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COMPETÈNCIES

• Aprenentatge autònom i adaptació a noves situacions
• Capacitat crítica, d’anàlisi i de síntesis
• Comunicació oral i escrita
• Resolució de problemes i presa de decisions
• Habilitats en les relacions interpersonals
• Respecte als drets fonamentals d’igualtat entre homes i dones, a la promoció 

dels Drets Humans i als valors propis d’una cultura de pau i de valors demo-
cràtics.

• Conèixer i aplicar els principis ètics i el Codi deontològic de la professió.

 



OBJECTIUS

1. Conèixer els corrents principals de l’ètica contemporània i les seves im-
plicacions en la vida quotidiana.  

2. Conèixer el compromís de les professions de la intervenció social, els 
seus fonaments i la seva concreció en l’exercici professional.

3. Conèixer la  deontologia professional dels/les treballadors/es socials.
4. Conèixer i analitzar els codis ètics vigents en Treball social. 
5. Adquirir eines que ajudin a l’estudiant a enfrontar-se  les situacions de 

necessitat i risc des d’una actitud crítica i ètica.
6. Aprendre a analitzar, reflexionar y posicionar-se amb els individus/usua-

ris davant situacions o dilemes que impliquin una presa de decisions.
7. Aplicar els principis ètics a casos pràctics individuals, familiars, grupals, 

comunitaris i institucionals.

 

CONTINGUTS

MÒDUL I: ÈTICA GENERAL

• Importància de l’ètica en el món actual.

• Ètica, moral, principis i valors.

• Introducció a les principals teories ètiques.  

• Ètica dialògica

• Ètica deontològica

• Ètica de la cura

MÒDUL II: ÈTICA DEL TREBALL SOCIAL

• Responsabilitat moral, pública i professional

• Principis, obligacions i virtuts professionals

• La identitat professional del treball social. Els valors ètics en l’exercici de la 

professió. Compromís moral del treball social amb la societat i els usuaris. 

Assistència i control.

• Secret professional i confidencialitat 

• Codis de ètica professional



• Conflictes ètics en la pràctica professional. Estudi de casos.

• Supervisió i qualitat en Treball social

METODOLOGIA

Activitats presencials (40%) 2,4 ECTS  (60 hores)

Classe magistral 30% 18 h.
Treball a l’aula en grup mitjà 40% 24 h.
Exposicions orals individuals i en grup 15%   9 h.
Tutories individuals o en grup petit (15%)   9 h.

Activitats no presencials (60%) 3,6 ECTS  (90 hores)

Lectura i anàlisi de textos  30% 30 h.
Elaboració de treballs individuals 30% 40 h.
Preparació de proves d’avaluació  20% 20 h.

AVALUACIÓ

• Material elaborat de manera individual per l’alumnat sobre els continguts de 
l’assignatura (dos lliuraments 25% cadascun).  

• Assistència, intervenció en els debats i participació a la classe. (25 %) És 
obligatòria l’assistència a un 80% de les sessions en grup mitjà.

• Entrevista individual sobre la totalitat del contingut de l’assignatura. (25%)

La nota final serà la mitja de la puntuació obtinguda en totes les activitats.
Cal  realitzar  totes  les  activitats  i  lliurar-les  en  el  termini  indicat  per  superar 
l’assignatura.
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CRONOGRAMA

SETMANA CONTINGUTS OBJECTIUS ACTIVITAT DESCRIPCIÓ AVALUACIÓ
1 - 7 MÒDUL I: ÈTICA 

GENERAL
• Importància de l’ètica en 

el món actual.
• Ètica,  moral,  principis  i 

valors.
• Introducció  a  les 

principals teories ètiques. 
• Ètica dialògica
• Ètica deontològica
• Ètica de la cura

• Conèixer  els 
corrents  principals 
de  l’ètica 
contemporània i les 
seves  implicacions 
en  la  vida 
quotidiana.

Lliçó magistral

Lectura de 
material escrit

Discussió a 
l’aula

Activitat presencial 
GG.

Activitat no 
presencial IND.

Activitat presencial 
GM

8 - 14 MÒDUL  II:  ÈTICA  DEL 
TREBALL SOCIAL
• Responsabilitat  moral, 

pública i professional
• Principis,  obligacions  i 

virtuts professionals
• La  identitat  professional 

del  treball  social.  Els 
valors  ètics  en  l’exercici 
de  la  professió. 
Compromís  moral  del 
treball  social  amb  la 
societat  i  els  usuaris. 
Assistència i control.

• Conèixer  el 
compromís  de  les 
professions  de  la 
intervenció  social, 
els seus fonaments 
i  la  seva concreció 
en  l’exercici 
professional.

• Conèixer  la 
deontologia 
professional 

Lliçó magistral

Lectura de 
textos i altres 
materials.

Discussió a 
l’aula

Activitat presencial 
GG

Activitat no 
presencial IND

Activitat presencial 
GM

Primer lliurament i 
revisió del material 
elaborat de manera 
individual sobre els 
continguts de 
l’assignatura 
(25%).



• Secret  professional  i 
confidencialitat 

• Codis  de  ètica 
professional

• Supervisió  i  qualitat  en 
Treball social

• Ètica  de  les 
organitzacions  i  equips 
de serveis socials

• Conflictes  ètics  en  la 
pràctica  professional. 
Estudi de casos.

dels/les 
treballadors/es 
socials.

• Conèixer i  analitzar 
els  codis  ètics 
vigents  en  Treball 
social. 

• Adquirir  eines  que 
ajudin  a  l’estudiant 
a  enfrontar-se   les 
situacions  de 
necessitat i risc des 
d’una actitud crítica 
i ètica.

• Aprendre  a 
analitzar,reflexionar 
i posicionar-se amb 
els 
individus/usuaris 
davant situacions o 
dilemes  que 
impliquin una presa 
de decisions.

• Aplicar els principis 
ètics  a  casos 
pràctics  individuals, 

Seminari

Estudi de casos
Activitat no 
presencial GP.



familiars,  gupals, 
comunitaris  i 
institucionals.

15-16
Revisió temari

Entrevistes 
avaluatives

Activitat presencial Lliurament final del 
material elaborat 
sobre els 
continguts de 
l’assignatura (25%)

Entrevista 
avaluativa 
individual  25%


