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Caràcter

Nombre de crèdits
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Tipus d'activitat, crèdits
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Grau/Màster

Curs

Caràcter

Modalitat

Grau en Treball Social

4

OBLIGATÒRIA

Presencial

6

Tipus
d'activitat
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Nombre de
crèdits

1.8

4.2

Nombre de
grups

2

1
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Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.
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2020-21

Professor/a (s/es)

Adreça electrònica professor/a
(s/es)

MIRANDA RUCHÉ, FRANCISCO
JAVIER

xavier.miranda@udl.cat

Crèdits
impartits
Horari de tutoria/lloc
pel
professorat

7,8

Objectius acadèmics de l'assignatura
1. Conèixer els corrents principals de l’ètica contemporània i les seves implicacions en la vida quotidiana.
2. Conèixer el compromís de les professions de la intervenció social, els seus fonaments i la seva concreció
en l’exercici professional.
3. Conèixer la deontologia professional dels/les treballadors/es socials.
4. Conèixer i analitzar els codis ètics vigents en Treball social.
5. Adquirir eines que ajudin a l’estudiant a enfrontar-se les situacions de necessitat i risc des d’una actitud
crítica i ètica.
6. Aprendre a analitzar, reflexionar y posicionar-se amb els individus/usuaris davant situacions o dilemes que
impliquin una presa de decisions.
7. Aplicar els principis ètics a casos pràctics individuals, familiars, grupals, comunitaris i institucionals.

Competències
Competències significatives
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CG1: Desenvolupar capacitat crítica, d’anàlisi i de síntesis
CG3: Desenvolupar capacitat per a la resolució de problemes i presa de decisions
CG5: Mostrar habilitats en les relacions interpersonals
CG7: Exercir un aprenentatge autònom i adaptació a noves situacions
CT1: Implementar la comunicació oral i escrita en la llengua materna
CT4: Afavorir el respecte als drets fonamentals d’igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets
Humans i als valors propis d’una cultura de pau i de valors democràtics.
7. CE12: Conèixer i aplicar els principis ètics i el Codi deontològic de la professió.

Continguts fonamentals de l'assignatura
MÒDUL I: ÈTICA GENERAL
Delimitació conceptual: ètica, moral, principis i valors.
Importància de l’ètica en el món actual.
Introducció a les principals teories ètiques:
Ètica de principis.
Ètica de les conseqüències.
Ètica deliberativa.
Ètica de la cura.

MÒDUL II: ÈTICA DEL TREBALL SOCIAL
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Conflictes ètics en la pràctica quotidiana.
Responsabilitat moral, pública i professional.
Confidencialitat i secret professional.
Deontologia en treball social.

Eixos metodològics de l'assignatura
Durant l'horari docent (40%) 2,4 ECTS (60 hores):
Sessions teòriques (30%)

18 h

Treball a l’aula en petits grups (36,7%)

22 h

Exposicions i debats (25%)

15 h

Tutories individuals o en grup petit (8,3%)

5h

Fora de l'horari docent (60%) 3,6 ECTS (90 hores):
Lectura i anàlisi de textos (39%)

35 h

Elaboració d'activitats d'avaluació continuada (22%)

20 h.

Preparació de proves d’avaluació (39%)

35 h
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Pla de desenvolupament de l'assignatura
SETMANA CONTINGUTS

OBJECTIUS

ACTIVITAT

- Conèixer els corrents principals de
l’ètica contemporània i les seves
implicacions en la vida quotidiana.
- Adquirir eines que ajudin a l’estudiant
a enfrontar-se les situacions de
necessitat i risc des d’una actitud
crítica i ètica.
- Aprendre a analitzar,reflexionar i
posicionar-se amb els
individus/usuaris davant situacions o
dilemes que impliquin una presa de
decisions.

Lectura de
textos i
altres
materials
(anàlisi).

AVALUACIÓ

MÒDUL I: ÈTICA GENERAL

1-7

Delimitació
conceptual: ètica,
moral, principis i
valors.
Importància de l’ètica
en el món actual.
Introducció a les
principals teories
ètiques:
Ètica de
principis.
Ètica de les
conseqüències.
Ètica
deliberativa.
Ètica de la
cura.

MÒDUL II: ÈTICA DEL
TREBALL SOCIAL

8 - 15

Conflictes ètics en la
pràctica quotidiana.
Responsabilitat moral,
pública i professional.
Confidencialitat i
secret professional.
Deontologia en treball
social.

- Conèixer el compromís de les
professions de la intervenció social, els
seus fonaments i la seva concreció en
l’exercici professional.
- Conèixer la deontologia professional
dels/les treballadors/es socials.
- Conèixer i analitzar els codis ètics
vigents en Treball social.
- Adquirir eines que ajudin a l’estudiant
a enfrontar-se les situacions de
necessitat i risc des d’una actitud
crítica i ètica.
- Aprendre a analitzar,reflexionar i
posicionar-se amb els
individus/usuaris davant situacions o
dilemes que impliquin una presa de
decisions.
- Aplicar els principis ètics a casos
pràctics individuals, familiars, gupals,
comunitaris i institucionals.

Síntesi dels
continguts
vinculats al
mòdul I.
Preparació
activitats.

Lectura de
textos i
altres
materials
(anàlisi).
Síntesi dels
continguts
vinculats al
mòdul II.
Preparació
activitats
GM.
Estudi de
casos.

Prova escrita
individual.
Mòduls I i II
-Anàlisi
individual
-Prova
escrita
individual.
Dossier de
lectures.
- Participació
activa AC.

Prova escrita
individual.
Mòduls I i II
-Anàlisi
individual.
-Prova
escrita
individual.
Dossier de
lectures.
- Participació
activa AC.
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Sistema d'avaluació
Modalitat 1: Avaluació continuada.
a) Prova escrita individual vinculada al contingut del dossier de lectures (28%). Competències a desenvolupar: 1,
4, 5.
b) Prova escrita individual vinculada al contingut de les sessions teòriques dels mòduls I i II (28%). Competències
a desenvolupar: 1, 4, 5, 7.
c) Treball d'anàlisi individual sobre una qüestió ètica d'actualitat (28%). Competències a desenvolupar: 1, 2, 4, 5.
d) Participació activa i fonamentada en les diverses activitats d'avaluació continuada que es desenvolupin (16%).
Competències a desenvolupar: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
La nota final de la matèria serà la mitjana obtinguda a partir de les diferents proves realitzades i d'acord amb els
percentatges indicats amb anterioritat. Es considerarà superada la matèria quan s'obtingui una qualificació
numèrica final de 5. Les proves vinculades als blocs a i b es realitzaran de manera presencial. Es concretaran les
dates de realització de totes les activitats d'avaluació durant les dues primeres setmanes de classe.
Modalitat 2: Avaluació alternativa.
L’estudiant tindrà dret a renunciar a l’avaluació contínua a l’inici del semestre i acollir-se a l'avaluació alternativa.
Per fer-ho, haurà de presentar en el termini fixat la documentació justificativa que se li indiqui des de la Secretaria
del centre. En el cas que li sigui aprovada, aquesta modalitat inclou :
- Prova teòrica individual (en format oral) amb un valor del 72%.
- Treball d'anàlisi individual sobre una qüestió ètica d'actualitat, amb un valor del 28%.
La nota final de la matèria serà la mitjana obtinguda a partir de les dues proves realitzades i d'acord amb els
percentatges indicats amb anterioritat. Es considerarà superada la matèria quan s'obtingui una qualificació
numèrica final de 5. Es concretaran les dates de realització de totes les activitats d'avaluació durant les dues
primeres setmanes de classe.
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