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El Prof. Isturitz utilitza preferentment el castellà, la Prof. Medina i el Prof. Montero utilitzen indistintament català
i castellà i el Prof. Montero imparteix alguna sessió i algun treball en angles.

Equip docent

María del Carmen Medina Martínez

Eduard Montero Viñuales
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Prerequisits

Es recomana haver cursat l´assignatura de segon: Gestió pública de la seguretat, previament a aquesta.

Objectius

Al superar l'assignatura l'alumne serà capaç de:

1. Conèixer el marc teòric i organitzacional on realitzarà la seva activitat professional en el camp de la
seguretat integral.
2. Conèixer la forma de realització de projectes i la presa de decisions.
3. Identificar els diferents serveis i l'entramat del sistema de seguretat existent en l'actualitat, tant en matèria
de protecció de les persones com dels bens.
4. Identificar els diferents models de gestió en els serveis de seguretat.
5. Conèixer el paper i competències, tant del personal remunerat que treballa en el sistema, com del
voluntariat.
6. Ser capaç d'assumir reptes professionals com tècnic o executiu en matèria de seguretat integral.
7. Analitzar les diferents conductes que podrien derivar en responsabilitats en el marc de la seguretat integral.

Competències
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Competències

Adaptar-se a situacions imprevistes.
Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat
integral.
Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici
professional.
Comunicar-se de manera eficaç en anglès, tant de manera oral com escrita.
Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de
forma oral com escrita.
Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i transmissió d'idees i resultats.
Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional
desenvolupant la curiositat i la creativitat.
Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestió de la prevenció i la
seguretat integral.
Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

Adaptar-se a situacions imprevistes.
Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici
professional.
Comunicar-se de manera eficaç en anglès, tant de manera oral com escrita.
Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de
forma oral com escrita.
Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
Elaborar propostes de gestió en seguretat i prevenció en una organització.
Fer anàlisi d'intervencions preventives en matèria de seguretat, medi ambient, qualitat o responsabilitat
social corporativa i extreuren indicadors de risc.
Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i transmissió d'idees i resultats.
Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional
desenvolupant la curiositat i la creativitat.
Identificar els recursos necessaris per a gestionar la seguretat, el medi ambient, la qualitat o la
responsabilitat social corporativa.
Identificar la infraestructura, la tecnologia i els recursos necessaris en les operacions de la prevenció i
la seguretat.
Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

1. Marc teòric i organitzacional del sistema de seguretat

- La seguretat humana

- Característiques i dimensions de la seguretat

- Característiques dels serveis de seguretat publica

- Entorn jurídic marc

2. Models de gestió al servei de policia.
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2. Models de gestió al servei de policia.

- Marc històric i regulació

- Policies de l´Administració General de l´Estat

- Policies de les Comunitats Autònomes

- La policia local

- Singularitat del servei de seguretat privada.

3. Models de gestió al servei de bombers.

- Marc històric i regulació

- Funcions i competències

- Característiques organitzacionals

- Modalitat de la prestació

4. Models de gestió en el servei d´ emergències sanitàries

- Marc històric i regulació

- Modalitat de la prestació

5. Models de gestió en el servei d´atenció d´emergències i protecció civil.

- Marco històric i regulació

- Modalitat de la prestació

- Singularitat del voluntariat

- Singularitat de la Unitat Militar d´ Emergències.

- Singularitat del servei de salvament marítim i de la vigilància i salvament en platges.

6. Coordinació operativa en seguretat pública.

- Marc històric i regulació

- Prestació actual

- Singularitat de la societat en xarxa i serveis de emergència 2.0.

- Singularitat de la organització de la resposta internacional a desastres

7. Gestió de incerteses.

- Teoria de la decisió i elecció de projectes.

- Intel·ligència organitzacional

- Estratègies competitives i de seguretat.

8. Responsabilitats derivades de l´exercici de la professió a l´ àmbit de la seguretat i de les emergències.

- Especial referencia a la responsabilitat per mort, lesions i detencions il·legals.

- Responsabilitat per omissió de funcions: omissió del deure de socors i denegació d'assistència sanitària.
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9. Figures delictives més habituals dins l´ àmbit professional de la seguretat.

- Especial referencia a l àmbit de la responsabilitat patrimonial: furt, robatori i danys.

- Especial referencia a la responsabilitat penal dins l´ àmbit de la salut pública.

10. Anàlisis de la responsabilitat penal com a subjecte actiu i passiu de delictes especials a l´ àmbit de la
seguretat.

- Especial referencia als delictes d´atemptat, resistència i desobediència.

- Delictes contra la Integritat Moral: de la Tortura i altres delictes contra la integritat moral.

Metodologia

Mètode

Les classes a l'aula corresponen a una  a la que el professor exposarà lametodologia participativa inductiva
teoria de la matèria objecte d'estudi, la resta es treballarà en grup, discutint situacions concretes, resposta
davant incidents i resolució de casos. Posteriorment, s'efectuarà una posada en comú realitzant les
conclusions acadèmiques corresponents.

Pràctiques

Les  correspondran a treballs efectuats per l'alumne en la recerca de documentació sobre temespràctiques
relacionats amb la matèria objecte d'estudi. A més, l'alumne haurà d´ elaborar de manera individual, un
document en el que integri, per una part, els casos treballats en classe i d'altre, una reflexió critica sobre la
situació actual del sector, propostes de millora i conclusions.

Cada alumne, a més de la seva participació a l'aula, a la que es pretén un aprenentatge significatiu, haurà de
realitzar recerca de documentació i treballs personals de consolidació respecte lo exposat a classe. A més
haurà d´ efectuar el seguiment i estudi de diferents casos pràctics.

L'ús de portàtil a les aules és permetrà. No obstant, si en alguna sessió no és possible el professor ho indicarà
expressament.

Almenys, un terç de l'assignatura serà impartida en anglès.

En general, la metodologia docent es composa per:

a) Classes teòriques.

b) Classes Pràctiques.

c) Resolució de Casos pràctics

d) Debats i Fòrums de discussió

e) Presentació orals de Treballs a l'aula

f) Realització de treballs i Informes

g) Estudi personal.

Aula Virtual

S'utilitzarà habitualment la plataforma de l'Aula  de la UAB per el contacte ordinari amb els alumnes,Moddle
aportació de documentació, presentació i lliurament de treballs d'avaluació continuada.
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Es necessari disposar de fotografia a l´aula Moddle.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques. Classes práctiques. Resolució de casos pràctics. Debats i
forums de discussió. Treballs i informes.

44 1,76 1, 2, 6, 7

Tipus: Supervisades

Resolució de casos pràctics 12 0,48 5, 6, 7, 8

Tipus: Autònomes

Estudi personal 94 3,76 2, 6, 7, 10

Avaluació

El sistema d'avaluació serà el model d' " " i consistirà en:avaluació continuada

1. AVALUACIÓ CONTINADA:

1.1. Proves teòric-pràctiques individuals: (màxim 4 punts sobre 10):

Consisteix en la realització de dues proves escrites i/o orals que permeten valorar els coneixements adquirits
per l'estudiant i es concreta en una sèrie de preguntes, amb resposta múltiple o breus, i/o casos pràctics, tot
realitzat de forma individual a l´aula. Es podrà utilitzar tota la documentació que es consideri oportuna i
ordinador, a excepció de la prova individual 2 de la part de responsabilitat penal a la que no es podrà disposar
de cap material.

Cadascuna de les dues proves, es valorarà sobre 10, havent d´assolir almenys un 4 a cadascuna d´elles, per
considerar-la superada. Superat aquest mínim, la puntuació d´aquests exercicis serà la suma ponderada de
cada part, per lo que es tindrà en compte el pes específic de cadascuna ( 2/3 models de seguretat, 1/3
responsabilitat penal).

Estan identificades com a "Prova individual 1 i 2".

1.2. Lliurament dels exercicis, casos i problemes i Informes de les pràctiques i casos realitzats ( màxim 6 punts
sobre 10):

Consisteix en la realització de tres entregues d´exercicis, estudis de casos i problemes que es concretaran en
treballs de búsqueda de documentació, reflexions i/o casos pràctics sobre temes tractats a classe i que es
realitzaran dos d´elles quan i on desitgi l´alumne, per lo que, haurà de consultar diversa documentació de la
bibliografia o a través d´internet als articles i/o publicacions que s´aconsellen, i una, en concret la de
responsabilitat penal, es realitzarà a l´aula disposant únicament del Codi Penal.

Cadascuna de les tres entregues, es valorarà sobre 10, havent de treure almenys un 4 a cadascuna d´elles,
per considerar-la superada. Superat aquest mínim, la puntuació d´aquests exercicis serà la suma aritmètica de
les tres al tenir les tres la mateixa ponderació.

Estan identificades com "Prova d´avaluació continuada (PAC) 1, 2 i 3".
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1.3. Puntuació total

Per superar l´avaluació continuada, s´haurà d´obtenir almenys un 4 a tots i cadascun dels exercicis pràctics i
també a totes i cadascuna de les proves individuals.

La puntuació total de l´avaluació continuada serà la suma aritmètica de les obtingudes als apartats anteriors.

Aquells alumnes que obtinguin un cinc o més a l'avaluació continuada, hauran superat l´assignatura.

2. REAVALUACIÓ

Aquells alumnes que no superin l'assignatura a través del sistema d'avaluació continuada, bé per no obtenir
una qualificació major o igual a un 5, bé per no haver pogut finalitzat la mateixa, o per no haver arribat al 4 a
totes i cadascuna de les proves ( individuals o entregues), podran efectuar una prova final presencial, valorant
la nota máxima de la prova de REAVALUACIÓ amb un 5-Aprobat.

2.1. Tipus de prova:

Aquesta prova consistirà en la realització d´una sèrie d´exercicis teòric-pràctics de tota l´assignatura.

2.2. Contingut:

a) Part gestió de la seguretat:

- Exercicis teòrics: L´exercici consistirà en una sèrie de preguntes sobre el temari i poden ser, tant de resposta
múltiple (quatre opcions), de doble alternativa (vertader/fals), de resposta breu, (un o dos paràgrafs) o de
resposta a desenvolupar (una pàgina)

- Exercicis pràctics: Anàlisis d´ un o més casos d´estudi similar als realitzats a les sessions pràctiques.

Es podrà utilitzar tota la documentació que es consideri oportuna o ordinador.

Cada exercici es puntuarà sobre 10 punts, essent necessari obtenir almenys un 4 en cadascuna i la
qualificació d´aquesta part serà la suma aritmètica obtinguda a cada exercici.

b) Part responsabilitat penal:

- Exercicis teòrics: L´exercici consistirà en una sèrie de preguntes sobre el temari i podran ser, tant de
resposta múltiple (quatre opcions), de doble alternativa (vertader/fals), de resposta breu, (un o dos paràgrafs)
o de resposta a desenvolupar (una pàgina). A aquesta part de la proba no es podrà utilitzar cap tipus de
material de consulta.

- Exercicis pràctics: Anàlisis d´ un o més casos d´estudi similar als realitzats a les sessions pràctiques. Només
es podrà utilitzar com a documentació de consulta el Codi Penal.

Cada exercici es puntuarà sobre 10 punts, essent necessari obtenir almenys un 4 en cadascuna i la
qualificació d´aquesta part serà la suma aritmètica obtinguda a cada exercici.

2.3 Qualificació total:

La qualificació final serà como a màxim d´ un cinc sobre deu i s'obtindrà de la suma ponderada de cada part a)
y b) anterior. La ponderació respondrà al pes específic de l´ assignatura (2/3 models de seguretat, 1/3
responsabilitat penal).

Quan és consideri adient, e spodrà complementar amb un punt més, d´acord amb la assistència i l
aparticipació a les activitats presencials i a través de l´aula Moddle.

3.- SINGULARITATS DELS EXERCICIS AMB RESPOSTA MÚLTIPLE:

Tots els exercicis que siguin efectuats amb resposta múltiple, tindran quatre possibles respostes, entre las que
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Tots els exercicis que siguin efectuats amb resposta múltiple, tindran quatre possibles respostes, entre las que
només una serà la correcta.

Les respostes incorrectes penalitzaran el 25%, es a dir, 3 respostes incorrectes restaran una correcta.

4. POSSIBLES IRREGULARITATS

D'acord amb la normativa de la UAB: "Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i
d'acord amb la normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir a
una variació de la qualificació es qualificaran amb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, deixar copiar, ...,
una activitat d'avaluació, implicarà suspendre aquesta activitat d'avaluació amb un zero (0). Les activitats
d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Prova avaluació continuada 1 (Seguretat Temes 1 a 3) 20% 0 0 1, 5, 8, 9, 10, 15

Prova avaluació continuada 2 (Seguretat Temes 4 a 7) 20% 0 0 5, 6, 7, 10, 15

Prova avaluació continuada 3 (Responsabilitat Penal
Temes 8 a 10)

20% 0 0 2, 6, 7, 11, 15

Prova individual 1 (Seguridad) 27% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15

Prueba individual 2 (Responsabilidad penal) 13% 0 0 2, 6, 7, 10
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