
Comportament motivat
per principis, conviccions i

sensibilitats davant de
situacions concretes; i

fruit de la reflexió sobre
les conseqüències de

cada acció

Desenvolupam
ent sostenible

Presència de l'ètica en
àmbits concrets de la vida.
Els principis ètics generals
poden ser contextualitzats
dins de les professions en
forma de deures, actituds,

valors, compromisos...

Sensibilitat moral: prendre consciència - quins són els elements morals en aquesta
situació concreta?

Judici moral: reflexionar, concloure, decidir - d'acord amb el nostre criteri, quina
avaluació fem de la situació?

Motivació moral: prioritzar els valors ètics sobre l'interès personal - aquests valors,
tenen com a finalitat el bé comú?
Caràcter moral: prendre i mantenir una decisió - quines qualitats calen per donar
una resposta ètica?

Ètica aplicada i
professional

RESPONSABILITAT ÈTICA

La pràctica s'orienta
per uns valors; darrere
la pretesa neutralitat,

hi ha un posicionament
o una ideologia
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Valorar l'impacte de les dificultats,
els prejudicis o les discriminacions

en l'exercici de la professió

Proposar projectes i accions en consonància
amb valors i principis ètics i democràtics

Com desenvolupar aquesta competència?

Compromís institucional, docent i
estudiantil

Declaració
de valors

La competència a la UAB
Resultats d'aprenentatge:

Pensament crític

Explicar el
codi

deontològic
 
 
 

Analitzar críticament
les bases de la

professió Presentar dilemes morals i
temes controvertits

Generar un espai afavoridor 

Promoure el diàleg

Fugir de la neutralitat

Afavorir la responsabilitat
de l'alumnat

Formació docent

Formació de
l'alumnat

On comença la formació per a la
responsabilitat ètica ? 

Fomentar el pensament crític

Cuidar les relacions

Ser conscients de la nostra coherència
(o incoherència)

Components en la formació de la responsabilitat ètica

...
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