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CURSO DE CONDUCCIÓN POLICIAL 

 
 
DESCRIPCION  
 
Curso para aprender a controlar el vehículo ante las situaciones de riesgo más 
habituales, conocer el funcionamiento y uso de los sistemas de seguridad 
actuales, aprender a realizar una conducción segura y cómo actuar en caso de 
accidente.  
 
Destinado a socios de la IPA y miembros y fuerzas de seguridad el estado que 
deseen mejorar la seguridad en la conducción.   
 
 
CONTENIDO  
 
- Bienvenida y cumplimentación de seguros  
 
- Análisis de los riesgos en la conducción  
 
- Posición de conducción y manejo del volante 
  
- Habilidad al volante y anticipación  
 
- Sistemas electrónicos de seguridad: ABS, ASR y ESP  
 
- Frenadas de emergencia en recta deslizante  
 
- Control del sobreviraje y contravolante  
 
- Orden en la conducción y control de inercias  
 
- Trazado de curvas y trayectorias de seguridad  
 
- Simulador de vuelco  
 
- Conclusiones y entrega de diplomas  
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FECHAS Y HORARIO 
 
El curso constará de 8 horas lectivas, el día 30 de noviembre de 2021 de 09:00 
a 18:00 horas. 
 
LUGAR DE LA REALIZACIÓN DEL CURSO  
 
Instalaciones del Circuito Escuela FAST en Parcmotor Castellolí, situado en 
carretera N IIa kilómetro 560 08719 Castellolí (Barcelona). 
 
VEHICULOS 
  
Vehículos SEAT de última generación equipados con desconectadores de 
sistemas (ABS, ASR, ESP).  
 
EL CURSO INCLUYE  
 
- Uso pistas e instalaciones Circuito Escuela  
- Uso vehículos escuela  
- Instructores profesionales  
- Comida en restaurante  
- Seguro de accidente personal 
- Diploma asistencia 
 
PRECIO 
 
SOCIOS        80 EUROS 
NO SOCIOS   150 EUROS 
 
AFORO LIMITADO A 12 plazas. (PRIORIDAD PARA LOS SOCIOS IPA) 
 
 
INFORMACIÓN 
 
Organización del curso: 
 
Eloy  679 165 542   
email  formación.ipabcn@gmail.com 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN    

 
CURSO DE CONDUCCIÓN POLICIAL 

 
 
Nombre                                          Apellidos    
 
DNI                                              Cuerpo de Seguridad  
 
Teléfono móvil                                           E-mail  
 
 
SOCIO IPA Número de socio IPA  
 
NO SOCIO IPA  
 
DESEO SER SOCIO.          (Si marcas esta casilla el precio es el de socio y el primer día 
de la jornada deberás efectuar la inscripción como socio de IPA) 
 
El precio del curso es de:  
 
  80 € socios de IPA   
150 € no-socios de IPA  
 
Debes cumplimentar esta Hoja de Inscripción, junto con el anexo y enviar los dos 
documentos escaneados al correo electrónico formación.ipabcn@gmail.com 
junto al justificante de Ingreso. 
 
El curso está limitada a 12 participantes. (PRIORIDAD PARA LOS SOCIOS IPA) 
 
Realizar el ingreso o transferencia bancaria por el importe correspondiente, 
haciendo constar la palabra “CURSO DE CONDUCCIÓN” y tu nombre y 
apellidos en: Banco de Sabadell  ES24-0081-0129-4600-0153-1558 

 
 
 
 
 
 
 

Lo firma                                                       Fecha:        de                     de 2021  
                    (Nombre y apellidos) 
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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’esmentat 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:  


	(Nombre y apellidos)

