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1. PRESENTACIÓ 

Al darrer terç del segle XX, l’ètica aplicada ha irromput com una necessitat palpable 

en molts àmbits de l’activitat humana i s’anuncia com un aspecte d’importància creixent 

al llarg del XXI. L’expansió dels Drets Humans, l’aprofundiment en les llibertats i el 

pluralisme, l’eclosió d’una diversitat de veus que té dificultats per compartir una 

gramàtica comuna, els avenços cientificotècnics,... fan que ens trobem en una època en 

la qual ja no és possible eludir la nostra responsabilitat en la construcció d’una moral 

civil que possibiliti viure i relacionar-nos amb els altres i amb l’entorn. Així mateix, 

l’êthos de les organitzacions s’ha convertit en un aspecte cabdal de la productivitat, 

l’excel·lència i la responsabilitat social corporativa. Finalment, l’estat modern i del 

benestar ha generat un interès i una regulació de la vida de les persones impensable en 

societats anteriors, la qual cosa planteja  –o hauria de plantejar– molts problemes ètics 

als professionals de la intervenció social, psicoeducativa i sociosanitària. L’ètica aplicada, 

per tant, ha de donar resposta a tres factors de la nostra època: pluralisme, 

responsabilitat social corporativa i biopoder. 

Aquest màster professionalitzador està dissenyat per tal que les persones que el 

cursen adquireixin els coneixements i les habilitats necessàries per detectar i donar 

respostes adequades a les qüestions ètiques que la seva pràctica professional els 

planteja.  

2. DESTINATARIS 

Treballadors socials, educadors socials, mestres, psicòlegs, pedagogs, psicopedagogs 

i altres perfils professionals que treballen en l’àmbit de la intervenció social, educativa, 

psicològica i sociosanitària. Professionals de l’àmbit de la filosofia, el dret i la sociologia. 

El territori d’influència: Espanya i Llatinoamèrica. 
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3. OBJECTIUS 

1) Adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per detectar i donar 

respostes adequades a les qüestions ètiques que la seva pràctica 

professional els planteja. 

2) Agrupar estudiosos i professionals per tal de generar sinergies de recerca 

adreçada al camp de l’ètica aplicada en la intervenció social, psicoeducativa i 

sociosanitària. 

4. CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

1) S’inicia el 27 de setembre de 2010 i finalitza el 15 de juliol de 2012. 

2) El màster és de 60 crèdits ECTS1 repartits en dos cursos. 

3) El requisit d’admissió és estar en possessió d’una diplomatura o 

llicenciatura. 

4) El màster es pot realitzar de forma semi presencial o on line. La diferència 

entre una o altra modalitat consisteix en assistir o no a les classes magistrals 

(que es realitzaran aproximadament un dissabte al matí de cada mes, a 

Barcelona) i a les dues setmanes intensives d’estiu, una al juliol de 2011 i 

l’altra al juliol de 2012. L’assistència o no a aquestes classes magistrals i a les 

dues setmanes intensives d’estiu ho decideix l’alumne en cada ocasió i ho 

comunica 15 dies abans, en el cas de les classes magistrals, o 30 dies abans, 

en el cas de la setmana intensiva d’estiu. L’opció per una o altra modalitat 

no es fa, per tant, a inici de curs. Tampoc suposa una matrícula diferent. Les 

persones matriculades al màster tenen la matrícula gratuïta a les dues 

setmanes intensives d’estiu. 

5) Les setmanes intensives d’estiu recullen, en cinc dies, tot el treball previst en 

el desenvolupament i estudi de dos temes del màster. Això afavoreix un 

desplegament excepcional dels continguts i un aprofundiment notable dels 

dos temes, a través de dues classes magistrals diàries, taules de debat 

                                                 
1
 1 crèdit ECTS correspon, aproximadament, a 25 hores de treball de l’alumne. 
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obertes i participatives i exercicis pràctics més extensos i personalitzats. Les 

setmanes intensives d’estiu només es realitzaran si hi ha el nombre suficient 

d’inscrits. 

6) És un màster propi de la UdG, promogut pel Departament de Filosofia i la 

Fundació Campus Arnau d’Escala i organitzat conjuntament amb la Fundació 

Universitat de Girona: Innovació i Formació. L’entitat responsable del 

màster és l’Observatori d’Ètica Aplicada a la Intervenció Social, de la 

Fundació Campus Arnau d’Escala, i compta amb el suport de l’Obra Social 

«La Caixa». 

7) Les llengües són el català i el castellà. A les classes magistrals que se celebrin 

en català, hi haurà traducció simultània al castellà. 

5. ESTRUCTURA DEL MÀSTER 

El màster té 40 temes (vegeu el capítol 7. Programa). D’aquests 40 temes, 32 

s’imparteixen seguint el següent procés: 

 

1) L’alumne llegeix els materials. Durant una setmana l’alumne llegeix el 

material recomanat pel professor del tema (article, capítol de llibre, 

apunts...). La dedicació de l’alumnat prevista és 12,5 hores (5 dies). 
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Durant aquesta setmana, el professor consultor dinamitza el fòrum amb 

preguntes, comentaris, material de suport, respostes... La dedicació de 

l’alumnat prevista és 2,5 hores. 

2) Prova d’Avaluació Continuada «A». A la segona setmana, els alumnes 

realitzen la Prova d’Avaluació Continuada (PAC-A).  

La dedicació de l’alumnat en aquesta fase serà, aproximadament, de 12,5 

hores (5 dies). La PAC s’enviarà per correu electrònic al professor consultor, 

que la corregirà. 

Durant aquesta setmana, el professor consultor dinamitza i respondrà les 

preguntes. La dedicació de l’alumnat prevista és 2,5 hores. 

 

3) Classe magistral. Aproximadament un dissabte de cada mes, al matí, es 

realitzen dues classes magistrals. La primera de 9:00 a 11:30 h. (1,5 hores 

d’exposició i 1 hora de diàleg), i la segona de 12:00 a 14:30 h. 

Es realitzarà l’emissió en audioconferència simultània, i es disposarà d’un 

servei de xat per tal que els alumnes que la segueixen a distància puguin fer 

preguntes i comentaris. També es gravaran en vídeo per tal que els alumnes 

la puguin veure en diferit. 

4) Prova d’Avaluació Continuada «B». Únicament per a les persones que no 

assisteixin a la classe magistral o que no segueixin l’audioconferència 

simultània en directe. Els alumnes hauran de contestar un breu qüestionari 

sobre la classe magistral (PAC-B) després d’haver vist la videoconferència 

enregistrada, que es penjarà al web del màster.  

La dedicació de l’alumnat en aquesta fase serà, aproximadament, de 2,5 

hores. La PAC s’enviarà per correu electrònic al professor consultor, que la 

corregirà. 

 

Dels 40 temes del màster, 4 s’imparteixen en la setmana intensiva d’estiu que se 

celebra el mes de juliol (dos temes l’estiu de 2011 i dos el 2012). Les setmanes 

intensives d’estiu es conceben com un espai de recerca de l’Observatori d’Ètica Aplicada 
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a la Intervenció Social, la qual cosa possibilita als alumnes del màster un aprofundiment 

especial en els temes abordats en cada edició. 

6. AVALUACIÓ 

L’alumne realitzarà una Prova d’Avaluació Continuada (PAC) sobre cada tema, que 

consistirà en un exercici teòric o pràctic, que corregirà el professor consultor. 

En acabar cada un dels dos cursos, es realitzarà una Prova de Validació, per tal de 

comprovar que les PAC han estat realitzades per la persona matriculada al màster. 

Aquestes dues proves seran presencials. Les persones que no puguin desplaçar-se a 

Barcelona realitzaran la prova a través d’un procés que garanteixi la personalitat de la 

persona que realitza la prova. 

7. PROFESSORAT, DIRECCIÓ I COORDINACIÓ 

1) Al professor de cada tema se li demanen dues coses: (i) la referència de la 

lectura o lectures que han de realitzar els alumnes abans d’assistir a la seva 

classe magistral (han de requerir una dedicació de 13 hores 

aproximadament), i (ii) que realitzi una classe magistral sobre el tema el 

dissabte assignat.  

2) El contingut de les PAC l’estableix el professor consultor, a no ser que el 

professor del tema li doni indicacions. Els objectius són avaluar 

l’aprenentatge de l’alumne i garantir que han llegit, estudiat i reflexionat el 

tema sobre el qual parlarà el professor a la seva classe magistral. 

3) Professorat: 

Alcoberro Pericay, Ramon. 

 Professor de Filosofia de la Universitat de Girona. 

Alemany García, Macario. 

Professor de Filosofia del Dret de la Universitat d'Alacant. 

Arbós Marín, Xavier. 

Catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Girona. 

Barbero García, Josep Manel. 
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Treballador Social, Sociòleg, coordinador i professor del Departament de 

Treball Social de la Universitat de Girona. 

Bellera Solà, Jaume.  

Tècnic de l’OEAIS i Professor Consultor del Màster. 

Boladeras Cucurella, Margarida. 

Catedràtica de Filosofia Moral i Política de la Universitat de Barcelona. 

Camps Cervera, Victoria. 

Catedràtica d'Ètica de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Canimas Brugué, Joan. 

Coordinador científic del OEAIS i Professor de la Universitat de Girona. 

Cruz Moratones, Carles. 

Magistrat i Vocal del Consell General del Poder Judicial. 

Cunillera i Forns, Carme. 

Psicòloga clínica i coordinadora del Centre d’Atenció i Seguiment de les 

drogodependències de la Garrotxa. 

Curbet Hereu, Jaume. 

Professor de l'Àrea de Gestió de la Ciutat i Urbanisme de la UOC, Director 

del Màster en Polítiques Públiques de Seguretat de la Universitat Oberta 

de Catalunya. 

Del Pozo Álvarez, Joan Manuel. 

Professor de Filosofia de la Universitat de Girona. 

Ferrer Beltran, Jordi. 

Professor de Filosofia de la Universitat de Girona i Director de la Càtedra 

de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona. 

Jordà Masdeu, Lluís. 

Doctor de l'Hospital Psiquiàtric de Salt, Girona. 

Gomis Masqué, Maria Àngels. 

Magistrada de l’Audiència Provincial de Barcelona 

Mèlich Sangrà, Joan-Carles. 

Professor de Filosofia i Antropologia de l’Educació de la Universitat 

Autònoma de Barcelona 

Morán González, Maria-Isabel. 

Fiscal de la Fiscalia Provincial de Barcelona. 

Pereda Gámez,Francesc Xavier. 

Magistrat, President de la Secció 14 de l’Audiència Provincial de 

Barcelona i Director de l’OEAIS. 

Quintanas Feixas, Anna.  

Professora de Filosofia de la Universitat de Girona. 

Terricabras Nogueras, Josep-Maria.  

Professor de Filosofia de la Universitat de Girona i Director de la Càtedra 

Ferreter Mora de Pensament Contemporani de la UdG.  

Vergés Gifra, Joan. 
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Professor de Filosofia de la Universitat de Girona. 

4) Direcció: Joan Canimas Brugué 

Coordinació: Jaume Bellera Solà 

 

8. PROGRAMA 

I. INTRODUCCIÓ 

1. Per què és important l’ètica, avui? (Joan Canimas) 

2. Els principals instruments conceptuals de la filosofia moral i del dret (Joan 

Canimas) 

II. COM PODEM DECIDIR QUÈ ESTÀ BÉ O MALAMENT AL SEGLE XXI? 

3. Ètica dialògica (Margarita Boladeras) 

4. Ètiques de principis i ètiques de conseqüències (Ramon Alcoberro) 

5. Ètica de la compassió (Joan-Carles Mèlich) 

6. Ètica per a la ciutadania (Victòria Camps) 

7. Justícia social (Joan Vergés) 

8. Moral, immoral, amoral (Josep-Maria Terricabras) 

III. ÈTICA I DRET 

9. La relació entre ètica i dret (Jordi Ferrer) 

10. Valors i dret internacional 

11. Valors i dret constitucional i estatutari (Xavier Arbós) 

12. Valors i béns jurídics protegits penalment en la intervenció social (María-

Isabel Morán) 

13. Valors i béns jurídics protegits civilment i disciplinàriament en la 

intervenció social (Maria Àngels Gomis) 

14. Responsabilitat i protecció (Xavier Pereda) 

15. L’equilibri llibertat-seguretat (Jaume Curbet) 

IV.  INSTRUMENTS I PROCEDIMENTS DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMÀTIQUES ÈTIQUES 

16. Instruments, procediments i actituds per a la deliberació (OEAIS) 

V. ÈTICA DE LES ORGANITZACIONS 

17. L’ètica de les organitzacions avui 

18. L’auditoria ètica  
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19. Implementació de l’ètica aplicada en les entitats de serveis socials, 

psicoeducatius o sociosanitaris (OEAIS) 

VI. TEMÀTIQUES CONTROVERTIDES 

20. Dignitat i persona (Joan Manel del Pozo) 

21. Llibertat i autonomia (Joan Canimas) 

22. Objecció de consciència 

23. Secret professional i confidencialitat (Carles Cruz) 

24. El dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades personals 

25. Interculturalitat i relativisme cultural (Josep-Maria Terricabras) 

26. Recerca 

27. Paternalisme jurídic èticament justificat (Macario Alemany) 

28. Control social i biopolítica (Anna Quintanas) 

VII. ÈTICA APLICADA ALS ÀMBITS D’INTERVENCIÓ
2 

29. Serveis socials bàsics (Manel Barbero) 

30. Infància, adolescència i joventut  

31. Gent gran  

32. Atenció al final de vida 

33. Discapacitat física i sensorial   

34. Discapacitat intel·lectual  

35. Malaltia mental (Lluís Jordà) 

36. Drogodependències (Carme Cunillera) 

37. Violència de gènere (Carles Cruz) 

38. Població penitenciària 

39. Pobresa i gran exclusió  

40. Immigració 

VIII. TREBALL DE FI DE CURS 

                                                 
2
 Bloc temàtic del qual s’han de fer un mínim de cinc temes: el tema 29, Serveis socials 

bàsics, que és obligatori, i quatre més a escollir entre la resta. 
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9. HORES I CALENDARI 

Teòriques: 435 

Pràctiques i treballs pràctics (tesines, treball fi de curs, etc.): 440 

Altres (estudi, tutories, etc.): 625 

Crèdits: 60 ECTS 

 

 

ACTIVITAT DATA 9:00-11:30 h. 12:00-14:30 h. 

I.  INTRODUCCIÓ    

Classe magistral i diàleg Temes 1 i 2 30.10.2010 J. Canimas  

II. COM PODEM SABER QUÈ ESTÀ BÉ O MALAMENT AL SEGLE XXI?    

Classe magistral i diàleg Tema 3 30.10.2010  M. Boladeras 

Classes magistrals i diàleg Temes 4 i 5 11.12.2010 R. Alcoberro J-C Mèlich 

Classes magistrals i diàleg Temes 6 i 7 05.02.2011 V. Camps J. Vergés 

III. ÈTICA I DRET    

Classes magistrals i diàleg Temes 8 i 9 12.03.2011 J-M Terricabras J. Ferrer 

Classes magistrals i diàleg Temes 10 i 11 09.04.2011  X. Arbós 

Classes magistrals i diàleg Temes 12 i 13 07.05.2011 M-I Morán M-A Gomis 

Classes magistrals i diàleg Temes 14 i 15 04.06.2011 X. Pereda J. Curbet 

IV. INSTRUMENTS I PROCEDIMENTS DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMÀTIQUES ÈTIQUES   

    

SETMANA INTENSIVA D’ESTIU 2011    

Classe magistral i diàleg Tema 22  C. Cruz  

Classe magistral i diàleg Tema 23    

    

V. ÈTICA DE LES ORGANITZACIONS    

Classes magistrals i diàleg Temes 17 i 18    

VI. TEMÀTIQUES CONTROVERTIDES    

Classes magistrals i diàleg Temes 19 i 20    

Classes magistrals i diàleg Temes 21 i 24    

Classes magistrals i diàleg Temes 25 i 26    

VII. ÈTICA APLICADA ALS ÀMBITS D’INTERVENCIÓ    

Classes magistrals i diàleg Temes 27 i 28    

Classes magistrals i diàleg Temes 29 i 30    

Classes magistrals i diàleg Temes 31 i 32    

Classes magistrals i diàleg Temes 33 i 34    

Classes magistrals i diàleg Temes 35 i 36    

Classes magistrals i diàleg Temes 37 i 38    

Classes magistrals i diàleg Temes 39 i 40    

    

SETMANA INTENSIVA D’ESTIU 2012 Juliol 2012   

    

    

    

VIII. TREBALL DE FI DECURS   
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10. INFORMACIÓ  MATRICULA 

Preu:   2.500€ 

Aquesta quantitat es pot  liquidar en el moment de la 

matriculació o fer un pagament de 1.250 € cada curs. Els 

membres del club DIXIT poden acollir-se a un 10% de descompte 

sobre el preu de matrícula. 

Preinscripció:  De l'1 de juny fins a un mes abans de l’inici del curs. Cal realitzar 

un pagament de 150 € que es restarà de l’import total de la 

matrícula. 

Matrícula:   Fins a 15 dies abans de l’inici del curs. 

Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula: 

Fotocòpia del DNI, fotocòpia compulsada del títol universitari (o 

del resguard). 

  

 La Fundació Universitat de Girona es reserva el dret d’anul·lar el curs. L’organització 

es compromet a comunicar-ho als alumnes amb antelació suficient i a tornar l’import de 

tots els pagaments realitzats, així com també de les possibles despeses bancàries 

originades pels tràmits del finançament bancari (sempre i quan s’hagin realitzat amb 

alguna de les entitats bancàries estipulades per la FUdGIF). 

Informació:  

 
 

Tel. 972 107 600 
A/e: etica@campusarnau.org 
www.campusarnau.org/master   
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14h 

 

Matriculacions: 

 
 

Edifici Mercadal 
Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 
17001 Girona Tel.972210299 Fax 972223454 
A/e: info.fundacioif@udg.edu 
www.fundacioudg.org 
Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 19h, divendres de 9 a 15h  

Amb el suport de:          

mailto:etica@campusarnau.org
http://www.campusarnau.org/master
mailto:info.fundacioif@udg.edu
http://www.fundacioudg.org/

