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Guia docent de l’assignatura CATALA 

 “Models integrats de gestió: Seguretat” 

(Presencial) 

 

I. IDENTIFICACIÓ 

 

 Nom de l’assignatura: Models integrats de gestió: Seguretat 

 Codi: 101842 

 Titulació: Grau de Prevenció i Seguretat Integral 

 Curs acadèmic: 2016/2017 

 Tipus d’assignatura:  Formació Bàsica 

 Crèdits ECTS: 6 

 Període d’impartició: Primer semestre 

 Idioma en que s’imparteix: Català/Castellà/Anglès  

 Professor/a Responsable de l’assignatura: Dr. José Julián Isturitz Pérez 

 Correu electrònic: josejulian.isturitz@uab.cat 

Equip docent: 

 Professor/a : Maria del Carmen Medina Martínez 

 Correu electrònic: mariadelcarmen.medina@uab.cat 

 Professor/a : Eduardo Montero Viñuales 

 Correu electrònic: eduardo.montero@uab.cat 

 

II. PRESENTACIÓ 

Els estudis del Grau en Prevenció i Seguretat Integral, pretenen formar professionals amb una visió 
integral, es a dir global, tant en el que significa la prevenció com la seguretat. 

En aquesta assignatura s’estudien les diferents matèries que componen el sector de la seguretat des 
d’una visió integral, tant la seguretat de las persones como els bens, així com els diferents models 
competencials, organitzacionals i de gestió de cada una. 

L’aprenentatge i abast de competències d’aquesta assignatura permet a l’alumne conèixer, tant les 
tècniques de gestió de models organitzacionals de seguretat, como un anàlisis dels diferents marcs 
de cada matèria integrada en la seguretat. 

S’ha integrat en aquesta assignatura part dels coneixements bàsic de la responsabilitat derivada de 
l’exercici de la professió i figures delictives més habituals dins l´ àmbit professional de la seguretat. 

mailto:josejulian.isturitz@uab.cat
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III. OBJECTIUS FORMATIUS I COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

Objectius Formatius 

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

1  Conèixer el marco 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 las persones como dels bens. 

4  Identificar els diferents models de gestió en els serveis de seguretat. 

5  Saber el paper i competències tant del personal remunerat que treballa en el sistema com 
del voluntariat. 

6  Ser capaç d’assumir reptes professionals como 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 Específiques 

CE1) Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i 
seguretat integral. 

CE2) Realitzar anàlisi d’intervencions preventives en matèria de seguretat. 

CE4) Identificar els recursos necessaris per a donar resposta a les necessitats de la gestió de la 
prevenció i la seguretat integral. 

Resultats d’aprenentatge 

RA1.1). Elaborar propostes de gestió en seguretat i prevenció en una organització 

RA2.1). Realitzar anàlisis de intervencions preventives en matèria de seguretat. 

RA4.1). Identificar els recursos necessaris per a la gestió de la seguretat. 

RA4.2). Identificar la infraestructura, la tecnologia i els recursos necessaris en les operacions de la 
prevenció i la seguretat. 
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IV. COMPETÈNCIES TRANSVERSALS  

CT3. Utilitzar la capacitat d’anàlisis i de síntesi per a la resolució de problemes.  

CT5. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació  i en l’activitat professional 
desenvolupant la curiositat i la creativitat.  

CT6. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica 

CT7. Adaptar-se a situacions imprevistes.  

CT8. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.  

CT10. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.  

CT11. Respectar la diversitat i la pluralitat de idees, persones i situacions.  

CT12. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l’entorn professional i no expert, 
tant de forma oral com escrita.  

CT13. Fer un us eficient de las TIC en la comunicació i transmissió d’idees i resultats.  

CT14. Comunicar-se de forma eficaç en anglès, tant de forma oral como escrita.  

CT15. Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que se derivi de la pràctica del exercici 
professional.  

V. TEMARI I CONTINGUTS 

  

1. Marc teòric i organitzacional dels sistemes de seguretat 

2. Anàlisi d’intervencions preventives en matèria de seguretat. 

3. Recursos de la gestió de la prevenció i la seguretat integral. 

4. Models de Comandament i Control d'emergències i desastres 

5. Models de gestió en el servei de policia 

6. Models de gestió en el servei d’emergències mèdiques 

7. Models de gestió en el servei de bombers y protecció civil 

8. Tècniques d’avaluació de projectes de prevenció 

9. Societat xarxa i emergències 2.0 

10. Responsabilitats derivades de l’exercici de la professió a l´ àmbit de la seguretat i de les 
emergències: Especial referència a la responsabilitat per mort, lesions, detencions il·legals. 
Responsabilitat per omissió de funcions: omissió del deure de socors i denegació d´ assistència 
sanitària. 
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11. Figures delictives més habituals dins l´ àmbit professional de la seguretat: especial referència a la 
responsabilitat patrimonial: furt, robatori  i danys; especial referència a la responsabilitat a 
l’àmbit de la salut pública i incendis. 

12. Concepte d’autoritat, agent de la autoritat i funcionari públic. Anàlisis de la responsabilitat penal 
com a subjecte actiu (tortura, prevaricació )i passiu (atemptat, resistència, desobediència) de 
delictes especials. 

13. Teoria de la decisió i elecció de projectes 

14.  Intel·ligència organitzacional, estratègies competitives y seguretat 

 

VI. BIBLIOGRAFIA 

9.1 BIBLIOGRAFIA BÀSICA: 

FERNANDEZ PEREIRA, J. P., La Seguridad Humana, Ariel, Barcelona, 2006. 

BRYNJOLFSSON, E. McAFEE, A. La carrera contra la máquina, cómo la revolución digital está 
acelerando la innovación, aumentando la productividad y transformando irreversiblemente el empleo 
y la economía. Antoni Bosch, 2013. 

CODIGO PENAL., Ley Orgànica 10/1995 de 23 de noviembre, del Código Penal. 

MUÑOZ CONDE, F., Derecho penal: parte especial, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004. 

MARSH. Preparar el sector público para la gobernanza del riesgo: primeros pasos hacia un diferencial 
ISO 31000. 2012. Disponible en: 
http://www.cosital.es/attachments/423_Guia%20Gestion%20del%20Riesgo%20red.pdf 

9.2 BIBLIOGRAFIA I MATERIAL COMPLEMENTARI: 

COBO DEL ROSAL, M., Derecho penal; parte especial, Dikinson, Madrid, 2004. 

GÓMEZ RIVERO, MC., Casos prácticos de Derecho Penal parte especial, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2011. 

ISTURITZ, J.J., "Regulación y organización de servicios de atención de emergencias y protección civil". 
Tesis doctoral depositada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona. 2013.  Disponible en:  
http://www.tdr.cesca.es/handle/10803/129317 

QUINTERO G., Comentarios a la parte especial del derecho penal, Thompson, Pamplona, 2005. 

 

VII. METODOLOGIES DOCENTS 

En general, la metodologia docent estarà composta 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 

http://www.cosital.es/attachments/423_Guia%20Gestion%20del%20Riesgo%20red.pdf
http://www.tdr.cesca.es/handle/10803/129317
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g) Estudi personal. 

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

Les pràctiques correspondran a treballs efectuats per l'alumne en la recerca de documentació sobre 
temes relacionats amb la matèria objecte d'estudi. A més, l'alumne tindrà que 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 y conclusions. 

Cada alumne, a més de la seva assistència a l'aula en la que se pretendrà un aprenentatge 
significatiu, deurà realitzar recerca de documentació i treballs personals de consolidació sobre lo 
exposat a classe. A més tindrà que efectuar 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 la signatura serà impartida en anglès. 

Aula Modde 

S’utilitzarà habitualment la plataforma de l'Aula Moddle de la UAB per el contacte ordinari amb els 
alumnes, revisió d’apunts, presentació i lliurament de treballs d’avaluació continuada. 
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VIII. SISTEMA D’AVALUACIÓ  

 

AVALUACIO CONTINUA 

TIPU DE PROVA PES NOTA 
FINAL(%) 

RESULTATS 
D’APRENENT

ATGE 
 DATA PROF. 

Proves teorico-pràctiques individuals: 
Proves escrites i orals que permetin 
valorar els coneixements adquirits per 
l'estudiant. 
− Es realitzaran a classe. 
− La nota mínima per tal d’aprovar és un 

5 de mitja de les proves. 

40% 

13% 
RA1.1), 
RA2.1), 
RA4.1), 
RA4.2) 

Proba individual 1 19, 21 Nov Medina 

27% Proba individual 2 13 Gen Isturitz 

Lliurament dels exercicis, casos i 
problemes: 
− La data indicada és limit per a 

lliurament de la prova. 
− La nota mínima per tal d’aprovar és un 

5 de mitja de les proves. 

40% 

13% RA1.1), 
RA2.1), 
RA4.1), 
RA4.2) 

Lliurament 1 19, 21 Nov Medina 
13% Lliurament 2 16 Des  Isturitz  

13% Lliurament 3 20 Gen Montero 

Informes de les pràctiques i casos 
realitzats: 
− Es realitzaran a classe. 
− La nota mínima per tal d’aprovar és un 

5 de mitja de les proves. 
− Es tindrà en compte la participació a 

classe, així com els exercicis que 
s’efectuïn durant les mateixes. 

20% 

2% RA  1.1), 
RA2.1), 
RA4.1), 
RA4.2) 

Pràctica 1 15, 17 Oct Medina 
2% Pràctica 2 5, 7 Nov Medina 
2% Pràctica 3 19, 21 Nov Medina 
7% Pràctica 4 17,19 Des Isturitz 

7% 

 
Pràctica 5 21, 23 Gen Montero 

TOTAL 100 %     

 

El sistema ordinari d’avaluació  d’aquesta assignatura serà el model d' "avaluació continuada".  

Aquesta avaluació es composa de: 

1. Proves teòrico-pràctiques individuals: 
 
Proves escrites i orals que permeten valorar els coneixements adquirits per l’estudiant. 
L´ alumne ha de superar dues proves escrites tipus test. El valor de les mateixes serà del 40% (4 
punts)  respecte de la nota final de l’assignatura.  
 
L’alumne que obtingui un 2 sobre 4 del conjunt de les proves teòriques se li podrà sumar la nota que 
hagi obtingut de la part pràctica. 
 
2. Lliurament dels exercicis, casos i problemes: 
 
Entrega dels exercicis i problemes que es plantegin a classe. 
La data indicada és límit per al lliurament de les proves. 
 
L´ alumne ha de superar tres proves de lliurament d’exercicis, casos i problemes. El valor de les 
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mateixes serà del 40% ( 4 punts)  respecte de la nota final de l’assignatura. 
La nota final dels tres exercicis s’obté de la mitjana de la nota dels mateixos. 
 
La nota d’aquests exercicis (4 punts (nota màxima) respecte la nota final de l’assignatura) es sumarà 
a la mitjana obtinguda de les proves teòriques individuals sempre que aquestes hagin estat 
superades en les condicions que s’especifiquen a l’apartat anterior*. 

 
3. Informes de les pràctiques i casos realitzats: 
− Es realitzaran a classe. 
− A cada sessió pràctica es realitzarà un exercici breu respecte els continguts de la mateixa que 

tindran un valor d’un 20% respecte la nota final de l’assignatura. ( 2 punts) 
 
3. PROVA FINAL PRESENCIAL  

Aquells alumnes que no superin l’assignatura a través del sistema d’avaluació continuada, que no 
arribi a un 5 (total) sobre 10, o bé no haig pogut seguir l’avaluació continuada, podran efectuar una 
prova final presencial que es celebrarà el divendres 3 de Febrer a las 15:00 hores.  

Aquesta prova serà teòrico-pràctica. 

Tots els estudiants tenen dret a fer aquest examen. 

Tipus de prova: 

a) Part teòrica: 

Exercici de tipus test, aquesta podrà ser: prova de doble alternativa (sense penalització) o prova 
d’opció de múltiples alternatives (sense penalitzacions). 

Una o diverses preguntes de resposta breu, cadascun s’avaluarà amb una nota 0 a 10 punts.  

b) Part pràctica: 

Anàlisi d' un cas pràctic similar als efectuats a les sessions pràctiques. 

La nota mínima per tal d’aprovar és un 5 en cadascuna de les dues parts de la prova. 

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. Si és necessari superar qualsevol d’aquestes activitats 
d’avaluació per aprovar l’assignatura, aquesta assignatura quedarà suspesa directament, sense 
oportunitat de recuperar-la en el mateix curs." 
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IX. ORGANITZACIÓ DEL TEMPS DE DEDICACIÓ DE L’ESTUDIANT 

TIPUS ACTIVITAT HORES Crèdits ECTS RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

Activitats 
dirigides 

Classes teòriques. 
Classes Pràctiques. 
Resolució de Casos pràctics 
Debats i Fòrums de discussió 
Presentació orals de Treballs a l’aula 
Realització de treballs i Informes 

34 1,4 RA1.1-RA2.1-RA4.1-
RA4.2 

Activitats 
supervisades 

 

Resolució de casos pràctics 
Debats i Fòrums de discussió 
Realització de treballs i Informes 

32 1,3 
RA1.1-RA2.1-RA4.1-
RA4.2 

Activitats 
autònomes 

Estudi personal. 
 84 3,3 

RA1.1-RA2.1-RA4.1-
RA4.2 

TOTAL  150 6  
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X. TEMPORALITZACIÓ DE LA DOCÈNCIA   

MODELS INTEGRATS DE GESTIÓ: SEGURETAT (2016-2017) 
PROF. DATA TEMA MÈTODE HORES 

IS-ME-MO 16 Sep Presentació. Marc teòric i organitzacional dels sistemes de seguretat I Classes teòriques. Debats  2 
Isturitz 23 Sep Marc teòric i organitzacional dels sistemes de seguretat II Classes teòriques. Debats 2 

Montero 30 Sep Intel·ligència organitzacional, estratègies competitives i seguretat. Societat xarxa i seguretat i 
emergències 2.0 Classes teòriques. Debats 2 

Medina 7 Oct Responsabilitat derivada de l’exercici de la professió a l´ àmbit de la seguretat i de les emergències  I Classes teòriques. Debats 2 
Medina 14 Oct Responsabilitat derivada de l’exercici de la professió a l´ àmbit de la seguretat i de les emergències II Classes teòriques. Debats 2 
Medina 15 Oct Pràctica nº 1 (G2) Casos pràctics en Responsabilitat derivada de l’exercici de la professió.  Classes Pràctiques. 2 
Medina 17 Oct Pràctica nº 1 (G1) Casos pràctics en Responsabilitat derivada de l’exercici de la professió. Classes Pràctiques. 2 
Medina 21 Oct Figures delictives més habituals dins l´ àmbit professional de la seguretat I Classes teòriques. Debats 2 
Medina 28 Oct Figures delictives més habituals dins l´ àmbit professional de la seguretat II Classes teòriques. Debats 2 

Medina 5 Nov Pràctica nº 2 (G2): Casos pràctics en figures delictives més habituals dins l´ àmbit professional de la 
seguretat.  Classes Pràctiques. 2 

Medina 7 Nov Pràctica nº 2 (G1): Casos pràctics en figures delictives més habituals dins l´ àmbit professional de la 
seguretat.  Classes Pràctiques. 2 

Medina 11 Nov Anàlisis de la responsabilitat com a subjecte actiu i passiu de delictes  especials I Classes teòriques. Debats 2 
Medina 18 Nov Anàlisis de la responsabilitat com a subjecte actiu i passiu de delictes especials II Classes teòriques. Debats 2 

Medina 19 Nov Pràctica nº 3 (G2): Casos pràctic en Anàlisis de la responsabilitat com a subjecte actiu i passiu de 
delictes especials. PROBA INDIVIDUAL 1        LLIURAMENT 1 Classes Pràctiques. 2 

Medina 21 Nov Pràctica nº 3 (G1): Casos pràctic en Anàlisis de la responsabilitat com a subjecte actiu i passiu de 
delictes especials. PROBA INDIVIDUAL 1         LLIURAMENT 1 Classes Pràctiques. 2 

Isturitz 25 Nov Models de gestió als serveis protecció civil Classes teòriques. Debats 2 

Isturitz 2 Des Models de gestió als serveis de seguretat privada  Classes teòriques. Debats 2 
Isturitz 16 Des Atenció en emergències mèdiques. LLIURAMENT  2 Classes teòriques. Debats 2 
Isturitz 17 Des Pràctica nº 4 (G2): Practiques d' atenció en emergències mèdiques.  Classes Pràctiques. 2 
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MODELS INTEGRATS DE GESTIÓ: SEGURETAT (2016-2017) 
PROF. DATA TEMA MÈTODE HORES 
Isturitz 19 Des Pràctica nº 4 (G1): Practiques d' atenció en emergències mèdiques.  Classes Pràctiques. 2 
Isturitz 23 Des Models de gestió als serveis de policia Classes teòriques. Debats 2 
Isturitz 13 Gen Models de gestió als serveis de bombers. PROBA INDIVIDUAL 2          Classes teòriques. Debats 2 

Montero 20 Gen Teoria de la decisió: models de comandament i control d’emergències i desastres. LLIURAMENT 3 Classes teòriques. Debats 2 
Montero 21 Gen Pràctica nº 5 (G2): Practiques de models de comandament i control d’emergències i desastres.  Classes Pràctiques. 2 
Montero 23 Gen Pràctica nº 5 (G1): Practiques de models de comandament i control d’emergències i desastres.  Classes Pràctiques. 2 
Isturitz 27 Gen Elecció de projectes: Orientació professional en el sector. Qualificacions finals de l'avaluació continua. Classes teòriques. Debats  2 
Isturitz 3 feb. 15:00 h. Proves teòric-pràctiques individuals. Examen final.  2 
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XI. PREVENCIÓ I SEGURETAT 

L’assignatura té dos aspectes amb una relació molt directa amb l’àmbit de la prevenció i seguretat 
integral. D’una banda, s’estudien determinats delictes habituals en l’àmbit penal i de l’altra, 
s’estudien els diferents operadors o agències que intervenen en el sistema de seguretat i 
emergències, com ara els serveis de policia, emergències mèdiques, protecció civil i bombers, 
principalment . 

A més, s’aconsegueix un coneixement general sobre el funcionament operatiu d’aquest tipus de 
serveis 
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