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XII Seminario sobre la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la 

UNESCO: Educación, Formación e Información en Materia de Bioética. 

Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. 30-gener-2018.  

Resum a càrrec de Carme Batalla, Montserrat Espuga i Mercè Carranza, membres del 

CEAAPICS que varen assistir al Seminari.  

La jornada va tenir una introducció i dues taules rodones:  

En la introducció es va fer esment  que tant en l’educació com en la formació, cal acceptar un 

grau d’incertesa, en què és necessari afavorir que les generacions joves es formin en Bioètica. 

Cal també reflexionar sobre el model d’Universitat que volem: si s’ha de formar només a 

tècnics o bé si s’ha de formar fonamentalment persones. Es va comentar que la disminució de 

recursos públics a la Universitat genera discriminació i desigualtat perquè augmenta el preu de 

les matrícules. També es va parlar que les condicions laborals de molts dels docents solen ser 

precàries i amb poc respecte als principis ètics bàsics que haurien de regir les relacions laborals 

i la docència a la universitat.  La integritat és un valor, un deure indispensable relacionat amb 

la ètica però no sinònim. Les pressions polítiques, econòmiques i socials sobre els docents 

tampoc afavoreixen que es pugui mantenir la integritat. 

Les taules rodones van tractar els següents temes:  

 -Integritat i ètica en la docència universitària. Dedicada a presentar i comentar el 

document elaborat a l’Observatori de Bioètica i dret: “Declaració sobre ètica i integritat en la 

docència universitària”. 

(http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/119580/1/9788491680765.pdf) 

Hi van intervenir Maria Casado, Miquel Martínez Marin, Francisco Esteban Bara, Manuel Jesús 

López Baroni, Maria do Céu Patrão Neves i Begoña Román Maestre. 

Com a conseqüència de les reflexions de les persones que han elaborat el document, es fan 

unes recomanacions per a professionals de la docència, gestors de la universitat, estudiants i 

comunitat educativa en general, que passen per:.  

1. Revaloritzar la llibertat de càtedra: fomentant la docència amb un enfocament 

pluralista i no adoctrinador, desenvolupant habilitats per analitzar i comprendre fonts 

d’informació diferents, afavorint l’esperit crític en els estudiants, donant importància 

al rigor i sent objectiu a l’hora de crear  coneixement tot i evitant el relativisme extrem 

que anul·li el coneixement científicament acceptat. 

2. Avaluar els mecanismes de finançament de la universitat, la dependència del sector 

privat en les universitats públiques: els acords i convenis de mecenatge s’haurien de 

limitar a institucions respectuoses amb els principis ètics que han de caracteritzar la 

universitat, valorar la compatibilitat moral i ètica de les tasques professionals del 

professorat fora de la universitat, reconèixer la influència de la precarietat laboral del 

professorat en la qualitat de l’ensenyament, garantir el respecte a la condició 

d’estudiant quan aquest participa en pràctiques en empreses i institucions o fa 

activitats associades a beques. 
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3. Fomentar en els estudiants la cultura de l’esforç, del rigor científic, de la participació 

en la vida acadèmica i en la societat i del respecte propi i aliè. Reconèixer l’estudiant 

com a persona singular, ciutadà i futur professional, involucrar-lo en el procés 

d’aprenentatge i involucrar al professorat en el procés d’estimulació de l’aprenentatge 

desl estudiants. 

4. Establir i regular els procediments per identificar i contrarestar les males pràctiques 

educatives: prendre mesures eficaces contra la cultura del plagi tant en personal 

docent com en estudiants, eradicar l’aprofitament espuri de l’esforç de becaris i 

personal sense estabilitat laboral, adoptar mecanismes que evitin les tècniques de 

còpia en exàmens i promoure l’autoreflexió i l’aprenentatge per part de l’alumne. 

5. Fomentar la cultura de la rendició de comptes i de l’avaluació de l’activitat docent i 

investigadora: promoure l’accés en obert, incentivar la formació epistemològica i 

psicopedagògica del professorat, el treball col·laboratiu entre docents, les tasques de 

tutoria acadèmica i personal, establir criteris d’avaluació públics, transparents i 

objectius.  

 

-Problemes de difusió dels resultats en investigació.  

 

Hi van intervenir Pere Puigdomenech, Michele Catanzaro, Itziar de Lecuona, Fernando 

José García López i Rosina Malagrida Escalas. 

 

Es va comentar que la comunitat científica i la societat en general tenen dret a 

conèixer els resultats de la recerca que es faci, així com els biaixos i conflictes d’interès 

dels participants.  Van parlar de errors aleatoris i errors sistemàtics: cal fer revisió del 

disseny i de les dades per garantir-ne la validesa interna.  

Un tema cabdal son els conflictes d’interessos: un interès secundari por influir en 

l’interés primari d’una recerca. Convé fer públics els conflictes d’interés de tots els 

actors implicats. 

Cal comunicar els resultats, tant positius com negatius de la recerca. Cal ser 

transparent i rendir comptes. Cal combatre, especialment, la publicació parcial i 

esbiaixada de la recerca, que pot conduir a magnificar, en un estudi concret, aquelles  

dades que són més favorables als interessos dels promotors enfront de les que de 

veritat s’haurien de resssaltar; la conseqüència més greu del biaix és la publicació de 

dades falses.  

Hi ha d’haver una nova manera de resoldre problemes i d’ensenyar. Cal afavorir que  la 

Recerca i la Innovació tinguin impacte social. El sistema ha de ser més permeable i hi 

ha d’haver responsabilitats compartides.   

 

 

 

 


