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     OBJECTIUS 

 
L’objectiu principal d’aquest curs és que els i les professionals que hi assisteixen 
assoleixin els coneixements i les habilitats bàsiques per identificar i abordar correctament 
qüestions ètiques de l’àmbit de l’acció psico-sòcio-educativa i sòcio-sanitària. 
 
Aquesta formació està adreçada especialment a aquelles persones que formen part 
o volen formar part d’un Comitè d’Ètica Aplicada o d’un Espai de Reflexió Ètica. 
 

 

  

 
 

CONTINGUTS 

 

 Perquè és important l’ètica aplicada, avui? 

 Principals instruments conceptuals per a l’anàlisi i abordatge de les qüestions 
ètiques. 

 Ètica de les organitzacions. 

 Ètica de la Llibertat 

 Els itineraris de la intimitat: presencialitat i informació. 

 Ètiques i procediments. 
Anàlisi de temàtiques o situacions èticament problemàtiques. 

 
 
 

 

 

FORMADOR 

 / Joan Canimas Brugué 

Doctor en filosofia. Màster en bioètica i dret i Màster d’ètica aplicada a l’acció social. 
Professor associat de la Universitat de Girona, a on imparteix les assignatures 
d'ètica aplicada dels Graus d'Educació Social, Treball Social i Pedagogia. Professor 
col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya i de la Universidad Pública de 
Navarra. 

Vocal del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya, del Comitè d'Ètica 
Assistencial de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) i del Comitè d'Ètica i de la 
Recerca i la Bioseguretat de la Universitat de Girona, entre altres. 

FORMACIÓ EN ÈTICA BÀSICA 
PARTICIPACIÓ EN UN ERESS 
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DADES D’IMPARTICIÓ DEL CURS 

 Dies 16, 23 febrer, 2 i 16 març 2018 

Horari: de 9:30 a 14:30h 

Lloc:   UPGRADE FORMACIÓ,. c/ Vallespir, 39 local  - 08014 Barcelona 

/ Total hores curs: 20h 

 

 

 
INSCRIPCIÓ AL CURS 

 

/ Període de preinscripció:  

del 16 de gener al 12 de febrer o fins esgotar les places. 

/ Preu de la inscripció: 260 €  (formació bonificable) 

/ Per formalitzar la inscripció, cal: 

: 1. Omplir el formulari d’inscripció que trobareu al següent link (amb totes les 

dades que es demanen): Formulari d’inscripció 

: 2. Fer l’ingrés al compte del Banc Santander:  

IBAN ES51 0049 1878 9022 1029 9514,  

amb el concepte: Nom participant + LIDER,  

i enviar el rebut de pagament, via mail a Oskar Ferrerons redo@dincat.cat 

/ Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb Olga Poyatos: 

opoyatos@dincat.cat 

*(No es considerarà inscrit el participant que no hagi formalitzat  

la matrícula d’acord amb aquestes instruccions). 

 
 

 

INFORMACIÓ D’INTERÈS 

 / Dincat AEES es reserva el dret d’anul·lar o canviar les dates del curs. 

L’avís sempre serà amb una setmana d’antelació abans de l’inici. 

/ A la finalització del curs, es farà lliurament del certificat d’aprofitament que 

acreditarà la realització de la formació, sempre i quan s’hagi assistit al 75% 

de les hores totals del curs.  
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