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ANY ACADÈMIC: 1998/99 
 

Ètica General i Deontologia del Treball Social 
 
Curs: 3r  Assignatura: Obligatòria   2n Quadrimestre 
  
Crèdits: 6 
 
Professor: Joan Andreu Torres Sabaté 
 
PRESENTACIÓ 
 
Té el Treball Social, com a professió, una dimensió ètica intrínseca? Té una finalitat moral el Treball Social? 
Pot una professió incloure la idea de compromís social, de responsabilitat moral? Tant a nivell individual com 
social?. 
 
Revisarem una sèrie de conceptes bàsics, tractarem de trobar respostes a interrogants, a inquietuds, als 
canvis que es produeixen al nostre entorn i dels quals el professional del Treball Social no pot restar-ne aliè. 
Analitzarem la relació de l'Ètica amb altres formes de coneixement de la realitat i de la conducta humana, 
econòmiques, socials, polítiques, jurídiques, culturals, religioses,. ..). 
Abordarem l'Ètica del Treball Social com activitat professional i el perfil ètic del treballador social. 
 

1. OBJECTIUS 
1.1. Els objectius generals d'aquesta assignatura són: 

a) donar eines de reflexió per tal que 1'alumne/a s'habituï a afrontar els problemes socials i  
professionals des d'una vessant ètica, 

b) fomentar l'observació de la realitat que ens envolta i en la qual el treballador social està immers. 
c) potenciar l'anàlisi dels valors i factors constitutius de la nostra societat. 
 

1.2. Els objectius específics són: 
 

a) Coneixement dels conceptes d'ètica i moral al llarg de la història. 
b) Contrastació dels criteris ètics individuals. 
c) Concepció ètica del treballador socials. 
d) Reflexió i aprofundiment des de la tolerància i el respecte de la diversitat ideològica dels individus i 

grups. 
 

2. 2. CONTINGUTS 
3.  

El Programa es divideix en tres blocs: 
2.1. Bloc I. Ètica general i moral. 
- Ètica i moral. Concepte, contingut i finalitat. 
- El pensament ètic occidental. Aproximació a la història de l'Ètica. 
- Sistemes ètics. 
- Sociabilitat de la moral. 
- La consciència moral. Consciència i obligació. Llibertat i responsabilitat. 
- Dels drets humans als drets socials. 
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2.2. Bloc II. Ètica i conducta. 
- Ètica i Psicologia. 
- Ètica i Societat. 
- Ètica i Política. Ètica i  Dret. 
- Ètica  i Ciència. 
- Ètica i Religió. 
 
2.3. Bloc III. Ètica i Treball Social. 
- Perfil ètic del Treballador Social. 
- Naturalesa i contingut del Treball Social des d'una perspectiva ètica. 
- Principis bàsics d'Ètica professional en el Treball Social. 
- Els codis d'Ètica professional en el Treball Social. 
- Problemes morals específics en Treball Social. 
 

3. METODOLOGIA 
 

Per la naturalesa i objectius de l'assignatura es combinarà l'exposició teòrica del professor amb la 
participació directa dels alumnes per mitjà del diàleg, el debat, la taula rodona i l'exposició pública dels 
treballs realitzats. 

Uns temes seran distribuïts prèviament a classe perquè els alumnes estudiïn i preparin per a 
desenvolupar durant la classe. 

Propostes d'anàlisi d'articles d'actualitat per al seu estudi. 
Comentaris de text que ajudin la comprensió dels apartats de la història de l'Ètica. 

 
4. AVALUACIÓ 
 

L'avaluació dels alumnes es farà mitjançant. 
4.1. Control escrit teòric del Bloc 1. 
4.2. Realització d'un treball en petits grups del Bloc II, valorant la seva realització, la presentació, la 

documentació i l'exposició oral. 
4.3. L'anàlisi de la conducta ètica o dels valors que donen sentit la seva vida d'un personatge de la 

mitologia clàssica o moderna: d'Antígona a Frankenstein. 
4.4. Els comentaris de text i/o articles periodístics. 
4.5. La participació i assistència a les classes. 

Els punts 4.1., 4.2. i 4.3. han de ser avaluats tots tres de forma positiva per superar l'assignatura. 
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