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Presentació 

 

 

La Federació Andorrana de Wu-shu i Kung-fu (FAWUK) li dona la 

benvinguda al mètode DPC (Defensa Personal i Control). Un programa de 

formació adreçat als professionals de la seguretat, que dona resposta a 

les necessitats d'aquest sector en l'àmbit de la defensa personal 

aplicada.  

 

El DPC és un protocol d'actuació, que té com a objectiu dotar als agents  

de seguretat d'un sistema eficaç en la resolució de conflictes, propis de la 

seva activitat laboral. Els diferents nivells de formació, estan dissenyats 

per facilitar-ne un aprenentatge gradual, que afavoreix el 

desenvolupament progressiu i la  millora aptitudinal dels seus 

practicants. 

 

Tanmateix, el mètode DPC respon a les necessitats actuals en l'àmbit de 

la seguretat privada; contribuint a assolir el perfil, i la capacitació 

adequades del professional de la seguretat, en matèria de defensa 

personal;  amb la  finalitat d'oferir un servei eficient a l'usuari, i una  

imatge corporativa de qualitat.  

 

La Direcció Tècnica  
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Mòdul Teòric 

La formació teòrica es un element imprescindible per 

complementar la base formativa dels agents de seguretat 

privada, a l'hora d'aplicar el Mètode DPC en l'activitat laboral 

diària. Aspectes com, l'anàlisi de la conducta durant la prestació 

del servei;  o quines eines pedagògiques ens seran d'utilitat per 

gestionar persones i evitar situacions de conflicte, contribuiran 

de ben segur a reforçar la professionalitat dels agents i la  bona 

imatge de l'empresa  que  representen.   

 

 

TEORIA DEL DPC   -  4 hores  

1. Objectius de la formació. 

2. El mètode DPC, bases tècniques i pedagògiques. 

3. Aptitud i actitud del professional de la seguretat. 

4. Aproximació a la legislació vigent en matèria de defensa 

personal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mòdul A 

El Mòdul A, compren 2 nivells d'aprenentatge, en els  que el 

practicant  del mètode DPC, aprendrà a defensar-se mitjançant 

l'ús de les defenses naturals, sense haver de recórrer a la 

utilització d'equipaments de protecció; tenint com a premissa 

fonamental, no causar danys a tercers durant el 

desenvolupament de l'activitat professional.  

En el primer nivell, ens familiaritzem amb les tècniques de gestió 

de conductes alterades, situacions de conflicte, i control de 

subjectes potencialment agressius.  El segon nivell es una 

progressió pedagògica del mètode, en el que es desenvolupa 

l'habilitat del practicant, mitjançant la pràctica continuada, i 

l'automatisme de reacció en situacions reals simulades. 

Tanmateix, es complementa  amb nous  ítems d'entrenament, 

com ara:  la defensa des del terra, i les tècniques de projecció, i 

conducció del subjecte. 

NIVELL I    -  12 hores 

1. Tècniques d' interpel·lació i posicionament de seguretat 

2. Desplaçaments, guàrdies i esquives 

3. Rutina aplicada d'exercicis  

 

NIVELL II    -  12 hores 

1. Control al pas 

2. Tècniques de projecció  

3. Control i conducció del subjecte 

4. Defensa des del terra 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mòdul B 

El Mòdul B, està enfocat en l'ús de l'equipament de protecció 

(bastó) i dels sistemes de contenció (manilles). S'analitzen en 

aquest apartat, els protocols d'actuació que el professional de la 

seguretat ha d'emprar a l'hora de fer servir el material de 

dotació, així com la  metodologia a  seguir en cada cas.   

NIVELL III    -  8 hores 

 

1. L'equipament de protecció 

2. La defensa com a eina de treball 

3. Tècniques de control i ús reglamentari 
 

NIVELL IV    -  4 hores 

1. Tècniques d'enmanillament 
 

 

 

Mòdul C 

NIVELL V    -  4 hores  

1. La Defensa Proactiva (Introducció) 

 

 

 

 

 



 

 

Obtenció de certificacions i titulacions 

 L'obtenció dels "certificats d'assistència", comportarà l'assistència 

al 80% de les hores lectives, comptabilitzades per nivells 

indistintament. S'exceptua el mòdul teòric, en el que es requerirà 

l'assistència al 100% de les hores.  

 

 L'obtenció de titulacions del Mètode Professional - DPC, es 

realitzarà de conformitat al grau d'homologació de coneixements, 

i a les proves d'assimilació de continguts, que tipifiqui la FAWUK 

en cada cas.  

Docents 

 Coordinador: Raúl Martín Rodríguez (Tel. 376900) 

  Director Tècnic FAWUK. Formador pedagògic (FOR-I).   

  Faixa Negra V Dan de Kung-fu.  

 

 Instructor: Jose Norberto Manjón. Instructor de 

seguretat,autoritzat pel Ministeri de l'Interior Espanyol. 

Faixa negra III Dan de Kung-fu.  

Pressupost  

 Grups màxims de 14 assistents.  

 

 Lliurament de material didàctic (Teoria del DPC). 

 

 Consultar preus i disponibilitat en:  

 

- . Federació Andorrana de Wu-shu i Kung-fu . -  

fawuk@andorra.ad                www.fawuk.ad 

Andorra la Vella, a 30 de setembre del 2016 


