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VºBº: 

 

CURSOS ESPECIALISTA DEFENSA PERSOAL OPERATIVA 

 

O curso de Especialista en Defensa Persoal Operativa componse de 36 horas distribuidas en 3 

cursos de 12 horas cada un. Cada curso se realizará en fines de semana en xornadas de mañá e 

tarde os sábados (4+4) e de mañá os domingos.  

No curso impartirase unha parte de Psicología de Combate ou Enfrentamento Policial cunha 

duración de 3 ou 4 horas. 
 

A maiores do Programa Oficial, facilitarase a seguinte información:  

- Documentación referente á lexislación que afecta ás FCS 

- Armas non letais, que tamén se verán na formación  

- Escudos balísticos, antidisturbios e de captura 

- Coñecementos básicos do TCCC 

- Armas longas e cortas de adestramento 

- Diferentes modelos de grilletes, lazos, bridas, etc, de uso policial 
 

▪ DATAS E LUGAR DE REALIZACIÓN DOS CURSOS 
 

Ximnasio Karbo, R/ San Vicente, 14 (esquina con Ramón Cabanillas) – A Coruña 
 

28 de maio (mañá e tarde) 

29 de maio (mañá) 
Bloque 1 

11 de xuño (mañá e tarde) 

12 de xuño (mañá) 
Bloque 2 

9 de xullo (mañá e tarde) 

10 de xullo (mañá) 
Bloque 3 e 4 

 

▪ PROGRAMA – Contidos do programa oficial de formación D.P.O. 

• Bloque 1 – Mobilidade e agresións simples 

• Bloque 2 – Agresións por contacto e seguridade persoal 

• Bloque 3 – Situacións complexas, agresións con armas, varios adversarios 

• Bloque 4 – Operativa específica e intervención policial  
 

Para a correcta realización do Curso, a orde dos bloques pode sufrir cambios. 
 

Os que superen o curso e no caso de non poseelo, poderán convalidar o C.N. 1º DAN en Defensa 

Persoal, aboando as correspondentes tasas federativas e enviado a documentación precisa. Para este 

trámite, comunicarase o prazo de entrega de documentación despois de finalizado o curso. 
 

▪ TASAS 

O importe total do curso ascende a 505 €, que se corresponde coas tasas federativas e a 

asistencia ás distintas xornadas.  

O pago do mesmo poderá facerse en dous prazos, facendo un primeiro ingreso de (250 €) en 

concepto de reserva do curso. O seguinte ingreso poderá facerse antes da última das xornadas 

previstas (255 €).  
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▪ DOCUMENTACIÓN 

- Ficha Xeral de Datos RFEJYDA cuberta e firmada. 

- Copia DNI 

- Carnet ou diploma acreditativo do grao (mínimo 2ºDAN). 

- Diploma acreditativo da titulación requerida (ou superior). 

- VºBº federativo (só no caso de proceder doutra federación autonómica), no que se indique 

que se encontran en vigor a licenza federativa de Defensa Persoal e a colexiación da 

titulación mínima requerida para a presente tempada. 

 

▪ INSCRICIÓNS 
▪ Completar a SOLICITUDE DE ADMISIÓN enchendo os datos do seguinte formulario: 

https://forms.gle/MqUxnzvbxsN4QXYa7 

▪ Enviar toda a documentación solicitada antes das 12:00h do día 20 de mayo de 2022, 
engadindo o xustificante de ingreso de 250 €, en concepto de reserva do curso á seguinte 
dirección de correo electrónico: 

 

  

FEDERACIÓN GALEGA DE JUDO E  D.A. - datos@fgjudo.com  
Plaza Agustín Díaz nº 3 (Polideportivo Elviña) 

15008 A CORUÑA - TLF. 98113 37 58 

 
 

Nº  IBAN:           ES33 2100 4831 9822 0000 8802 

Nº de cuenta:    2100 4831 98 2200008802 
 

▪ PARTICIPANTES 

Poderán participar os deportistas que cumpran os seguintes requisitos: 

- Ser Adestrador Autonómico ou Técnico Deportivo Nivel II (como mínimo) de calquera 

disciplina da RFEJEDA. 

- Estar colexiado da súa titulación na presente tempada 

- Ter tramitada a licenza federativa en Defensa Persoal na presente tempada. 

  

▪ PROFESORES DOS CURSOS  

- Marcos Bermúdez Román: Mestre Adestrador Nacional en Defensa Persoal, Especialista en 

Defensa Persoal Operativa, reciclado e actualizado na materia. 

- Cesar Luis Castro Fraguela: Psicólogo. 

 

▪ INDUMENTARIA E MATERIAL 

 Bastón policial ou kali, coitelo, pistolas simuladas e grilletes (se os teñen) 
  

O Director do Departamento 

 
Asdo. Manuel Montero Vidal 
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