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Objectius

El Grau de Prevenció i Seguretat Integral té com a finalitat formar professionals capaços de donar una
resposta eficient a diferents processos de presa de decisions propis del sector de la prevenció i la seguretat,
incloent els relacionats amb aspectes econòmics, administratius i de gestió de recursos humans, així com els
processos relacionats amb àmbits tecnològics propis del sector. L'assignatura Pràctiques externes suposa un
valor afegit del Grau i una activitat imprescindible per poder formar de manera eficaç a professionals de la
prevenció i seguretat integral. Amb aquesta assignatura l'estudiant té l'oportunitat d'entrar en contacte amb el
treball professional d'intervenció en una àrea d'una organització privada o pública competent en una o vàries
matèries de prevenció i seguretat integral del pla d'estudis.Ha estat una constant de l'EPSI la planificació d'una
oferta formativa innovadora i sòlida, adaptada a les singularitats del nostre entorn ocupacional, que acabi
titulant a experts en seguretat integral de nivell universitari amb competències per desenvolupar la seva tasca
en un mercat consolidat, el de la seguretat, que es configura com un tot integral en la gestió de la producció i
de la gestió de serveis. Partint d'aquest compromís, la matèria Pràctiques Externes d'aquest grau esdevé un
mòdul essencial dins del programa formatiu per quatre raons fonamentals:

(1) L'estudiant entra en contacte amb l'activitat professional des de la seva etapa formativa i, en aquest
sentit, suposa una excel·lent oportunitat per consolidar el perfil de competències de la titulació;
(2) Ofereix l'oportunitat d'accedir a àmbits especialitzats d'acord amb els interessos particulars del
currículum formatiu de cada estudiant;
(3) El treball de fi de grau pot estar relacionat amb els contexts en els quals es realitzen les pràctiques;
(4) La vinculació del l'estudiant als centres de practiques pot facilitar la seva inserció laboral futura.
Aquest quatre aspectes són aplicables a tots els estudiants. Addicionalment, per aquells interessats en
l'obtenció de les targetes d'identificació professionals (TIP) incorporades a la titulació, la realització

d'aquest mòdul de practiques en el centre adient és condició per l'accés a les TIP. En aquest mòdul de
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d'aquest mòdul de practiques en el centre adient és condició per l'accés a les TIP. En aquest mòdul de
pràctiques l'estudiant comptarà amb el suport d'un tutor acadèmic del programa d'estudis i d'un tutor
extern, a l'empresa o organització on realitzi les pràctiques.)

OBJECTIUS FORMATIUS L'objectiu formatiu general de l'assignatura és que l'estudiant posi en pràctica i
apliqui a l'entorn laboral les competències adquirides a través de les restants matèries de què consta el pla de
estudis. S'espera que en finalitzar el mòdul l'estudiant sigui capaç de:

1. Identificar els agents i els recursos necessaris per donar resposta a les necessitat de la gestió de la
prevenció i de la seguretat integral;
2. Comprendre els elements involucrats en la gestió eficient de la tecnologia en les operacions de
seguretat;
3. Analitzar i valorar críticament intervencions preventives en matèria de seguretat;
4. Participar en l'aplicació dels procediments bàsics relacionats amb la gestió eficient de la tecnologia
en les operacions de seguretat;
5. Participar activament en el desenvolupament i/o implementació de projectes que doninrespostes
integrals als problemes de seguretat;
6. Participar activament en la identificació i avaluació dels possibles efectes de les intervencions;
7. Integrar activament i treballar en equips multi o interdisciplinaris;
8. Comunicar els resultats de l'anàlisi d'una intervenció preventiva a altres professionals i als clients.

El mòdul de pràctiques està programat pel segon semestre però es pot flexibilitzar el moment en el qual es
realitza si els responsables acadèmics ho valoren convenient. En qualsevol cas la seva avaluació es realitza
durant el mes de juny. Aquelles persones que desitgin fer aquesta assignatura abans d'iniciar el segon
semestre ho hauran de sol·licitar a la Coordinació del Grau: coordinació.grau.epsi@uab.cat i argumentar els
motius que l'impulsen a ferho. En cap cas la realització de les pràctiques poden ser motiu d'incompliment en
alguna altra de les assignatures de les que estigui matriculat a l'Escola.

Competències

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.
Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional
desenvolupant la curiositat i la creativitat.
Gestionar de manera eficient la tecnologia en les operacions de seguretat.
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.
Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el
creixement personal.
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.
Treballar i aprendre de forma autònoma.
Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

Adaptar-se a situacions imprevistes.
Aplicar una visió preventiva a l'àmbit de la seguretat.
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.
Contrastar en un àmbit real els coneixements adquirits en el procés formatiu.

Diagnosticar la situació de la seguretat integral en empreses i en organitzacions.
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Diagnosticar la situació de la seguretat integral en empreses i en organitzacions.
Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
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, gestionar i resoldre conflictes.
Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el
creixement personal.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
Treballar i aprendre de manera autònoma.
Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

El Funcionament de l'assignatura està regulat per la normativa interna de pràctiques de l'EPSI-UAB que es
troba disponible a la nostra pàgina web (secció de pràctiques externes) i al Aula Moodle de l'assignatura.

Com a nota importat cal assenyalar que les pràctiques externes per poder ser avaluades al juliol hauran de
finalitzar a finals de Juny i la memòria s'haurà de lliurar abans del 5 de Juliol. Si bé també donen l'oportunitat a
aquells que volen fer les pràctiques durant l'estiu a presentar la Memòria la primera setmana de setembre. Si
bé no podran demanar el títol fins que el acta de l'assignatura es tanqui.

Possibles procedències d'empreses en conveni:

A proposta de l'estudiant. En aquest cas l'estudiant haurà de proporcionar les dades de contacte per tal
que l'EPSI iniciï el procés amb l'empresa.
Llista facilitada per l'EPSI. L'estudiant haurà de fer la sol·licitud corresponent lliurant el formulari que
està disponible al Moodle de l'assignatura. Procediment de signatura del conveni De cara a la signatura
d'un conveni,
En primer lloc la Direcció de l'EPSI signarà els 3 originals a l'EPSI,
En segon lloc l'estudiant signa porta i lliura les 3 còpies, per a que siguin signades per l'empresa.
l'empresa es queda una còpia, l'estudiant una altra i retorna la tercera còpia a l'EPSI per a que tingui
efecte el conveni.

(totes les signatures es faràn de forma digital, per tant cal que l'alumne tingui la seva signatura digital IdCat)

Lliuraments de documents

Quan l'alumne hagi realitzat la meitat del període de les pràctiques curriculars haurà de fer entrega, també a
través de Moodle, de l'Informe Intermedi de l'Estudiant, que també trobarà al mateix Moodle Al finalitzar les
pràctiques curriculars, i també a través del Moodle, l'estudiant farà entrega de l'Informe Final de l'Estudiant,
que es lliurarà també pel mateix canal.

La Memòria es lliurarà un cop finalitzades les Pràctiques Curriculars. El lliurament s'haurà de fer també
a través del Moodle. Val a dir que pel que fa a l'avaluació supervisada de les Pràctiques, l'empresa
també efectuarà un Informe Intermedi i un de Final, durant unes dates similars a aquelles en què ho
farà l'estudiant

Pràctiques Detectiu Privat

Tot i que aquesta assignatura engloba les pràctiques de riscos laborals, riscos comunitaris, seguretat pública i
privada. Les pràctiques de detectiu privat tindran un desenvolupament específic per tal d'adaptar els nostres
estudis al marc legal de la llei de seguretat privada vigent fins a la data a Espanya. A causa d'aquest motiu
estructurarem aquest pràcticum com unes pràctiques simulades, a causa de la impossibilitat d'aquells que no
tenen la TIP de detectiu privat de desenvolupar activitats formatives dins d'un despatx de detectius. Per
aquesta raons aquestes pràctiques es desenvoluparan a partir d'una simulació d'activitats reals en entorns
controlats supervisats per un detectiu privat col·laborador de l'EPSI
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Metodologia

Al tractar-se d'una assignatura de pràctiques el alumne comparà amb un doble sistema de tutorització. Per
una banda el tutor a l'Empresa, qui elaborarà un informe de seguiment intermedi, i un altre al finalitzar les
pràctiques. I per una altra banda el responsable de l'assignatura, qui rebrà l'informe intermedi realitzat per part
del estudiant, així com la memòria final de pràctiques una vegada finalitzada l'estada.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes 12 0,48 2, 5, 6, 9

Elaboració del informe intermedi i l'informe final 13 0,52 3, 4, 5, 6, 9

Tallers d'iniciació laboral 25 1 1, 3, 7, 8, 10, 11, 13

Tipus: Supervisades

Pràctiques a l'empresa 250 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Avaluació

Aquesta assignatura compta a més amb una normativa específica que regula les pràctiques que està
disponible a la pàgina web apartat de pràctiques.

REAVALUACIÓ

L'alumnat que no superi l'avaluació continuada o que no es presenti a la mateixa s'haurà de presentar a la
reavaluació per tal de superar l'assignatura. La nota màxima d'aquest examen serà 5-Aprovat. Per aprovar
l'avaluació continuada cal a més presentar 2/3 de les activitats avaluatives

PLAGI

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

Informe Final 35% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Informe Intermedi 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Memòria 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
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