CONFERÈNCIA

“INTIMITAT, CONFIDENCIALITAT I

SECRET PROFESSIONAL”
21 de maig de 2019, de 18h a 20h
A càrrec de JOAN CANIMAS.
Sala de Plens de la Seu del Districte
Plaça de la Vila,1

Vivim en un món canviant, un món que es mou a velocitat vertiginosa,
on contínuament sorgeixen noves preguntes a les quals cal donar
resposta des d’una mirada crítica i complexa de la societat.
I com afecta tot això a l’educació? Aquesta transformació progressiva de
la realitat i la seva complexitat fan que també el nostre paper, les
relacions entre els professionals i el tracte de la intimitat, la
confidencialitat i el secret professional , en els diferents contextos que
atenen al nen/a i la seva familia, canviïn constantment.
S’intentarà donar resposta a algunes de les preguntes que ens sorgeixen
en el nostre dia a dia i es parlarà del paper que té l’educació i l’ètica en
la realitat actual des d’una perspectiva social.
JOAN CANIMAS
Doctor en filosofia. Màster en bioètica i dret. Màster en ètica aplicada
a l’acció social. La seva activitat professional se centra en l’àmbit de
l’ètica aplicada a l’acció social, psico-educativa i sanitària i en la
filosofia de l’educació.
Professor associat de la Universitat de Girona, on imparteix l’assignatura d’ètica aplicada als Graus
d’Educació Social, Treball Social i Pedagogia i la de filosofia de l’educació en el Grau de Pedagogia.
Professor col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya, en la que imparteix l’assignatura
d’ètica aplicada a l’educació social. Professor col·laborador del Màster Universitari en Intervenció
Social i del Curs d’Expert Universitari en Ètica Aplicada de la Universitat Pública de Navarra.
Codirector del Curs d’Expert Universitari en Ètica Aplicada a l’Acció Social i Psico-educativa de l’
Universitat Ramon Llull (Pere Tarrés) i de l’Institut Borja de Bioètica.

Acte gratuït, adreçat als professionals que estan en contacte amb infants de 0 a 3 anys.
L’aforament és limitat. Les inscripcions es faran per rigorós ordre d’arribada, màxim fins el 20 de maig.
Inscripció: Cliqueu aquí

Organitza: Xarxa 0-3 de Gràcia

