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Prerequisits

Aquesta assignatura no te prerequisits

Objectius

L'objectiu general de l'assignatura és obtenir els coneixements mínims que necessita un directiu de seguretat
pública en l'àmbit local, concretat en els següents objectius específics:
- Contextualitzar la gestió de seguretat pública local.
- Familiaritzar l'alumne amb les característiques bàsiques de les organitzacions de policia local i el seu
funcionament.
- Obtenir uns mínims coneixements de les eines de gestió del directiu de policia local.
- Conèixer les competències bàsiques de lideratge necessàries per a l'exercici de la direcció policial.

Competències

Adaptar-se a situacions imprevistes.
Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici
professional.
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, gestionar i resoldre conflictes.
Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat:
persones, tecnologia i infraestructures.
Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
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.

Aplicar els diferents conceptes implicats en la comunicació interna i externa de l'organització.
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Aplicar els diferents conceptes implicats en la comunicació interna i externa de l'organització.
Aplicar els diferents sistemes de gestió de la seguretat pública.
Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici
professional.
Dissenyar els plans de protecció civil i de recuperació de desastres, aplicant criteris preventius.
Dissenyar i implementar plans de recuperació de desastres i mecanismes d'assegurament de les
contingències.
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 col·laborativament els plans de seguretat privada.
Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
Prendre decisions relatives a les contingències pròpies de la gestió de riscos en sistemes públics.
Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

1. La seguretat pública a l'administració local

a. Context socioeconòmic.

b. Concepte seguretat pública. Dimensions de la seguretat

c. Espai públic i convivència

d. La Policia de Proximitat.

2. Gestió del servei de seguretat:

a. Organització del servei policial

b. Tecnologia aplicada al servei de seguretat

c. Sistema de gestió d'incidents.

3. Codis ètics.

a. Normativa.

b. Mecanismes de control.

c. Els valors

4. Exercici de les funcions directives. Eines d'anàlisi, planificació i definició d'estratègies en l'àmbit de la
seguretat. Metodologia de treball per abordar conflictes de seguretat.

5.Competències per a l'exercici del lideratge en l'àmbit de la seguretat.

a. Comunicació i comprensió interpersonal

b. Treball en equip

c. Presa de decisions

d. Gestió del conflicte

e. Organització i planificació del treball.

Metodologia
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Metodologia

Activitats dirigides:

Classes teòriques: classes magistrals en grup complet
Classes pràctiques: resolució de casos amb la participació activa de l'estudiant

Activitats autònomes:

Resolució de casos pràctics: resolució individual d'exercicis plantejats per al professor
Recensions: lectures programades pel professor
Treball en grup: casos pràctics treballats en grups

Activitats supervisades:

Treballs individuals: treballs supervisats pel professor amb especial atenció a la seva estructura i a les
conclusions.
Presentació a l'aula.
Treballs en grup: treballs supervisats pel professor amb especial atenció a la metodologia emprada,
l'estructura i conclusions.
Debats i fòrums de discussió

Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques i pràctiques amb la participació alumnat 44 1,76 1, 4, 7, 8, 10, 12, 13

Tipus: Supervisades

Tutories amb alumnat 12 0,48 1, 4, 7, 8, 10, 12, 13

Tipus: Autònomes

Resolució de casos pràctics Realització de treballs Estudi personal 94 3,76 1, 4, 7, 8, 10, 12, 13

Avaluació

Les proves consistiran en dues exposicions individuals d'un tema preparat relacionat amb el món de la
seguretat pública. Individualment es prepararà el tema i s'exposarà en temps limitat. 40 % de la nota (20%
cada prova).

Aquesta part consistirà en l'elaboració d'un pla d'actuació per gestionar un problema de seguretat a nivell local
i la defensa oral del pla. Suposa el 50% de la nota i ha d'evidenciar els coneixements assolits durant el curs,
utilitzant la metodologia d'abordatge treballada a l'assignatura.

La participació a classe i el lliurament d'exercicis a l'aula suposarà un 10% de la nota.

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà
fer una prova de recuperació en la data programada a l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts
del programa.
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Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes
de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant
això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que
trobarà a l'espai moodle de Tutorització EPSI.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica
vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del
procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes
d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0".

Les proves/exàmens podran ser escrits i/o orals a criteri del professorat.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Lliurament del treballs realitzat individualment o en grup (s'indicarà a
classe)

50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13

Participació dels estudiants a classe i als exercicis efectuats a l'aula 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13

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

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