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INTRODUCCIÓ 

 

La intimitat és un dels valors més importants, tal vegada el més important, perquè permet 
la construcció i gaudi de tots els altres, per exemple la llibertat, la felicitat i el respecte als 
altres i a allò altre. 

Paradoxalment, és el valor i el dret que més s’ha negat i encara es nega a les persones 
amb diversitat funcional, la qual cosa contribueix enormement a augmentar la seva 
discapacitat. 

Aquest curs combina l’aprofundiment teòric amb l’anàlisi i la transformació de les pròpies 
pràctiques: a partir de les explicacions del docent i de les lectures proposades, es tracta 
d’identificar aquelles qüestions de la pròpia pràctica professional i de la pròpia 
organització que es poden millorar. 

 

OBJECTIUS 

 

L’objectiu principal d’aquest curs és aprofundir en la importància que té la intimitat en la 
vida de les persones i en els aspectes jurídics que la regulen i identificar aquelles 
qüestions de la pròpia pràctica professional i de la pròpia organització que es poden 
millorar. 

 

CONTINGUTS 

 

1. La intimitat: una necessitat humana fonamental. 

2. Intimitat, interioritat i extimitat (jo, cos, altres, espais, coses i informació). 

3. Públic, privat, íntim. 

4. Arquitectura del cuidar: espai, lloc, no-lloc i zona trans. 

5. Informació, dades personals, confidencialitat i secret professional. 

 

 

LA INTIMITAT 
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6. La prudència en la comunicació. 

7. Els i les professionals no sempre estan al servei de la persona o persones de les 
quals obtenen, tracten o guarden dades personals. 

8. Protocol per a la obtenció, tractament i guarda de dades personals (I). 

9. Protocol per a la obtenció, tractament i guarda de dades personals (II). 

10. Tres condicions prima facie pel traspàs de dades personals a altres persones o 
professionals. 

11. Adaptacions i limitacions ètiques i legals dels drets i deures relacionats amb la 
intimitat. 

12. Nivells de confidencialitat i de secret professional: una teoria d’esferes 
concèntriques. 

13. Resum dels articles bàsics del nostre ordenament deontològic i jurídic (i que han 
anat sorgint al llarg de les sessions anteriors). 

 Per a cada un dels 13 temes, s’identificarà aquelles qüestions de la pràctica 
professional dels  assistentsal curs i de les seves organitzacions que hi tenen a 
veure i que es poden millorar 

 
 

FORMADORS 

Joan Canimas Brugué 

Doctor en filosofia. Màster en bioètica i dret. Professor de la Universitat de Girona, en la 

qual imparteix classes d'ètica aplicada als Graus d’Educació Social, Treball Social i 

Pedagogia i de filosofia de l’educació a Pedagogia. Professor col·laborador de la 

Universitat Oberta de Catalunya i del Máster de Ética Aplicada a la Acción Social de la 

Universidad Pública de Navarra. Co-director i docent del Curs d’Expert Universitari en 

Ètica Aplicada a l’Acció Social i Psicoeducativa, de l’Institut Borja de Bioètica i de la 

Universitat Ramon Llull. 

Actualment és vocal del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya i del Comitè 

d'Ètica i de la Recerca i la Bioseguretat de la Universitat de Girona, entre altres.  

 

 

Del 2003 al 2015 va ser vocal del Comitè d’Ètica Assistencial de l’Institut Català 

d’Assistència Sanitària (IAS) i del Comitè d’Ètica de la Recerca de l’IAS i del 2015 al 2016 

vocal del Comitè d’Ètica de la Recerca de l’Hospital Dr. Josep Trueta (Girona). Impulsor 

de l’Observatori d’Ètica Aplicada a l’Acció Social, Psicoeducativa i Sociosanitària, del 

qual va ser el Coordinador científic del 2003 al 2016.  

Per a les publicacions, vegeu http://www.canimas.eu 

http://www.canimas.eu/
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DADES IMPARTICIÓ DEL CURS 

 

Dies: 9,16 i 23 d’octubre i 13, 20 i 27 de novembre de 2020 

Horari: de 9:30 a 12:30h 

Lloc: Format en Aula Virtual ZOOM 

/ Total hores curs: 18h 

 

INSCRIPCIÓ AL CURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓ D’INTERÈS 

/ Tots els alumnes abans del dia d’inici de la formació hauran d’haver 

signat una fulla de “Declaració responsable del participant”. 

/ Abans de l’inici de la formació rebreu un correu amb el link de l’Aula de 

ZOOM que s’utilitzarà per la formació 

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

 

/ Període de preinscripció: fins esgotar les places. 

/ Preu de la inscripció: 230 €  (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 de la Caixa:  

IBAN ES77 2100 0829 0702 0097 9228,  

amb el concepte: Nom participant + INTIM,  

i enviar el rebut de pagament, via mail a Roger Edo 

redo@dincat.cat 

/ Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb Roger Edo: 

redo@dincat.cat 

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

la matrícula d’acord amb aquestes instruccions: inscripció i pagament). 

https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EID=2668182
https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EID=2668182
mailto:redo@dincat.cat
mailto:redo@dincat.cat
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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. 


