre l’estructura i la funció humana. De
caràcter transversal i d’aplicació directe a múltiples àmbits on la mesura de la grandària, la
forma i les proporcions corporals humanes són necessàries (arquitectura, antropologia,
disseny industrial, ergonomia, etc.), és en l’àrea de la valoració la composició corporal (càlcul
del teixit adipós, massa muscular, massa òssia i aigua) on la Cineantropometria es mostra com
una eina indispensable per a tots els i les professionals de l’àmbit de la salut i l’esport. Ciència
que, internacionalment, està regulada per la “International Society for the Advancement of
Kinanthropometry” (ISAK).

2. Què és la ISAK?
Es la societat internacional pel desenvolupament de la cineantropometria que regula aquesta
ciència. La ISAK assegura el màxim rigor, acadèmic i científic, dels protocols i normes de
mesura necessaris per a realitzar qualsevol intervenció cineantropométrica. La ISAK posseeix
una estructura formativa exigent, que vehicula a través d’uns cursos d’acreditació de diferents
nivells, reconeguts professionalment arreu del món.

3. Què és l’ECC?
L’Escola Catalana de Cineantropometria és un projecte institucional de l’Institut Nacional
d’Educació Física de Catalunya (INEFC). Amb voluntat integradora, aglutina a tots els
instructors autoritzats de la ISAK per a la realització de cursos oficials d’acreditació en
cineantropometria.

L’ESCOLA CATALANA DE

CINEANTROPOMETRIA

(FAQ - 1)



4. Perquè l’ECC a l’INEFC?
L’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya posseeix una llarga trajectòria en l’àmbit
de la Cineantropometria. En primer lloc impulsada pel professor Dr. Ferran Rodríguez
Guisado, membre fundador de la mateixa ISAK l’any 1986 a Glasgow, i seguidament pel
professor Dr. Jordi Porta Manzañido, nomenat l’any 2008 primer antropometrista criteri de la
ISAK a Espanya (Nivell 4), i principal responsable de la creació d’aquesta Escola Catalana de
Cineantropometria. Gràcies a aquesta trajectòria històrica, i l’actual impuls de tots els
instructors catalans acreditats en el Nivell 3, l’INEFC i les seves entitats col·laboradores
treballen de manera sinèrgica i coordinada amb la ISAK per ser un nou referent en aquesta
ciència, des de Catalunya a la resta del món.

5. Què oferim?
Cursos d’acreditació de la ISAK amb els i les millors formadors i formadores i amb els preus
més competitius (preus públics). Hi ha tres nivells d’acreditació: Curs de Nivell 1 (24 hores
repartides en 3 dies); Nivell 2 (32 hores repartides en 4 dies); Nivell 3 (56 hores repartides en 6
dies). El Nivell 4 és un títol honorífic de reconeixement a una trajectòria. No es pot accedir a
un nivell superior sense tenir prèviament l’acreditació i experiència acumulada del nivell
immediatament anterior. Els preus oficials parteixen dels 382,00 € per un curs de Nivell 1,
però són susceptibles de múltiples descomptes. En el cas de l’alumnat de l’INEFC, l’ECC
possibilita que puguin acreditar-se en un Nivell 1 convalidant bona part dels continguts
realitzats durant el propi Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Aquesta
possibilitat resta oberta per a d’altres centres universitaris previ acord i conveni de
col·laboració amb l’ECC.

L’ESCOLA CATALANA DE

CINEANTROPOMETRIA

(FAQ - 2)



6. A qui van dirigits els diferents cursos?
A qualsevol persona que, per al millor desenvolupament teoricopràctic del seu àmbit d’estudi
o professió, necessiti conèixer i mesurar la grandària, la forma, les proporcions i la composició
corporal del cos humà. Especialment, per als professionals de les ciències de la salut i de
l’esport: graduats i graduades en ciències de l’activitat física i de l’esport, nutricionistes i
dietistes, fisioterapeutes, infermers i infermeres, metges i metgesses, etc. Addicionalment, és
indiscutible la seva potencial utilitat en el àmbits de l’arquitectura, el disseny industrial i
l’ergonomia.

És important destacar que no es requereixen requisits previs, acadèmics o professionals, per
acreditar-se en un Nivell 1 o 2 de la ISAK. Només l’interès i la motivació per fer-ho.

7. Perquè acreditar-me?
Per especialitzar-me en un àmbit que pot millorar la meva competència professional. Per
situar-me en un estàndard internacional reconegut professionalment arreu del món. Per
millorar el meu currículum acadèmic i professional obtenint un doble certificat realitzant un
únic curs: el Certificat de Cineantropometrista de la ISAK del nivell que correspongui, i el
Certificat d’Excel·lència en Cineantropometria expedit per l’Escola Catalana de
Cineantropometria.

8. On trobar més informació?
Per a rebre més informació, consultar les dates dels propers cursos, o per matricular-te
directament a algun d’aquests, cal contactar amb Gestió Acadèmica de l’Escola Catalana de
Cineantropometria (Sra. Milagros Martín Pascual) al número de telèfon 93.425.54.45 (Extensió
214), o bé enviar un correu electrònic a ecc@gencat.cat.

L’ESCOLA CATALANA DE

CINEANTROPOMETRIA

(FAQ - 3)
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Carrasco Marginet, Marta: Doctora en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Diplomada en
Nutrició Humana i Dietètica. Diplomada en Infermeria. Professora i
Coordinadora responsable del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de
l’Esport de l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus Mataró.
Membre del Grup de Recerca en Activitat Física i Salut (AFYS) de l’ESCST, i
del Grup en Ciències de l’Esport de l’INEFC. Instructora, Nivell 3 ISAK

Irurtia Amigó, Alfredo : Doctor en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Professor de l’INEFC
Barcelona. Subdirector d’Estudis INEFC Barcelona. Director del Màster en
Rendiment Esportiu: Tecnificació i Alt Nivell. Membre del Grup de Recerca
en Ciències de l’Esport de l’INEFC. Acreditació en Recerca (AQU).
Instructor, Nivell 3 ISAK. Director de l’ECC.

Porta Manzañido, Jordi: Doctor i Catedràtic en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (INEFC
Barcelona). Enginyer electrònic. Membre del Grup de Recerca en Ciències
de l’Esport de l’INEFC. Antropometrista Criteri, Nivell 4 ISAK.

Porta Oliva, Mireia: Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica. Llicenciada en Ciència i
Tecnologia dels Aliments. Professora de la Universitat Autònoma de
Barcelona, i dels màsters de nutrició esportiva de la Universitat Europea de
Madrid i Isabel I de Castilla. Assessora d'empreses de suplementació i
aliments funcionals. Instructora, Nivell 3 ISAK.

Sarola Gassiot, Jordi: Graduat en Nutrició Humana i Dietètica. Col·laborador docent en diversos
programes universitaris. Fundador y director del Centre de Nutrició i
Dietètica Fontanella. Soci fundador de l’Agrupació de Dietistes-
Nutricionistes Especialitzats en Esport de Catalunya (ADNEEC).
Vicepresident del Col·legi de Dietistes – Nutricionistes de Catalunya
(CODINUCAT). Instructor, Nivell 3 ISAK.

Solà Perez, Toni: Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica. Màster en Fisiologia Integrativa.
Màster en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments. Màster en Nutrició i
Salut. CEO de Realmetbcn. Instructor, Nivell 3 ISAK.

L’ESCOLA CATALANA DE

CINEANTROPOMETRIA

(COS DOCENT)



CERTIFICACIÓ INTERNACIONAL EN CINEANTROPOMETRIA

ISAK Nivell 1 - 1604AIA

INEFC Barcelona, 08, 09 i 10 d’abril

ecc@gencat.cat
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