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Descripció/Justificació 
 

La humanitat ha distingit sempre entre el bé i el mal, per això des del pensament moral 
occidental s’han anat articulant diferents teories ètiques per a fonamentar en què consisteix la 
vida bona, això és, trobar uns criteris que ens permetin determinar quins comportaments són 
considerats correctes i quins incorrectes.  
Aquest curs pretén introduir l’alumne en els coneixements bàsics de l’ètica com a disciplina, 
donar a conèixer les principals teories ètiques, i repensar-les des del present, a la llum de la 
societat actual. 

 

 

Requisits i orientacions prèvies 
 
Cap. 
 

 

Objectius 

Específics 

 
1. Oferir una visió global dels conceptes fonamentals de l’ètica com a disciplina. 
2. Analitzar les principals teories ètiques que ha generat la història del pensament occidental, i 
veure la influència que exerceixen en l’actualitat. 
3. Reflexionar sobre les qüestions ètiques en la societat actual. 
4. Oferir instruments per a la resolució de conflictes ètics. 

 

 

Competències 

Competències transversals (genèriques) 

 

-Contrastar la mútua influència entre els principals corrents de la història del pensament 

filosòfic.  

-Desenvolupament de la capacitat crítica respecte d'un objecte d'estudi determinat. 

-Capacitat de comprendre, relacionar i situar-se críticament davant d'idees, valors, actituds.  

-Sensibilitat envers la diversitat d'opinions, pràctiques i estils de vida.  

-Capacitat per relacionar i transferir els coneixements teòrics a situacions pràctiques. 

-Capacitat per prioritzar criteris segons situacions. 

 

Competències específiques 

-Comprensió del vocabulari específic de l’ètica. 

-Coneixement de teories ètiques clàssiques. 

-Explicitació i argumentació de raons ètiques en la presa de decisions. 

 

 



Continguts 

 

1. Conceptes fonamentals 

1.1.Ètica i moral 

1.2 El judicis morals 

1.3 El relativisme moral i els drets humans 

1.4 L’educació de la consciència moral: valors i virtuts 

1.5 Ètica, dret i religió 

1.6 Ètica de mínims i ètica de màxims 

1.7 Els 4 àmbits de l’ètica: civil, personal, professional, organitzativa 

 

2. La fonamentació de l’ètica: les teories morals 

             2.1.Bé i autorealització: Aristòtil 

             2.2.Bé i deure: Estoics, I. Kant 

             2.3.Bé i utilitat: J. Bentham, J. S. Mill 

             2.4.Bé i diàleg-consens: K-O. Apel,, J. Habermas 

             2.5 Les teories deontològiques i les teories teleològiques 

 

      3   L’ètica aplicada a la societat actual 

                          3.1. Ètica i valors en la societat actual 

                          3.2. Resolució de situacions pràctiques 

    

 

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 
 
Les classes magistrals es combinaran amb la lectura i comentari de textos dels autors. També 
s’afavorirà que hi hagi debats ben argumentats i fonamentats sobre diferents qüestions ètiques 
d’actualitat. 
 

 

Avaluació 
Criteris d’avaluació 
 

 Resolució d’un cas pràctic (25 %) 

 Comentari comparatiu de textos (60 %) 

 Participació aula (15 %) 
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Es donarà bibliografia complementària sobre els diferents autors estudiats. 

 
 

 


