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CONTINGUT 
La filosofia no sempre parla de qüestions allunyades dels interessos 
pràctics de les persones. També s'interroga per allò que més preocupa a la gent i que no pot 
rebre resposta des d'altres tipus de sabers. Aquest curs tractarà dels problemes ètics que 
plantegen la ciència i la tecnologia al començament del segle XXI. Es divideix en 
dues parts: en la primera, s'abordaran els problemes ètics de les ciències de la vida; i, en la 
segona, es tractaran les qüestions morals derivades de les tecnologies de la informació. 
 
OBJECTIUS 
L'objectiu principal de l'assignatura és que l'estudiant sàpiga interpretar adequadament les 
claus ètiques de la ciència i la tecnologia contemporànies. Un segon objectiu és que l'estudiant 
sàpiga articular un discurs racional sobre els temes plantejats. 
 
TEMARI 
 
1. L'argumentació en ètica aplicada 
 
Bioètica 
 
2. Les claus de la bioètica 
 
3. Vida, mort i llibertat. Eutanàsia 
 
4. La genètica. Eugenèsia. 
 
5. Salut i justícia social. Racionament 
 
Tecnoètica 
 
6. El concepte de ciberdret i de la necessitat de repensar certes concepcions ètiques en els 
contextos digitals. 
 
7. La llibertat d'expressió al ciberespai i la lliure difusió de coneixement. 
 
8. El dret a la intimitat: tecnologies protectores i tecnologies erosionadores. 
 
9. L'accés universal a la societat de la informació i la divisió digital. 
 
10. Models alternatius de propietat intel·lectual. 
 
11. Cal regular la xarxa? De quina manera? 
 



 
 
AVALUACIÓ 
 
Examen final i/o treball. 
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TUTORIA INTEGRADA 

 
Discussió de casos. 
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