INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A.)
Secció Espanyola – Comunitat Autònoma de Catalunya
Agrupació Barcelona
Organització no governamental (ONG) amb estatus consultiu (especial) davant el Consell
Econòmic i Social de les Nacions Unides i amb estatus consultiu a l'Organització d'Estats
Americans i la UNESCO

JORNADA INDICADORS NO VERBALS DEL COMPORTAMENT VIOLENT

INTRODUCCIÓ
Detecta els indicadors no verbals del comportament humà violent. Aprèn el
llenguatge universal.

PONENT
Daniel Pujol membre dels FCSE, Sinergòleg especialista en llenguatge noverbal.

DESCRIPCIÓ DE LA JORNADA
-

Jornada presencial de 4 hores de duració
Curs pràctic para FCSE, FAS y anàlegs
El llenguatge no verbal es una eina de prevenció i anàlisis de riscos
La prevenció és un dels pilars de la seguretat
Curs especialitzat en llenguatge no verbal per a la detecció d’amenaces
i atacs violents

TEMARI
-

Introducció a la conflictologia
Introducció a la comunicació no-verbal i neurociències
Intel·ligència no-verbal i ús progressiu de la força
Primer intervinent i obtenció d’informació (HUMINT)
Com llegir el llenguatge no-verbal universal
Detecció de conductes evasives
Pràctica i anàlisis de dos casos reals
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METODOLOGIA
-

Explicació de teoria i aplicació pràctica
Exercicis visuals
Anàlisis d’imatges i vídeos reals
Activitats en binomi/grups
Material de regal
Exercicis d’entrenament a casa

LLOC
Masia de Can Feliu, C/ Eduard Toldrà s/n Sant Quirze del Vallès.

LLOC I HORA
De 09:00 a 13:00 hores del dia 13 de febrer de 2020

PREU
SOCIS

25 EUROS

NO SOCIS

60 EUROS

AFORAMENT LIMITAT A 20 PLACES

INFORMACIÓ
Organització del curs:
-

formacion.ipabcn@gmail.com
679 165 542 (Eloy)

Temari:
-

info@no-verbal.com
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FULL D’INSCRIPCIÓ
JORNADA INDICADORES NO VERBALES DEL COMPORTAMIENTO

Nom

Cognoms

DNI

Cos policial

Telèfon

Població

E-mail

Número de soci

VULL SER SOCI

(Si marques aquesta casella podràs assistir i el dia de curs hauràs de fer la inscripció com a soci)

S’ha de complimentar aquest full d’inscripció i l’annex 1 de Protecció de Dades i enviar-lo escanejat
al correu electrònic d’IPA Catalunya formacion.ipabcn@gmail.com

MOLT IMPORTANT:
•

Les places són limitades, si no pots assistir comunica-ho al telèfon 679.165.542

Vull inscriure’m a la Jornada tècnica sobre indicadors no verbels del comportament
organitzada per IPA Barcelona i que es celebrarà el proper dia 13 de febrer a Sant Quirze del
Vallés.

Signatura:

Data:

de

(nom i cognoms):
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ANNEX 1
NOTA IMPORTANT:
En virtut de l’establer en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a
la Protecció de Dades de les persones físiques, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), INTERNATIONAL
POLICE ASSOCIATION (I.P.A.) Secció Espanyola, amb nombre de C.I.F. G-58663733 situada en
Carrer de la Guàrdia Urbana, 3-5, Barcelona i, de la qual, l’adreça Email és oficina@ipaespana.org,
informa que les dades que ens ha proporcionat seran tractats amb les finalitats pròpies derivades
de la relació per la inscripció en una activitat organitzada per IPA (finalitat 1). Així mateix, les seves
dades també podran ser utilitzats per enviar-li informació relacionada amb els nostres serveis,
actes, esdeveniments vinculats a l’associació i/o informació que pugui ser del seu interès (finalitat
2).
Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per donar
compliment a les obligacions legals i contractuals segons la normativa vigent a cada moment. La
base legal per al tractament de les seves dades és la seva relació per la inscripció en una activitat
organitzada per a l’entitat (finalitat 1) i el seu consentiment exprés (finalitat 2). Les diferents
comunitats territorials i agrupacions locals de l’entitat podran accedir, actualitzar i tractar les dades
personals proporcionades que els puguin correspondre per situació geogràfica o per necessitat
operativa.
Si ho desitja pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (DPD), revocar el
consentiment facilitat i/o exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del
tractament i/o portabilitat de les dades mitjançant escrit dirigit a INTERNATIONAL POLICE
ASSOCIATION (I.P.A.) a l’adreça establerta anteriorment o en la següent adreça de correu
electrònic privacidad@ipaespana.org.
En cas que consideri que s’han vulnerat els seus drets també té el dret a presentar una reclamació
enfront de l’autoritat de control competent (en aquest cas, l’agència Espanyola de Protecció de
Dades).
A partir de la signatura del present formulari, vostè AUTORITZA EXPRESSAMENT el tractament
de les seves dades de caràcter personal per a la finalitat 1, per part d’I.P.A.
(SI/NO) Tenint en compte tot l’esmenta’t anteriorment i d’acord amb el que es proposa
CONSENTO EXPRESSAMENT I AUTORITZO a l’ENTITAT, a l’enviament de comunicacions
relacionades amb els seus serveis i/o que puguin ser del meu interès, per a la finalitat 2.

Signatura:
Lloc i data:
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