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Descripció/Justificació
-

-

-

Atès que l’home, per naturalesa, és un ésser ètic, cal exercitar-nos a prendre
bones decisions, a obrar correctament. El camí per fer-ho és la reflexió
racional que ens ajuda a discernir les grans orientacions que han de marcar el
nostre comportament davant la vida, tant envers la nostra pròpia vida, com
envers la vida dels altres i la vida en general.
Atès el pluralisme ètic actual, donar a conèixer les opcions ètiques més
contrastades i ben fonamentades davant els problemes plantejats per les
ciències de la vida i de la salut.
Estudiar el pensament del Magisteri de l’Església, en els seus textos més
rellevants i més recents, entorn de la vida.

Requisits i orientacions prèvies
- Seria interessant que els estudiants tinguessin uns coneixements mínims de filosofia,
antropologia i ètica.

Objectius específics
-

Tenir una idea clara de la moral de la vida o bioètica, la seva naturalesa, els
seus objectius i els seus procediments.
Donar una visió global de la reflexió ètica i bioètica actual davant els grans
temes plantejats per les ciències de la vida i de la salut.
Estudiar els principals textos del magisteri de l’Església sobre la vida.
Activar el sentit crític dels estudiants davant de les diverses preses de posició
en problemes ètics plantejats per les ciències de la vida i de la salut.
Que els estudiants arribin a adquirir una opinió pròpia sobre els temes
estudiats.
Conèixer els principals textos de referència, ètics i jurídics, de la bioètica
secular.

Competències
Competències transversals (genèriques)
-

capacitat d’expressar-se correctament oralment i per escrit
capacitat de dialogar i saber fonamentar (donar raons) els propis punts de
vista
capacitat de treball en grup
capacitat de comprendre textos bàsics d’ètica i bioètica

Competències específiques
-

Tenir una idea general sobre la bioètica i els grans corrents de pensament

-

europeu i anglosaxó que la configuren i la seva institucionalització.
Arribar a un coneixement suficient dels textos del Magisteri de l’Església sobre
qüestions de bioètica.
Saber fer una valoració crítica de les orientacions ètico-jurídiques elaborades
per entitats internacionals i locals i institucions privades.

Continguts
1.

Antropologia
1.1. L’home, ésser pluridimensional i plurirelacional.
1.2. La dimensió ètica de la persona humana.
1.3. La dignitat de la persona humana.

2. Deontologia
2.1. Naturalesa i objectius.
2.2. El Codi Hipocràtic.
2.3. Continguts d’alguns codis deontològics actuals relacionats amb la
temàtica del curs.
3. Ètica
3.1. Ètica i moral.
3.2. Les dues dimensions de la vida moral.
3.3. Teories ètiques.
3.4. Ètica i dret.
4. Drets i deures
4.1. Els drets humans
4.2. Cartes de drets i deures dels ciutadans en relació a la salut i a
l’atenció sanitària.
5. Bioètica
5.1. Naturalesa i objectius de la bioètica.
5.2. Criteris i metodologies per a prendre decisions.
5.3. Comitès de bioètica.
5.4. Biodret. Concepte; relacions ètica i dret.
6. Inici de la vida humana
6.1. L’estatut biològic, ètic i jurídic de l’embrió humà.
6.2. Qüestions ètiques i jurídiques entorn de l’avortament.
6.3. La doctrina de l’Església.
7. Final de la vida humana
7.1. Morir, avui.
7.2. Aspectes ètics i jurídics de les intervencions al final de la
vida.
7.3. Documents de voluntats anticipades i Planificació anticipada de
decisions.
7.4. La doctrina de l’Església.
8. Ètica mediambiental
8.1. Naixement de la consciència mediambiental.
8.2. Naturalesa i objectius de l’ètica mediambiental.
8.3. Diversitat d’ètiques mediambientals i les seves propostes.
8.4. La doctrina de l’Església.
9. Dret a la informació i consentiment informat
9.1.Dret a la informació i al consentiment informat: fonamentació ètica.
9.2.El consentiment informat: un procés.
9.3. Excepcions.

9.4 Els formularis de consentiment informat.

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge
- Es combinarà la classe magistral amb la lectura i comentari dels textos més rellevants en el
camp de la bioètica.
- Visualització d’alguna pel·lícula relacionada amb els continguts del curs.
- Es posarà atenció a les notícies dels mitjans de comunicació social, sobretot les que es
publiquin a la premsa, relacionades amb els diversos temes del curs.

Avaluació
Criteris d’avaluació
- Un examen final sobre el temari explicat a classe (que representarà el 60% de la nota
final).
- Lectura i resum d’un article relacionat amb el temari (30%) de la nota final.
- Participació activa a classe (10% de la nota final).
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