
 
 

 
Guia docent de l’assignatura “Direcció de Recursos Humans en 

Seguretat Privada” 

 

I. IDENTIFICACIÓ 

 
 Nom de l’assignatura: Direcció de Recursos Humans en Seguretat Privada 

 Codi: 101872 

 Titulació: Grau de Prevenció i Seguretat Integral 

 Curs acadèmic: 2016/2017 

 Tipus d’assignatura: OT 

 Crèdits ECTS: 6 

 Període d’impartició: Primer Semestre 

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

 Professor/a Responsable de l’assignatura: Alicia Gómez de Hinojosa Guerrero 

 Correu electrònic: Alicia.GomezdeHinojosa@uab.cat   

II. PRESENTACIÓ 

Actualment, ningú posa en dubte que la direcció de recursos humans és clau per a la consecució dels 

objectius de qualsevol empresa, a més en el sector de la seguretat privada són principalment les 

persones les que fan possible la prestació del serveis, al marge de si aquests serveis són una 

combinació de persones, tecnologia i processos.  

De fet, la prestació de serveis de seguretat privada de qualitat, adaptats a característiques pròpies on 

aquests serveis es realitzen, requereix persones amb la capacitació necessària per a dur-los a terme.  

A tal efecte, previ a l’inici de qualsevol servei es fonamental planificar quantitativament (número) i 

qualitativament (competències) el recursos humans per a intentar reclutar i seleccionar a les 

persones més adequades en funció dels requeriments del servei. 
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No obstant, no és suficient en trobar a les persones més adequades, l’èxit en la prestació del servei o 

serveis requereix un procés continu de formació, desenvolupament i fidelització del personal 

seleccionat per a poder donar de manera continua una resposta òptima a les necessitats presents i 

futures dels clients. 

L’evolució continua de les necessitats d’aquests clients comporta la adequació continua dels recursos 

humans i per això les persones responsables de la direcció dels equips de professionals de seguretat 

privada han de gestionar i liderar de forma proactiva i innovadora, respectant en tot moment el que 

l’ administració estableix per al personal de seguretat privada i els serveis que poden prestar. 

Així doncs, aquesta assignatura pretén capacitar als alumnes en els instruments i tècniques més 

apropiats per a la gestió i el lideratge dels equips de professionals de seguretat privada que han de 

fer possible els objectis de seguretat de les empreses. 

III. OBJECTIUS FORMATIUS I COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

Objectius Formatius 
 
Els principals objectis de l’assignatura són: 
 

• Analitzar l’evolució de les polítiques de direcció de persones. 
 

• Diferenciar gestió i lideratge en la direcció de recursos humans. 
 

• Identificar els diferents subsistemes de gestió de recursos humans. 
 

• Conèixer les particularitats de la intervenció administrativa aplicada al personal i als serveis 
de seguretat privada. 

 
• Analitzar els diferents mètodes i tècniques per al reclutament i la selecció de personal. 

 
• Conèixer les principals estratègies per al desenvolupament i la fidelització. 

 
• Identificar els diferents estils de lideratge. 

 
• Analitzar les competències claus per al lideratge del personal. 

 
• Reconèixer la importància de la direcció de recursos humans en la prestació dels serveis de 

seguretat privada. 
 
 
 
 
 



 
 

Competències Específiques  
 

• CE2. Realitzar anàlisi d'intervencions preventives en matèria de seguretat. 
 

• CE6. Aplicar la normativa legal inherent al sector de la prevenció i la seguretat integral.  
 

• CE9. Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en 
la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures. 

 
• CE11. Gestionar eficientment els recursos humans. 

 
Resultats d’Aprentatge  
 

• RA2.7. Diagnosticar la situació de la seguretat en empreses i en organitzacions. 
 

• RA6.1. Planificar la gestió de la prevenció i la seguretat d’acord a la normativa legal aplicable 
al sector.  

 
• RA6.2. Aplicar  la normativa i exercir de forma professional la seguretat privada i la 

investigació privada. 
 

• RA9.1. Gestionar col·laborativament els plans de seguretat privada. 
 

• RA11.1. Seleccionar els recursos mínims per a la gestió eficient de riscos. 
 

IV. COMPETÈNCIES TRANSVERSALS  

• CT3. Utilitzar la capacitat d’anàlisis i de síntesis 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.  

 
• CT15. Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica del 

exercici professional. 
 

 
 
 



 
 

V. TEMARI I CONTINGUTS 

1. Introducció a la direcció de Recursos Humans (RRHH) 

 

1.1. Concepte i evolució de la direcció de RRHH  

• Evolució històrica de la direcció de RRHH 

• Estratègia i direcció de RRHH 

• Gestió de recursos humans 

• Lideratge d’equips 

 

1.2 El sector de la seguretat privada i la gestió de RRHH  

• Intervenció administrativa 

• Els serveis de seguretat 

• El personal de seguretat privada 

 

2. Gestió de RRHH 

 

2.1. Captació i incorporació de personal  

• Planificació de las necessitats de personal 

• Anàlisi i descripció de llocs de treball 

• Reclutament i Selecció 

• Acollida i incorporació 

• Captació i incorporació del personal de seguretat privada. 

 

2.2. Desenvolupament i fidelització  

• Formació inicial i continua 

• Avaluació de l’acompliment  

• Avaluació del potencial, promocions internes i plans de carrera  

• Comunicació i participació  

• Orientació de la gestió de RRHH a la fidelització de personal 

• Desenvolupament i fidelització del personal de seguretat privada. 

 

3. Lideratge del personal de seguretat privada 

 

3.1. Lideratge  

• Concepte de direcció i lideratge 

• Estils de direcció i lideratge 



 
 

• Lideratge en seguretat privada 

 

3.2. Competències clau  

• Comunicació 

• Motivació 

• Desenvolupament de persones 

• Gestió de equips de treball 
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VII. METODOLOGIES DOCENTS 

A través de les diferents activitats de l’assignatura adoptarem un enfocament adaptatiu; es a dir, en 

funció dels continguts del bloc temàtic  i dels participats flexibilitzarem les propostes metodològiques 

per a facilitar de manera continua el procés d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes; no obstant, 

malgrat les possibles adaptacions, està prevista una metodologia activa que impliqui la participació 

constant del alumnes en la seva formació, essent l’aplicació dels continguts el principal objectiu de 

l’opció u opcions metodològiques. De fet, les activitats dirigides inclouen un 60% de classes teòriques 

i un 40% de classes pràctiques. 

Algunes de les tècniques que possiblement s’ utilitzaran són: el mètode del cas, la discussió en petits 

grups, el treball individual, la classe magistral, el joc de rols, etc. 

En cadascun dels blocs temàtics o sub-blocs temàtics es seguiran els següents passos: 

• Presentació del bloc temàtic. 

• Anàlisis del qüestionari d’avaluació inicial i/o de les lectures seleccionades. 

• Exposició de continguts i/o presentació de models. 

• Realització de casos pràctics. 

• Resum i conclusions. 

 

VIII. SISTEMA D’AVALUACIÓ  

 
 

Pes Nota Final (%) Resultats 
d’aprenentatge 

Proves escrites i orals que permetin 
valorar els coneixements adquirits per 
l'estudiant 

 
60% RA 2.7 RA 6.1 RA 6.2 

RA 9.1 RA 11.1 

Avaluació dels treballs realitzats i 
presentats per l’estudiant a l’aula 

 
40% 

RA 2.7 RA 6.1 RA 6.2 
RA 9.1 RA 11.1 

 
L’avaluació de l’assignatura inclou diferents elements d’avaluació; es a dir: 
 
• Proves escrites: consistiran en una prova escrita al finalitzar cadascú dels blocs temàtics (1, 2, 3) 

o sub-blocs (1.1, 1.2.,...3.2.), representen un 60% de la nota final. 
 

• Avaluació temes treballats a l’aula: es realitzarà mitjançant la presentació escrita de casos 
pràctics (les proves escrites dels diferents blocs temàtics inclouen preguntes relatives a casos 



 
 

pràctics i treballs realitzats a classe), exposicions orals i/o el lliurament d’exercicis individuals o 
col•lectius, representa el 40% de la nota final. 

 
  
Per últim, està previst, per aquells alumnes que no superin el conjunt d’elements d’avaluació 
anteriorment descrits, una reavaluació el dia 31 de gener que consistirà en un examen final del 
conjunt de continguts de l’assignatura. 
 
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. 

IX. ORGANITZACIÓ DEL TEMPS DE DEDICACIÓ DE L’ESTUDIANT  

 
Tipus Activitat Formativa Hores Crèdits ECTS 

(6*hores/150) 

Resultats d’aprenentatge 

Activitats 

dirigides 

Classes teòriques amb 

suport TIC, casos pràctics 

i  exposicions orals de 

temes relacionats amb la 

matèria 

60 

 

2,4 

 

RA 2.7 RA 6.1 RA 6.2 RA 

9.1 RA 11.1 

Activitats 

supervisades 

Resolució de dubtes i 

preguntes. Seguiment de 

treballs.  

22,5h 0,9 RA 2.7 RA 6.1 RA 6.2 RA 

9.1 RA 11.1 

Activitats 

autònomes 

Resolució d'exercicis i 

pràctiques:  

Resolució individual i/o 

en grup de treballs i 

casos pràctics, amb 

suport TIC.  

Estudi personal: 

Consolidació dels 

coneixements teòrics i 

pràctics exposats en 

67,5h 2,7 RA 2.7 RA 6.1 RA 6.2 RA 

9.1 RA 11.1 



 
 

classe 

Total  150 6  

 

 

X. TEMPORALITZACIÓ DE LA DOCÈNCIA  

SETMANA TEMA MÈTODE HORES 
1 NO LECTIU   

2 

Presentació de la assignatura 
Bloc 1.1 
Concepte i evolució de la direcció de 
recursos humans 

 
Presentació del bloc 1.1. 
Preguntes d’avaluació inicial 
Classe magistral 
 

2 dirigides 

3 
Bloc 1.1 

El sector de la seguretat privada i la 
gestió de RRHH 

 
 
Recerca d’informació i exposició 

oral. 

 
 

2 dirigides 

4 

Bloc 1.2 

El sector de la seguretat privada i la 

gestió de RRHH 

Presentació del bloc 1.2. 
Preguntes d’avaluació inicial 
Classe magistral 
Resum i conclusions  

4 dirigides 

5 
Bloc 2.1. 

Captació i incorporació de personal 

Presentació del bloc 2.1. 
Preguntes d’avaluació inicial 
Classe magistral 
Presentació de models 

2 dirigides 

6 
Bloc 2.1. 

Captació i incorporació de personal 
Elaboració i exposició oral de 
perfils de lloc de treball 2 dirigides 

7 
Bloc 2.1. 

Captació i incorporació de personal 

Classe magistral 
Presentació de models 
Casos pràctics 

4 dirigides 

8 
Bloc 2.1. 

Captació i incorporació de personal 

Classe magistral 
Simulació entrevista 
Resum i conclusions 

2 dirigides 

9    

10 Bloc 2.2. 
Desenvolupament i fidelització 

Presentació del bloc 2.2. 
Preguntes d’avaluació inicial 
Classe magistral 
Presentació de models 
 

4 dirigides 

11 
Bloc 2.2. 

Desenvolupament i fidelització 
Classe magistral 
Casos pràctics 2 dirigides 

12 Bloc 2.2. Elaboració i presentació oral 4 dirigides 



 
 

Desenvolupament i fidelització d’una practica de 
desenvolupament. 
 

13 Bloc 2.2. 
Desenvolupament i fidelització Resum i conclusions  2 dirigides 

14    

15 
Bloc 3.1. 

Competències clau 

Presentació del bloc 3.1. 
Preguntes d’avaluació inicial 
Classe magistral 
Presentació de models 
Resum i conclusions  

2 dirigides 

16 
Bloc 3.2. 

Competències clau 

Presentació del bloc 3.2. 
Preguntes d’avaluació inicial 
Classe magistral 
 

2 dirigides 

17 
Bloc 3.2. 

Competències clau 

Classe magistral 
Presentació de models 
Casos pràctics 

4 dirigides 

18 
Bloc 3.2. 

Competències clau 
Resum i conclusions 2 dirigides 

19 Comunicació de notes i revisió  2 dirigides 
20 Examen Final del Semestre* Proba escrita    2 examen 

 
 

XI. PREVENCIÓ I SEGURETAT 

La direcció de RRHH en seguretat privada es una assignatura clau per a l’adequat disseny i desenvolupament de 
la prevenció i la seguretat a qualsevol empresa o entitat. La prestació de serveis de prevenció i seguretat 
comporta la captació e incorporació de les persones més adequades  per a dur-los a terme. A més a més, la 
continua evolució del serveis de prevenció i seguretat requereix del continu desenvolupament  dels equips de 
treball i de la seva fidelització a través d’un estil de lideratge que possibiliti en tot moment que les empreses 
tinguin les persones amb el talent necessari per a la consecució del seus objectius de seguretat i prevenció i 
conseqüentment par a la consecució dels seus objectius estratègics. 


