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1.- Presentació de l’assignatura 
 

Si els segles XIX i XX van ser el moment de l’esperança en un món civilitzat gràcies als 

avenços de la ciència, l’inici del segle XXI està marcat per la incredulitat sobre les 

possibilitats reals d’arribar a un món més just o, si més no, on mínimament es pugui viure 

dins d’uns paràmetres de respecte i d'igualtat. Els exemples de deshumanització recollits al 

llarg de tot un segle són tan nombrosos que, de la perplexitat inicial en descobrir aquestes 

evidències, hem passat al desconcert davant de les dificultats per trobar les vies per on 

reprendre el projecte d’una humanitat justa.  

El món d’avui és divers i plural culturalment i ideològicament, amb pocs patrons de 

referència clars o mínimament compartits per tota la societat. A més, és canviant i incert, de 

manera que els acords i les referències compartides són difícils de construir i són de durada 

limitada. Tot i que els Drets Humans són el mínim comú denominador teòricament compartit 

per tota la humanitat, la realitat és que la seva implementació en les problemàtiques 

concretes està molt lluny de ser una realitat. Desgraciadament, cal acceptar l’evidència del 

munt de situacions injustes i de confrontació entre persones i comunitats, ja sigui en una 

perspectiva local i concreta, com des d’una mirada més àmplia i global. 

Com articular els drets individuals (d’una persona, d’una comunitat) amb la responsabilitat i 

les obligacions cap a la societat en el seu conjunt? A la vegada, com articular fórmules on la 

col·lectivitat no ofegui els drets individuals? Com garantir la llibertat ideològica i la pluralitat 

d’estils de vida i a la vegada disposar una societat cohesionada? Són suficients les lleis? La 

realitat actual ens mostra també les importants limitacions dels sistemes jurídics i posa de 

manifest que l’harmonia en la societat va més enllà de la qualitat i la quantitat de les lleis que 

hi puguin haver: si no hi ha voluntat personal, predisposició, autoexigència i autocontrol, cap 

sistema jurídic pot assegurar el benestar. És a dir: cal articular allò que és jurídic i normatiu, 

que fa referència a l’ordre, amb allò que és ètic i voluntari, que fa referència a la justícia.  

És en aquest context de desencant i de conflicte quan l’ètica apareix novament com a 

catalitzador d’aquestes expressions que remeten al sentit del deure i es converteix en el 

refugi des d’on recomençar aquest projecte de comunitat justa tantes i tantes vegades 

estroncat.  

Aquesta assignatura es planteja reflexionar i aprofundir sobre totes aquestes qüestions, tant 

les que afecten al desenvolupament del “sentit moral” del ciutadà/ana, com de tot allò que té 

a veure amb el deure moral d’aquesta persona en l’exercici de la seva professió. 

Per començar, hem d’acceptar que la capacitació científica i tècnica o el coneixement 

intel·lectual, tot i ser molt importants, no necessàriament donen lloc a un món millor ni a una 
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pràctica professional més honesta. Evidentment, el coneixement ens pot acostar a una acció 

més adequada i més justa, però no l’assegura: cal invocar novament el compromís, 

l’autoregulació, la confiança, l’esforç o la voluntat de servei per tal de garantir que les 

professions contribueixen realment a millorar la vida en comunitat. Per aquesta raó, en 

aquesta assignatura reflexionarem des de la perspectiva del deure moral i del sentit ètic de 

la pràctica professional. 

Ara bé, descobrirem que no hi ha una única posició des d’on establir els paràmetres ètics, 

sinó que aquests estan determinats per criteris ideològics que condicionen què es considera 

èticament acceptable, de què i davant de qui el professional se sent responsable. 

A continuació veurem que no es tracta únicament de tenir definida una posició moral, sinó 

que es tracta de repensar l’ètica des del punt de vista de la seva aplicació a les situacions 

concretes de la vida professional i no únicament des de la reflexió filosòfica sobre el bé i 

sobre els sistemes ètics perquè, com podrem veure, depèn de com es plantegin poden 

quedar molt allunyats de les pràctiques reals en la vida quotidiana professional. És a dir, 

iniciarem els passos per parlar de l’ètica aplicada com una nova forma de vincular la reflexió 

sobre els principis morals a les situacions reals del dia a dia. En aquest sentit, aquesta no és 

una assignatura de filosofia (que seria un possible enfocament), sinó que adopta la posició 

incòmoda del professional que està tècnicament capacitat, que treballa dins del que indica la 

llei, però que s’interroga sobre la bondat de la seva acció. 

Partirem de la idea que les professions són un exemple clar de servei públic; tenen sentit per 

allò que ofereixen a la societat, apareixen quan les societats tenen una necessitat i 

desapareixen quan aquesta necessitat deixa de ser-hi. El desenvolupament de les 

professions implica inevitablement obrir el debat sobre les responsabilitats morals que 

s’adquireixen amb la societat a què es dóna un determinat servei. És fonamental analitzar 

les implicacions ètiques de les pràctiques professionals.  

Tota intervenció respon inevitablement a un per què ideològic i polític, és a dir, té una 

estructura moral que implica el compromís amb unes idees i uns valors. 

Aquest debat ha tingut una especial repercussió amb les professions de caràcter social, amb 

una gran càrrega valorativa i ideològica. Mentre aquestes professions es movien dins de les 

lògiques de la caritat o del control, els paràmetres de referència eren clars i poc exigents. 

Ara bé, en el moment que durant el segle XX s’entra ja en la lògica dels drets fonamentals 

de les persones, la conflictivitat i les contradiccions augmenten exponencialment. Les 

disciplines que tenen a veure amb les relacions humanes estan emmarcades en un univers 

de valors que determinen les formes de mirar, llegir i interpretar la realitat. Això fa que el 
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conflicte entre valors sigui un element freqüent, quotidià i inevitable i que haguem d’obrir una 

reflexió estructurada sobre la responsabilitat moral del professional i les qüestions 

deontològiques implícites en l’exercici de la seva activitat. 

A partir de les argumentacions que acabem de presentar, en aquesta assignatura ens 

plantejarem tres eixos de treball que es complementen entre ells. Per una banda, 

estudiarem els diferents models teòrics que expliquen la manera com es construeix la 

personalitat moral. En aquest cas, recordarem que el procés de socialització i de 

culturització porten implícits també un procés de moralització, això és, d’adquisició de valors 

culturals de l’entorn social on es viu i també de desenvolupament d’habilitats i competències. 

La integració d’aquests dos elements (el desenvolupament de competències i habilitats i 

l’adquisició de valors culturals) ens donen la referència sobre la forma com es construeix la 

personalitat moral. Aquesta fa referència a la dimensió ètica vinculada a les creences 

personals des d’una perspectiva individual i privada que pot ser compartida amb altres 

persones (ètica de màxims), així com els elements comuns compartits per tota la societat en 

el seu conjunt (ètica de mínims). 

En segon lloc, estudiarem les diferents formes com els professionals creen sistemes de valor 

de caràcter públic i col·lectiu per tractar tot allò que té a veure amb els valors en la seva 

pràctica. El desenvolupament d’una activitat professional comporta acceptar uns criteris ètics 

de referència comuns que afecten a tot el conjunt de persones que l’exerceixen, de manera 

que el sentit moral que aquesta prengui no pot circumscriure’s únicament al terreny de les 

morals personals. Tot i que el sistema de valors personal és una de les dimensions a tenir en 

compte en el moment de prendre decisions morals, caldrà equilibrar-lo amb altres elements 

propis de la dimensió pública de la professió perquè aquesta no es pot exercir únicament 

des dels valors personals de caràcter privat. Ara bé, són diversos els enfocaments que 

poden adoptar-se a l’hora de construir aquest sistema de valors professional. Cadascun 

d’ells dóna prioritat a unes qüestions en detriment d’unes altres i és necessari posar-se 

d’acord en aquests elements perquè això determina el sentit i la orientació que adoptarà una 

professió. 

En tercer lloc, és necessari disposar d’estratègies i de coneixements per gestionar els 

conflictes concrets que apareixen en el dia a dia de la pràctica professional. L’ètica serà 

realment aplicada quan ens permeti traslladar el seu saber a la gestió d’aquestes situacions.  

Tal i com s’argumentarà en el desenvolupament de l’assignatura, haver desenvolupat la 

sensibilitat moral respecte de la tasca socioeducativa i disposar de patrons ètics de 

referència comuns a tota la professió no assegura que es disposi d’elements que facilitin la 

gestió dels conflictes de valor concrets que apareixen en la pràctica diària de l’activitat. Això  
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fa que, amb una certa freqüència, el professional es trobi en una situació incòmoda, molt 

generadora d’estrès, perquè té desenvolupats tant el seu sentit moral personal-privat així 

com el col·lectiu-professional, té consciència de la seva responsabilitat, però es pot veure 

incapaç de resoldre de forma adequada la situació que se li està presentant. L’ètica aplicada, 

doncs, fa referència també a la capacitació per gestionar situacions de conflicte de valor, no 

només a tenir uns valors personals i col·lectius molt ben identificats.  

En aquest sentit, aquesta assignatura connecta totalment amb altres assignatures com 

poden ser “Habilitats socials”, “Situacions de crisi” o “Tècniques d’entrevista”, entre d’altres, 

perquè la gestió dels conflictes de valor comporta haver desenvolupat competències 

emocionals i relacionals com les que es treballen en aquestes assignatures. 

Tenint en compte aquests arguments, els objectius d’aquesta assignatura són: 

 Conèixer les principals teories i tècniques de desenvolupament de la consciència moral. 

 Diferenciar les dimensions privada i pública de l’ètica i prendre consciència de la 

responsabilitat que s'adquireix en la presa de decisions que afecten als destinataris de 

l'acció social. 

 Identificar els elements deontològics que regulen les obligacions morals del professional i 

les diferències amb les obligacions de caràcter jurídic. 

 Aprofundir en el coneixement dels principals models teòrics per a la construcció dels 

sistemes de valor. 

 Aprofundir en els elements que faciliten la construcció d’una ètica aplicada i la gestió de 

conflictes de valor. 

 

Per acabar aquesta presentació, indicarem que la vostra estada en un recurs de pràctiques 

serà un aspecte que tindrem molt en compte perquè servirà d’espai de referència per 

il·lustrar molts dels aspectes que s’aniran presentant en el transcurs de l’assignatura. 

 

2.- Competències a desenvolupar 

 

C1. Descriure el procés de construcció de la personalitat moral, així com les diferents teories 

que l’expliquen. 

C2. Estudiar els processos de construcció dels sistemes ètics, les característiques 

fonamentals de les ètiques aplicades i la funció i el sentit de l’ètica en la pràctica 

professional. 

C3. Conèixer i utilitzar els instruments existents en la professió per a la gestió de les 

qüestions ètiques i valoratives. 

C4. Analitzar de manera sistemàtica els casos i/o situacions on apareixen conflictes de valor.  
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3.- Continguts 
 

1. Unitat 1. Clarificació conceptual. 

1.1. Ètica, moral, deontologia: tres dimensions en l’univers dels valors.   

1.2. La presència dels valors en les relacions humanes i en els processos de 

socialització: moral individual i moral cívica (ètica de màxims i ètica de mínims). 

1.3. La construcció dels sistemes de valor en les societats complexes: models 

d’educació en valors (de la socialització al desenvolupament del judici en la 

construcció de la personalitat moral).  

 

2. Unitat 2. Ètica i activitat professional. 

2.1. Ètica, política i tècnica en la pràctica professional. Deontologia, responsabilitat i 

servei en l’activitat pública. 

2.2. Teleologia, axiologia i política en els processos socioeducatius. El problema de la 

neutralitat. 

2.3. Tres nivells de problematicitat: qüestions morals, problemes morals i dilemes morals. 

2.4. Raons per parlar d’ètica en les professions socioeducatives.  

 

3. Unitat 3. Models teòrics per a la construcció de sistemes ètics de referència. 

3.1. La influència de la bioètica en la reflexió sobre l’ètica professional. 

3.2. Models de construcció de les ètiques aplicades: l’ideal deductiu, l’ideal inductiu, les 

ètiques dialògiques, les ètiques del cuidar i l’hermenèutica crítica. Deure, utilitat, 

diàleg, virtut i cura. 

3.3. Característiques de les ètiques aplicades des de la perspectiva de la complexitat. 

4. Unitat 4. L’ètica en la construcció de la identitat professional. 

4.1. L’ètica en el procés de professionalització. 

4.2. La funció dels codis deontològics com elements reguladors de la pràctica 

professional. Sentit i limitacions. 

4.3. Estat actual i principals dificultats en la construcció de l’ètica en l’Educació Social i el 

Treball Social. 

5. Unitat 5. La gestió quotidiana dels conflictes de valor. 

5.1. Principals fonts de conflicte en la pràctica professional. 

5.2. Principals formes de gestió dels conflictes professionals. 

5.3. Dispositiu per a la gestió efectiva dels conflictes de valor: espais de reflexió, 

estratègies de discussió i guies de referència. 

 

 

 



Dr. Jesús Vilar 
Ètica professional 

Pàgina 7 de 16  Rev. 4 (21.09.2015)               IQ-FACU-71 

 

4.- Resultats de l’aprenentatge 

 

Al final del procés l’estudiant mostrarà les següents evidències de les competències 

desenvolupades: 

 
R1. Coneixerà els diferents models teòrics sobre la construcció de la personalitat moral. 

R2. Identificarà les característiques principals de les ètiques aplicades en un món complex, 

dinàmic i divers i reflexionarà sobre la responsabilitat moral de les professions. 

R3. Manifestarà habilitats per gestionar els conflictes de valor en la pràctica professional. 

R4. Identificarà les fonts de conflictivitat moral i els problemes formals en la gestió de 

conflictes ètics amb què es troba el professional en la seva activitat. 

 

 

5.- Metodologia 

5.1.- Activitats del professor: 

En aquesta assignatura la metodologia és bàsicament expositiva. A partir d’aquí, el 

professor desenvolupa les següents accions: 

  Presentar l’assignatura, desenvolupar el seu contingut i plantejar interrogants en 

cadascuna de les temàtiques que es vagin treballant. Es penjaran al campus els 

powerpoints de cada mòdul que complementen les lectures obligatòries. 

 Guiar l’anàlisi per preparar l’assignatura i elaborar les activitats. La Pauta d’Activitats 

d’Avaluació inclou les indicacions per utilitzar els materials i abordar l’estudi de cada 

mòdul. 

 Proposar documents de treball en diversos formats (articles, notícies, reportatges...). 

En el cas de tenir accés electrònic, es posarà l’enllaç corresponent a la Pauta 

d’Activitats d’Avaluació. En cas contrari, el professor facilitarà el text en format pdf 

dins de l’espai virtual de l’aula. 

 Orientar l’elaboració de treballs individuals o de grup a classe i en les tutories. 

 

5.2.- Activitats dels estudiants: 

Per al bon funcionament de l’assignatura, s’espera una participació activa de l’estudiant que 

es concreta en les següents actituds i accions: 

 

 Manifestar una actitud adequada a l’aula en tant que espai públic de treball: ajustar-

se a l’horari d’inici i finalització de la classe, evitar converses paral·leles que no tenen 

a veure amb la temàtica que s’estigui tractant, no fer un ús inadequat dels mòbils, i 

qualsevol altra acció que pugui dificultar el treball a la resta de persones del grup,  

 Participar activament en els debats i diferents espais de treball presencial o virtuals 

de l’aula. 
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 Analitzar individualment i en grup les dades exposades pel professor en els diferents 

documents de treball. 

 Llegir la bibliografia obligatòria de manera sistemàtica i aprofundida. 

 Complementar el treball presencial amb les lectures que es recomanen i altres 

accions que el professor vagi proposant al llarg del curs. 

 

 

 

Aquestes hores inclouen tant la feina realitzada presencialment a les aules com el treball 

realitzat en l’entorn virtual. Per la naturalesa dels continguts treballats en l’assignatura, és 

molt recomanable l’assistència a classe, tot i que aquesta no sigui obligatòria. 

 

6.- Sistema d’avaluació 
 

L’avaluació de l’assignatura té per objectiu assegurar que l’estudiant ha adquirit els 

coneixements bàsics i ha desenvolupat les competències previstes en aquesta guia. Perquè 

això sigui possible, cal entendre el procés d’aprenentatge de manera progressiva, de 

manera que el treball diari de l’estudiant és fonamental, a més de l’assistència a classe. Des 

d’aquesta perspectiva, l’avaluació s’entén com un procés continu de producció de l’estudiant 

i de recollida d’evidències per part del professor que mostri com es va consolidant 

l’aprenentatge o que, en el cas que hi hagi alguna dificultat, es pugui orientar adequadament 

el treball sobre els aspectes menys consolidats. 

 

6.1.- Activitats o instruments d’avaluació 

 

Aquesta assignatura té dos possibles itineraris: el primer, l’avaluació continuada i el segon, 

l’avaluació única. 

 

Itinerari 1: Avaluació continuada 

L’avaluació continuada consta de 5 activitats, de les quals tres són obligatòries. Acollir-se a 

l’avaluació continuada implica realitzar les tres activitats de caràcter obligatori.  

 

Treball a l'aula 56,25 hores 2,25 ECTS 

Treball tutoritzat 56,25 hores 2,25 ECTS 

Treball autònom 37,5 hores 1,5 ECTS 
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Activitat 1: preguntes prèvies. 

Aquesta activitat individual de caràcter optatiu consisteix en respondre 6 preguntes 

bàsiques per conèixer les opinions i els coneixements previs de l’estudiant sobre ètica 

aplicada en les professions. Si es fa aquesta activitat, també s’ha de fer l’activitat 4. 

  

Activitat 2. El posicionament ètic del professional i les tipologies d’argumentació moral. 

Aquesta activitat consisteix en fer l’anàlisi d’una notícia en què es planteja un conflicte de 

valors i demostrar que es fa una adequada aplicació dels conceptes teòrics de les unitats 1 i 

2 de l’assignatura.   

Aquesta activitat correspon als aspectes treballats en els dos primers mòduls de 

l’assignatura i és de caràcter individual. 

Activitat 3. Assessorament professional per a la gestió de conflictes de valor.  

Aquesta activitat consisteix en fer un estudi sobre les estratègies que utilitzen els 

professionals del recurs de pràctiques en la gestió dels conflictes de valor i, a partir d’aquí, 

aportar uns criteris tècnics que millorin aquesta gestió.    

Aquesta activitat correspon als aspectes treballats en els mòduls 4 i 5 i l’estudiant pot 

decidir si fer-la grupal (màxim tres persones) o individual. 

Activitat 4: Revisió de les preguntes prèvies de l’activitat 1. 

Aquesta activitat individual de caràcter optatiu consisteix en recuperar les preguntes de 

l’activitat 1 i respondre-les novament, ara amb el coneixement adquirit en el transcurs de 

l’assignatura. Per fer aquesta activitat, abans s’ha d’haver fet l’activitat 1. 

Activitat 5. Prova final de contrast. 

 Aquesta prova és de caràcter individual obligatòria i consisteix en un breu qüestionari tipus 

test i tres preguntes de desenvolupament. Inclou el temari que s’ha desenvolupat a classe i 

les lectures d’ampliació de cada mòdul. Aquesta prova és de caràcter presencial. 

Calendari de lliurament d’activitats. 

Activitat 1 (5%) Optativa 13-17 setembre 2018 

Activitat 2 (25%) Obligatòria 22-28 octubre 2018 

Activitat 3 (25%) Obligatòria 17-28 desembre 2018 

Activitat 4 (5%) Optativa 21 desembre 2018 a 8 gener 2019. 

Prova contrast (40%) Obligatòria A concretar en el calendari d’exàmens 
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El desenvolupament detallat de cadascuna d’aquestes activitats, així com les lectures 

obligatòries de cada unitat es presenta en el document “Pauta d’activitats d’avaluació”. 

Dins de l’espai virtual de l’assignatura, s’aniran clarificant els dubtes sobre el 

desenvolupament de les activitats. 

ATENCIÓ: l’assistència a classe no és obligatòria, però per poder seguir l’avaluació 

continuada, cal assistir obligatòriament a les tres sessions que s’indiquen a continuació: 

Dilluns 8 d’octubre, dilluns 5 de novembre i dilluns 10 de desembre. 

 

Els dies d’assistència obligatòria es faran síntesis dels continguts treballats i es plantejaran 

activitats grupals per aprofundir algunes lectures del temari (s’anunciaran abans en l’espai 

virtual de l’assignatura). 

Les persones que fan itinerari adaptat poden fer l’avaluació continuada si assisteixen a la 

sessió de presentació i a 3 sessions de classe que es fixaran al llarg del curs. Es tracta de 

sessions de síntesi dels diferents mòduls i de presentació de les activitats que es fan en 

horari de tarda o de migdia. En el cas de no assistir a aquestes sessions, hauran de fer 

directament l’itinerari 2. Les dates i l’horari d’aquestes sessions específiques per als 

estudiants d’itinerari adaptat les fixarem junts el dia de la presentació de l’assignatura per a 

les persones que fan aquesta modalitat. 

Itinerari 2. 

Per a les persones que no hagin fet l’avaluació continuada, hi haurà un examen únic de 14 

preguntes. Com en el cas anterior, en aquesta prova s’inclou el temari que s’ha 

desenvolupat a classe i tots els materials que s’hagin utilitzat, a més de les lectures 

obligatòries de cada unitat. 

 
6.2.- Criteris d’avaluació 

Les activitats 1, 2 tenen un valor del 30% de la nota final i la prova de contrast un valor del 

40%. 

Per calcular la nota final de l’assignatura, es farà un promig de les quatre notes. Per poder 

fer aquest promig, cal haver superat per separat cadascuna de les quatre activitats.  

En el cas que una activitat no s’hagi superat, hi la possibilitat de seguir amb l’avaluació 

continuada i recuperar-la en el termini d’una setmana a partir del moment que el professor 

hagi comunicat les qualificacions, amb opció d’obtenir un aprovat. En el cas de no superar 
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dues o més activitats d’avaluació continuada, l’estudiant passa directament a l’itinerari 2 

d’avaluació única. Igualment, en el cas que alguna activitat d’avaluació continuada no s’hagi 

lliurat, es considerarà que l’estudiant renuncia a aquesta modalitat i opta per anar 

directament a l’avaluació única. Finalment, en cas de plagi en alguna activitat, l’estudiant 

perd el dret a l’avaluació continuada i també passa directament a l’itinerari 2. 

El en cas de còpia en la prova final o de còpia o plagi en qualsevol altre activitat, l’estudiant 

perd la convocatòria de gener i passa automàticament a l’itinerari 2 en la convocatòria de 

juliol. 

Recordeu que si no s’ha assistit a les sessions obligatòries, l’estudiant perd l’opció de fer 

l’avaluació continuada i passa a l’itinerari 2 d’avaluació única. 

 

7.- Resum del procés formatiu per competències 

 

Veure quadre annex 

 

8.-Vies de comunicació amb el docent 

 

A més de l’atenció en els dos espais habituals de comunicació (aula i campus virtual) el 

professorat pot comunicar-se amb l’estudiant a través de tutories i del correu electrònic.  

Correu electrònic:jvilar@peretarres.org 

Horari d’atenció: dilluns, de 10 a 11.30h (cal demanar cita prèvia). 
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ANNEX: QUADRE RESUM DEL PROCÉS FORMATIU PER COMPETÈNCIES 

Competències Activitats formatives Resultats d’aprenentatge Activitats d’avaluació 

C1 Descriure el procés de 

construcció de la personalitat 

moral, així com les diferents 

teories que l’expliquen. 

 

 

AF 1. Exposició dels fonaments teòrics. 

AF 2. Anàlisi de conflictes ètics a partir de l’anàlisi 

d’una pel·lícula. 

 

 R1. Coneixerà els diferents models teòrics sobre la 

construcció de la personalitat moral. 

R2. Identificarà les característiques principals de les 

ètiques aplicades en un món complex, dinàmic i 

divers i reflexionarà sobre la responsabilitat moral 

de les professions. 

 

 

(veure Pauta d’activitat 

d’avaluació 1) 

           

                   

C2 Estudiar els processos de 

construcció dels sistemes ètics, 

les característiques fonamentals 

de les ètiques aplicades i la 

funció i el sentit de l’ètica en la 

pràctica professional. 

 

AF 1. Exposició dels fonaments teòrics. 

AF 2. Comparació de respostes a situacions de 

conflicte ètic, en funció del model teòric de referència. 

AF 3. Anàlisi de situacions crítiques en els recursos 

on els estudiants fan les pràctiques. 

 

R2. Identificarà les característiques principals de les 

ètiques aplicades en un món complex, dinàmic i 

divers i reflexionarà sobre la responsabilitat moral 

de les professions. 

R3. Manifestarà habilitats per gestionar els 

conflictes de valor en la pràctica professional. 

R4. Identificarà les fonts de conflictivitat moral i els 

problemes formals en la gestió de conflictes ètics 

amb què es troba el professional en la seva 

activitat. 

 

 (veure Pauta d’activitat 

d’avaluació 1) 

      

                    

 

 

C3 Conèixer i utilitzar els 

instruments existents en la 

professió per a la gestió de les 

qüestions ètiques i valoratives. 

 

AF 1. Exposició dels fonaments teòrics. 

AF 2. Anàlisi de les estratègies de gestió de conflictes 

en els recursos on els estudiants fan les pràctiques. 

AF 3. Estudi dels documents professionalitzadors i 

altres protocols per a la deliberació. 

 

  

(veure Pauta d’activitat 

d’avaluació  2) 

 

 

 

C4 Analitzar de manera 

sistemàtica els casos i/o 

situacions on apareixen 

conflictes de valor.  

AF 1. Exposició dels fonaments teòrics. 

AF 2. Anàlisi de formes de gestió de conflictes a partir 

dels casos analitzats en dues pel·lícules. 

AF 3. Seguiment tutorial dels grups de treball. 

R2. Identificarà les característiques principals de les 

ètiques aplicades en un món complex, dinàmic i 

divers i reflexionarà sobre la responsabilitat moral 

de les professions. 

R3. Manifestarà habilitats per gestionar els 

conflictes de valor en la pràctica professional. 

 
 (veure Pauta d’activitat 

d’avaluació 2) 

 

 

 


