2a edició
EXPERT UNIVERSITARI

Ètica Aplicada a l’Acció Social i Psicoeducativa
Capacita els professionals per abordar els aspectes ètics de la professió

CURS 2019 - 2020 // 2a edició

www.peretarres.url.edu | www.ibb.url.edu
DESCOMPTES
5%

Matrícula abans
del 15/07/2019

25%

Exalumnes, en el primer any

2,5%

Matrícula abans
del 16/09/2019

15%

Alumni de la Facultat

després de finalitzar estudis de grau

* Consulteu els col·legis professionals amb conveni

BEQUES I AJUTS

10%
%

Membres de la comunitat
URL i col·legiats*

Dota d’eines específiques per identificar i resoldre conflictes ètics de la teva pràctica professional; capacita per
dinamitzar i coordinar Espais de Reflexió Ètica i organitzar les infraestructures ètiques en l’entitat on estiguis treballant.
DATA INAUGURACIÓ
Divendres 18 d’octubre de 2019 a les 16.30 h

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

HORARI
Divendres de 10 a 14h i de 15:30 a 19:30h

consulteu descomptes

PREU
122/ ECTS
El preu no inclou taxes ni preinscripció

Consulta la nostra oferta a www.peretarres.org/facultat/ajuts-beques

PER A MÉS INFORMACIÓ SERVEI D’ORIENTACIÓ AL FUTUR ESTUDIANT
Tel. 93 415 25 51 | infofacultat@peretarres.org | c. Santaló, 37 | 08021 Barcelona

CRÈDITS
15 ECTS

DURADA
D’octubre 2019 a juny 2020

Responsables dels centres de
pràctiques en conveni:

Formació bonificable per la Fundació Estatal
para la Formación en el Empleo

MODALITAT
Semipresencial

Coorganitzat:

#SocSocial

DESTINATARIS

DIRECCIÓ

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

Jesús Vilar Martin: Diplomat en Magisteri i doctor en Pedagogia. Director Acadèmic de Grau de la Facultat
d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, de la Universitat Ramon Llull, i professor titular de les assignatures “Ètica professional” i “Pedagogia social”. És membre de la Societat Iberoamericana de Pedagogia
Social (SIPS), coordinador del comitè d’ètica del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya i
membre del Comitè d’Ètica de la Recerca de la URL.

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 problemàtiques detectades en la pràctica professional.

OBJECTIUS GENERALS

Montserrat Esquerda: Llicenciada en medicina i cirurgia (UdL). Llicenciada en psicologia (UNED). Doctora
en Medicina (UAB). Màster en Bioètica (UB). Directora general institut Borja de Bioètica.
Joan Canimas: Doctor en filosofia, Màster en bioètica i dret i Màster en ètica aplicada a l’acció social.
Professor d’ètica aplicada. Vocal del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya, del Comitè d’Ètica
Assistencial de l’Institut d’Assistència Sanitària i del Comitè d’Ètica i de la Recerca i la Bioseguretat (UdG).

m Adquirir coneixements de fonamentació filosòfica i antropològica en l’àmbit de l’ètica.
m Conèixer i aplicar els elements fonamentals de l’ètica professional (dignitat, respecte, llibertat, intimitat,
confidencialitat, bon tracte, entre d’altres).

m 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 objectivades, el més justes possible.

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

m Identificar els problemes ètics específics en l’àmbit professional propi.
m Conèixer i implementar la metodologia de discussió i deliberació de casos ètics.

PLA D’ESTUDIS
Mòdul I: Fonaments: Filosofia moral. Conceptes bàsics. Ètica personal, ètica cívica, ètica professional i
ètica organizacional 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
processos d’atenció a les persones. (2 ECTS)
Mòdul IV: Àmbits específics: Diversitat funcional i salut mental. Infància. Gent gran. Violència masclista.
Interculturalitat. (5 ECTS)
Mòdul V: Síntesi. (1,5 ECTS)

PROFESSORAT
Podeu consultar tot el professorat del postgrau a www.peretarres.url.edu/facultat

SORTIDES PROFESSIONALS
m Millora el perfil dels professionals dedicats a l’acció social o psicoeducativa, en dotar-los d’eines per idenm

tificar i resoldre 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.

