
CURS MODALITAT CREDITATGE IDIOMA

2018/2019 (1a edició) Semipresencial 15 ECTS Castellà

DIRECCIÓ Dra. Montserrat Esquerda, Dr. Jesús Vilar i Dr. Joan Canimas

DURADA D’octubre 2018 a juny 2019

PREU 121€ (el preu no inclou taxes i preinscripció) 



OBJECTIUS ESPECÍFICS

• Adquirir coneixements de fonamentació filosòfica i antropològica en l’àmbit de l’ètica.

• Conèixer i aplicar els elements fonamentals de l’ètica professional (dignitat, respecte, llibertat, intimitat, confidencia-
litat, bon tracte, entre d’altres). 

• Reconèixer la dimensió pública de l’ètica en la professió i la necessitat de construir sistemes professionals en les 
organitzacions que permetin passar de la vivència individual i subjectiva del conflicte a respostes col·lectives i objec-
tivades, el més justes possible.

• Reconèixer la importància de la comunicació en l’àmbit d’atenció a les persones i adquirir habilitats bàsiques.

• Identificar els problemes ètics específics en l’àmbit professional propi.

• Conèixer i implementar la metodologia de discussió i deliberació de casos ètics.

DESTINATARIS
Tota persona que tingui un títol universitari oficial (diplomatura, llicenciatura, grau universitari, enginyeria) pot dema-
nar plaça. Tindran preferència els titulats en carreres de l’àmbit social i humanístic com pedagogia, psicologia, psico-
pedagogia, educació social i treball social.

Les persones interessades que no tinguin aquests requisits poden demanar més informació a secretaria.

SORTIDES PROFESSIONALS
• Millora el perfil dels professionals dedicats a l’acció social o psicoeducativa, en dotar-los d’eines per identificar i resol-

dre les situacions que requereixen un abordatge des de l’ètica.

• Capacita per dinamitzar i coordinar Espais de Reflexió en els Serveis Socials (ERESS) i per posar en marxa altres 
infraestructures ètiques dins de les organitzacions.

PROGRAMA

Mòdul I: Fonaments: Filosofia moral. Conceptes bàsics. Ètica personal, ètica cívica, ètica professional i ètica organi-
zacional o institucional. (3 ECTS)

Mòdul II: Temàtiques clau: Llibertat. Intimitat, confidencialitat, secret professional i protecció de dades. 

Ètica de la recerca i la innovació en ciències socials i humanes. (3,5 ECTS)

Mòdul III: Habilitats i competències: Procés deliberatiu i presa de decisions. La comunicació humana en els proces-
sos d’atenció a les persones. (2 ECTS)

Mòdul IV: Àmbits específics: Diversitat funcional i salut mental. Infància. Gent gran. Violència masclista. Intercultura-
litat. (5 ECTS)

Mòdul V: Síntesi. (1,5 ECTS)

METODOLOGIA

El curs combina el treball a distància (lectures, exercicis, participació en els fòrums de la plataforma virtual, reflexió i 
recerca personal, etc.) amb sessions presencials. Les sessions presencials es conceben com espais d’encontre per 
a la deliberació, la reflexió, l’aprofundiment i la concreció de respostes a les qüestions estudiades i a les problemàti-
ques detectades en la pràctica professional.

DESCOMPTES 
Matrícula abans del 13/07/2018: 5% de descompte – Matrícula abans del 14/09/2018: 2,5% de descompte.  
Si ets alumni de la Facultat: 15% de descompte – Exalumnes, membres de la comunitat URL i col·legiats*: 10% de descompte.
Responsables de pràctiques: consulteu els descomptes.
Bonificable per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
* Consulteu col·legis professionals en conveni.


