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Introducció a l'ètica aplicada en intervenció social i sanitària 
 

 

Presentació 
 
La promoció del model d’atenció centrat en la persona genera reflexió i debat en la pràctica quotidiana dels 
centres residencials i sociosanitaris i per tant, cal sensibilitzar i formar als professionals del sector, en totes 
aquelles situacions relatives a l’àmbit de l’ètica en l’organització per garantir el respecte,  el benestar i la 
dignitat de les persones usuàries 

 

 

Objectius generals 
 
Aquest curs segueix el model de continguts que recomana el Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de 
Catalunya per tal de poder formar part d’un Espai de Reflexió Ètica en Serveis Socials. 

 

 

Adreçat a: 
 

Professionals de totes les categories (metges, infermers, treballadors socials, auxiliars d’infermeria, 
gerocultors)  de centres sociosanitaris i residències assistides També a professionals que formen part d’un 
ERESS o en volen formar part als seus centres. 

 

 

Programa del curs 

 

5 sessions teòrico-pràctiques de quatre hores (10h-14h) amb l’equip multidisciplinari dels centres 
participants, en el qual es realitzarà: 

 
Primera sessió: introducció i conceptes fonamentals 

1. Introducció i aclariments terminològics: 
1.1 La distinció entre ètica i moral 
1.2 Ètica i dret 
1.3 Les quatre ètiques: 

1.3.1 Ètica de mínims o cívica 
1.3.2 Ètica de màxims o personal 
1.3.3 Ètica professional i deontologia 
1.3.4 Ètica de l'organització 

2. La Bioètica: 
2.1 El naixement de la bioètica 
2.2 Els principis fonamentals de la bioètica 
2.3 L'ètica del tenir cura 

3. Treball pràctic. 
 

Segona sessió: autonomia i cooperació en la relació sociosanitària 

1. El paternalisme, la dignitat i la vulnerabilitat 
2. Drets i deures dels usuaris i dels professionals dels serveis socials 
3. El consentiment informat, la planificació de decisions anticipades i l'atenció 
centrada en els persones 
4. Treball pràctic 



 

 

Tercera sessió: els col·lectius d'especial atenció i la deliberació ètica 

1. L'ètica en l'atenció a col·lectius vulnerables 
2. Eines per a tractar els conflictes de drets 
3. Treball pràctic 

 

Quarta sessió: l'ètica i les organitzacions socials 

1. Els comitès d’ètica i els espais de reflexió ètica en serveis socials 
1.1 Tipus de comitès d’ètica i el seu funcionament 
1.2. Els Espais de Reflexió Ètica en Serveis Socials 
2. La deliberació ètica. 

 

Cinquena sessió: estudi de casos 

Simulació d'un comitè Espai de Reflexió Ètica en Serveis Socials. 
 
 

Formador: 

 

Marcel Cano Soler, Llicenciat en Filosofia (UB) diplomat en Bioètica (postgrau Bioètica i Qualitat de Vida 

UB). Actualment està realitzant la tesi doctoral (Facultat de Filosofia UB) dirigida pel Dr. Norbert Bilbeny: 
Bioètica i Sostenibilitat. Els límits del nostre món. Professor de la Càtedra UNESCO - UPC (1999 – 2012) Tutor 
acadèmic i coordinador del Màster en Immigració i Educació Intercultural (UB 2004 – 2010). Tutor de la 
Llicenciatura d’Humanitats (UOC 2005 – 2012) 
Actualment és professor d’Ètica a la Facultat de Filosofia (UB) i Bioètica a la UVic (grau de biotecnologia). 
Tutor del Grau d'Antropologia i Evolució Humana (UOC) 
 

Durada, calendari  

 
El curs teòric –pràctic té una durada de 20 hores. Es realitzarà els dies 3, 10, 17, 24 d’abril i 2 de maig de 

2018 de 10-14h. 

 

 

Lloc de realització 

 
Unió Consorci Formació. Parc Sanitari Pere Virgili. Edifici Tramuntana, baixos. c/ Esteve Terradas, 30 08023  
Barcelona 
 
 

Matrícula i inscripció 

 
o El cost d’inscripció és de 250 euros 

 

Per fer la sol·licitud d’inscripció, convindrà enviar un correu electrònic a mnadal@ucf.cat 
 
Aquesta formació és 100% bonificable per la Fundació Tripartita (a partir del crèdit disponible de cada 
entitat). Consulti amb UCF les modalitats de pagament, i com bonificar-se aquesta formació per la Fundació 
Tripartita.  
 

 

Per a més informació 

 
Unió Consorci Formació. Tel: 93.259.43.81   mnadal@ucf.cat  www.ucf.cat 


