Data: 24.05.11

Circular D.A. núm.: 21

Formació en defensa i protecció ( nivell bàsic )
convalidació

curs

Benvolguts/des presidents/es,
Volem informar-vos que l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
primer curs de formació nivell bàsic ( 90 hores ) en defensa i protecció.

realitzarà el

Aquest curs està destinat als membres dels cossos de policia de Catalunya amb els
següents objectius:
- Proporcionar uns coneixements complementaris sobre tècniques de

defensa i protecció policial (nivell bàsic).
- Validar la capacitació, per un mínim de 90 hores de formació, en centres
federats i amb professorat homologat.
Data i horari: dissabte 2 juliol de 2011, de 9 a 14 h.
Lloc : Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Inscripcions : Els professors autoritzats per l’ISPC faran la inscripció dels seus alumnes a
la seu federativa de Badia del Vallès fins les 13 h. del dimecres 1 de juny.
Preu per candidat: 45€
Requisits importants:
1. El candidat al curs caldrà que estigui en possessió de la llicència federativa (
DIP).
2. El professor autoritzat per l’ISPC haurà de presentar en la Federació un certificat
on especifiqui que el candidat ha realitzat 90 hores de formació que
corresponen al Nivell bàsic de formació en Defensa i Protecció.
3. Uniformitat: Pantalons de quimono, polo federació ( DIP) i cinturó de dotació,
amb bastó policial i manilles.
* S´Adjunta formulari per la certificació, (és necessari que es presenti l´original signat).
Mes informació :

http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.749d9d1d4de644df65d
789a2b0c0e1a0/?vgnextoid=5086a738404df210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
&vgnextchannel=5086a738404df210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt
=default

Pedro M. Ruiz Uriarte
President en funcions

Pere Pérez Alcàcer
Responsable DIP

CERTIFICAT 90 HORES DE FORMACIÓ
(és necessari presentar l´original signat)
D. ______________________________________________________, profesor/ formador
autoritzat per l´ISPC.

CERTIFICA:

Que

D.

_____________________________________________________,

amb

DNI

___________________________ i número de llicència de DIP _________________, ha
realitzat 90 hores de formació que corresponen al Nivell Basic de formació en
Defensa i Protecció

Badia del Vallès, a ____ de ______________ de 2011

Signat _____________________________________

