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Curs/Semestre

Crèdits

1r / 1r

3

Objectius
Competències específiques
Coneixements
Descobrir i destriar les implicacions socials i la polivalència de les tecnologies.
Familiaritzar-se amb els marcs ètics fonamentals i amb els codis deontològics.
Distingir els conceptes bàsics relatius a moralitat i a ètica.

Habilitats
Identificar els valors inherents als dissenys i als entorns tecnològics.
Ser sensible als conflictes ètics implícits o subjacents.
Detectar i analitzar les alternatives ètiques en situacions reals.
Prendre decisions racionals davant de dilemes ètics.

Competències genèriques
Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
Resolució de problemes.
Adaptació a situacions noves.
Presa de decisions.
Raonament crític.
Comunicació oral i escrita.

Capacitats prèvies

No se n'exigeix cap d'específica.

Continguts

1. Punts de vista sobre la tecnologia
Tecnologia com alliberament
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Tecnologia com amenaça
Tecnologia com instrument de poder

2. Consideracions ètiques preliminars
Preferències i valors
La perspectiva ètica
Marcs ètics principals

3. Ètica en les TIC
Les valoracions ètiques
El cas de les TIC
Anàlisi heurística de casos

4. Responsabilitat professional
L'abast de la responsabilitat
Codis deontològics
Anàlisi d'un cas

5. Casos d'àmbits conflictius
Seguretat i privadesa
Automatització i control
Globalització de la informació

Metodologia docent

Classes magistrals

On es presenten els continguts bàsics que els estudiants han de menester per a introduir-se en els temes que
configuren el programa. Alhora, s'indiquen les vies possibles per a completar o aprofundir la informació
rebuda en aquestes sessions.

Seminaris

Formats per sessions amb un nombre d'alumnes més reduït que en el cas de les classes magistrals. En
aquestes sessions s'analitza en comú un cas concret descrit en un document que tots els estudiants han tingut
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ocasió de llegir i analitzar prèviament. L'objectiu és induir els estudiants a participar activament a través de la
proposta, crítica o defensa raonada d'opcions a seguir o mesures a adoptar.

Avaluació

1a convocatòria (febrer/juny)
Avaluació en grups
Criteris d'avaluació:
Es tindran en compte tant els
coneixements adquirits per
l'estudiant amb relació als
objectius fixats a l'assignatura
com el grau en què s'han assolit
les habilitats i competències
que es volien desenvolupar.
Activitats i instruments
d'avaluació conjunta:
Primera convocatòria: la
pràctica desenvolupada en els
seminaris realitzats al llarg del
curs.
Indicadors i valoració:
La qualificació final provindrà
dels seminaris (60%) i de la
prova escrita (40%), en el
benentès que per a aprovar
l'assignatura s'ha d'aprovar
cadascuna de les dues parts,
pràctica i teoria.

2a convocatòria
(juliol/setembre)

Avaluació individual

Una prova escrita final. En
aquesta prova s'hi inclouran
preguntes relatives als
continguts de les parts I i III
del llibre de Nicholas
Rescher, Razón y valores en la
Era científico-tecnológica,
Barcelona: Paidós ICE/UAB,
1999.

La segona convocatòria
consisteix en una prova escrita
del mateix tipus i amb la
mateixa ponderació que la de
la primera convocatòria, més
Indicadors i valoració:
La qualificació final provindrà la nota obtinguda en la pràctica
duta a terme durant el curs.
dels seminaris (60%) i de la
prova escrita (40%), en el
benentès que per a aprovar
l'assignatura s'ha d'aprovar
cadascuna de les dues parts,
pràctica i teoria.
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Enllaços
Centre for Computing and Social Responsibility
Computer Professionals For Social Responsibility
The Online Ethics Center For Engineering and Science
Electronic Frontier Foundation

http://www.ccsr.cse.dmu.ac.uk/
http://www.cpsr.org/
http://onlineethics.org
http://www.eff.org/

