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Programa provisional pendent d’aprovació 
de�nitiva. L’aprovació de�nitiva del màster està 
condicionada al nombre de membres de FEPOL 
interessats. Per preinscriure's, o per més 
informació, es pot dirigir a: 
Secretaria del Màster 

secretaria@edumep.net



METODOLOGIA
Els continguts s'imparteixen en format 
semi-presencial. Les matèries no 
presencials es realitzen a través d'aula 
virtual accessible des d'Internet. Les 
matèries presencials es realitzen 
mitjançant videoconferència i en alguns 
casos sessions pregravades.
 
DURADA
El màster, de 60 crèdits, és d'un any de 
durada, i s'imparteix al llarg del curs 
acadèmic 2021 - 2022. 

TITULACIÓ
Els participants en el màster que reuneixin 
els requisits acadèmics obtindran, un cop 
aprovat, un diploma de Màster en Anàlisi i 
Direcció de la Prevenció Integral i la Gestió 
Policial. (Títol propi de la UB). 

REQUISITS
El màster requereix estar en possessió de 
titulació universitària prèvia, de grau, o 
llicenciatura. El titol obtingut és d’extensió 
universitaria si no es reuneixen els requisits 
académics necessaris. 

IMPORT
El cost total pels membres  de FEPOL o 
d’alguna de les seves entitats associades, 
és de tres mil cinc-cents euros (3.500 €)

PROGRAMA DEL MÀSTER

El Màster s'estructura en tres mòduls, que es poden cursar 
de manera independent com a postgraus.

DIRECCIÓ I GESTIÓ DE LA SEGURETAT 
COMUNITÀRIA I LA PREVENCIÓ ESTRATÈGICA
- Plani�cació estratègica de la seguretat
 Els plans d'autoprotecció 
- Política criminal i gestió del coneixement
 Anàlisi criminal i factors de risc en el territori
- Rendició de comptes i governança de la seguretat
 Polítiques de participació i transparença
- Prevenció de riscos de les TIC i ciberseguretat
 Anàlisi i prevenció de la ciberseguretat

ANÀLISI I TRACTAMENT DE RISCOS, SEGURETAT 
PÚBLICA I SEGURETAT CIUTADANA
- Models en seguretat pública 
 Ciutadania, governança i cohesió social
- Grups en risc de discriminació. Equitat de gènere 
 Diagnòstic de poblacions d’alt risc 
- Protecció de l’entorn i el medi ambient
 Polítiques de prevenció i control del medi ambient
- Política criminal i Big Data aplicat a la seguretat
 Big Data a l’àmbit de la prevenció i la seguretat 
 

DIRECCIÓ D’ORGANITZACIONS DE SEGURETAT
 - Tecnologies de gestió i direcció
 L’avaluació de resultats
- Lideratge i habilitats directives
 Principis bàsics de la direcció 
- Dinàmica grupal i conducció de recursos humans
 La gestió dels recursos humans
- Gestió de la informació i plani�cació estratègica 
 Instruments de gestió 
 

REALIZACIÓ DEL TREBALL FINAL

PRESENTACIÓ
El Màster en Anàlisi i Direcció de la 
Prevenció Integral i la Gestió Poli-
cial constitueix una resposta a la 
necessitat actual d'una formació 
universitària d'alt nivell en aquest 
camp. La gestió i direcció dels cossos 
policials i de la seguretat en general, 
s'aborda amb aquest màster des de la 
perspectiva dels més actuals avenços 
pràctics i teòrics. Això requereix uns 
professionals altament quali�cats, 
tant en tècniques i metodologies 
com en la plena comprensió de les 
variables implicades en aquests 
temes.

Amb la modalitat semi-presencial 
s'apro�ten les possibilitats que les 
noves tecnologies posen al nostre 
abast, possibilitant el seguiment dels 
continguts de manera �exible i adap-
tada a les necessitats individuals.

El curs és de caràcter corporatiu, per 
la qual cosa va dirigit a membres de 
FEPOL o d’alguna de les seves entitats 
associades, relacionats amb la gestió 
del risc i la seguretat, que vulguin 
perfeccionar els seus coneixements  i 
especialitzar-se en aquest camp 
professional.




