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Presentació:

  Existeix un acord general entre professionals i acadèmics del Treball Social en que les 
qüestions d'ètica, moral i valors són una part inevitable del mateix i que part del nostre 
treball consisteix en prendre decisions sobre l'actuació en casos particulars que implica 
entrar en conflicte amb qüestions, problemes i/o dilemes morals. Per això el Treball 
Social, com totes les professions que estan al servei de les persones, ha d'integrar 
valors ètics entre els professionals i tenir eines per poder afrontar les decisions ètiques 
que planteja l'exercici de la pràctica professional.
  El codi deontològic, com a conjunt de normes i principis que el professional ha de 
seguir, té com a finalitat el donar uns criteris generals que puguin ser una guia a l'hora 
d'interpretar les qüestions ètiques relacionades amb les conductes dels treballadors 
socials en l'exercici de la professió, tant pel que fa als usuaris dels serveis, com a la 
relació amb els col·legues i d'altres professionals, amb l'entitat que es treballa o envers 
la mateixa professió. Els principis donen les línies generals de la conducta dels 
professionals, les normes constitueixen les obligacions i exigències que han de ser 
tingudes en compte per tots aquells que vulguin formar part del col·lectiu de 
professionals.
  La dimensió pragmàtica de l'ètica dóna el nivell de concreció de la pràctica diària, cal 
acceptar la necessitat d'establir uns valors comuns basats en els principis bàsics del 
Treball Social: autodeterminació, individualització, acceptació, actitud exempta de judicis 
de valor, secret professional, etc. A partir d'aquests principis s'han desenvolupat els 
diferents codis d'ètica. Aquests, però, no són més que una guia sobre com haurien de 
ser les nostres conductes i no resolen tots els conflictes que es plantegen en la pràctica.
  La decisió final sempre serà del professional enfrontat a la realitat, no només de cada 
cas en concret, sinó també amb l'institució per a la qual treballa, i de les seves pròpies 
actituds i valors. En aquesta assignatura abordarem, doncs, la reflexió sobre l'ètica i la 
deontologia, en definitiva sobre la "bona pràctica" professional i no només pel context 
social difícil en que vivim, sinó també, i sobretot, per recordar, protegir i executar 
l'encàrrec professional que se'ns fa: millorar la qualitat de vida, l'extensió de la justícia 
social i l'augment del benestar personal i social.
 Objectius

? Donar eines de reflexió per tal que l'alumne/a s'habituï a afrontar el conflicte ètic, 
problemes i dilemes de la pràctica del Treball Social.
? Adquirir les bases conceptuals necessàries per analitzar les qüestions, els problemes i 
els dilemes ètics.
? Reflexionar sobre els principis d'actuació ètica per tal d'elaborar un judici propi i iniciar-
se en el procés de reflexió ètica de la professió.
? Conèixer i analitzar el sentit del codi d'ètica del Col·legi d'AASS i diplomats en Treball 
Social, del colegio general de Colegios Oficiales de Diplomados en T.S, de la FITS i la 
Declaració Universal dels Drets Humans.
? Reflexionar sobre l'aplicació de l'ètica en la pràctica quotidiana del Treball Social: 
relació del treballador social amb l'usuari, amb l'encàrrec institucional, la presa de 
decisions, el treball en equip i la societat en general.
? Obtenir i entendre els procediments i mecanismes necessaris per poder prendre 
decisions ètiques davant els conflictes morals que planteja l'exercici de la pràctica 
professional.

Metodologia

Els continguts de l'assignatura es desenvoluparan mitjançant explicacions teòriques per 
part del professor que seran completades amb el treball personal i grupal de l'alumne 



Temari:

Blocs temàtics

0. Plantejaments generals
1. L'ètica en el Treball Social
2. Aplicació de l'ètica en la pràctica quotidiana del Treball Social
3. El conflicte ètic. Problemes i dilemes de la pràctica del Treball Social
4. L’ètica, ahir i avui

Desenvolupament dels blocs temàtics

0. Plantejaments generals
0.1. Delimitació del camp de l'ètica: ètica, moral i deontologia
0.2. Ètica i treball social
0.3. Acció social, ideologia i valors
0.4. Dimensions de la intervenció social
0.5. El conflicte ètic: Qüestions, problemes i dilemes morals
0.6. Acció social, desencant i malestar social
0.7. Els deures del professional
0.8. Dimensions professionals de l’ètica professional
0.9. Posicions davant l'ètica del dia a dia
0.10. Formes d'optimització del conflicte
0.11. Ètica i qualitat del servei

1. L'ètica en el Treball Social
1.1. Principis i valors generals del Treball Social: dignitat de la persona, acceptació-no 
discriminació, autodeterminació, intimitat de la persona-confidencialitat, participació, 
responsabilitat i competència, drets humans. Història i evolució. Marcs i models de 
referència.
1.2. Els principis de la bioètica aplicats al Treball Social
1.3. Drets i deures dels usuaris: dret a l'atenció integral, a l'informació, a la qualitat de 
l'atenció, a la confidencialitat, a la intimitat, a conèixer les normatives, a ser atès en les 
seves reclamacions, respecte a la pròpia ètica del usuari, etc. 
1.4. Efectes incapacitants. Maltractament institucional.
1.5. El codi deontològic: funcions, límits i possibilitats, tipus de codis, altres formes 
d'autorregulació

amb diferents activitats que poden ajudar a aprofundir sobre la matèria que es va 
tractant a cada moment.

Les propostes de treball de l'alumne poden centrar-se en diverses activitats:

1.- Supòsits pràctics en els quals cal posar en pràctica els coneixements adquirits en 
l'apartat teòric (anàlisi de casos, dramatitzacions, joc de rols, dilemes morals, etc)

2. Lectura d'algun article o llibre d'actualitat per a la seva posterior anàlisi i comentari.

3. Possibilitat de veure algun vídeo que faci referència directa a temes tractats a classe 
(documentals, pel·lícules, etc.)

4. Presentació per part dels alumnes de diferents casos de conflictes ètics que hagin 
conegut personalment, o a través dels mitjans de comunicació o explicat.

5. Exposició a classe dels treballs grupals realitzats



1.6.  Codi d'ètica: Col. d'AASS i Diplomats en Treball Social de Catalunya (1989), Código 
deontológico de la profesión de Diplomado en Trabajo Social del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y AASS (1999), Principios y criterios 
de ética de la Asamblea General de la Federación Internacional de trabajadores sociales 
(1994), Declaració Universal dels Drets Humans (1948) i Declaració dels Drets de l'Infant 
(1959)

2. Aplicació de l'ètica en la pràctica quotidiana del Treball Social
2.1. Ètica i professionalitat
2.2. Ètica i relació amb l'usuari: dignitat, acceptació-no discriminació, etc.
2.3. Ètica, confidencialitat i secret professional: la informació, documentació, etc. Ètica i 
documentació història social, informe social ...
2.4. Ètica i protecció de les dades de caràcter personal i de la imatge. Criteris i mesures 
de seguretat
2.5. El consentiment informat
2.6. Ètica i justícia distributiva
2.7. Ètica i . institució: anàlisi institucional, ètica personal/professional/institucional.
2.8.  Ètica i presa de decisions: posicions, bases, procés, comunicació, improvisació, 
prioritats, límits, responsabilitats.
2.9.  Ètica i treball en equip: clarificació de responsabilitats, normes a seguir, assumpció 
del compromís personal, bases d'un treball conjunt.
2.10. Ètica i societat: parteneirat, denúncia, pluralitat cultural, progrés social.

3. El conflicte ètic. Problemes i dilemes ètics de la pràctica del Treball Social
3.1. Principals qüestions ètiques de la intervenció social: drets individuals i benestar, 
benestar social públic. Desigualtats i opressió estructural.
3.2. Problemes i dilemes més comuns.
3.3. Qüestions, problemes i dilemes ètics 
3.4. Consell Assessor d'ètica del Col·legi professional de Catalunya
3.5. Diferents models en la resolució de conflictes
3.6. Anàlisi de casos concrets.

4. L’ètica, ahir i avui
4.1. L'ètica en la societat moderna: racionalitat lògico-instrumental/racionalitat ètica, la 
crisi de referències ètiques, el relativisme. 
4.2. L'ètica cívica.
4.3. La reflexió ètica: l'objecte de l'ètica, l'estructura de l'acte moral, la norma moral
4.4. La consciència moral: definició, origen, moral i dret, moral i religió.
4.5. Dimensions de l'ètica professional: teleològica, deontològica i pragmàtica.
4.6. Fonamentació de l'ètica
4.7. Els grans sistemes ètics

Forma d'avaluació:

L'avaluació final consistirà en un exercici escrit final dels continguts que s'hagin donat a 
l'assignatura.

Per poder presentar-se a aquest examen caldrà que s'hagi realitzat el treball de grup que 
s'estableixi. La nota d'aquest treball representarà un 30% de la nota definitiva sempre i 
quan s'hagi aprovat també l'exercici escrit.

El treball en grup es farà a partir de l’anàlisi del tractament dels mitjans de comunicació 



de qüestions relacionades amb els serveis socials, el treball social i/o els seus sectors 
d’intervenció.
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