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Informació general 
 

Dades de l’assignatura  

Nom de l'assignatura 

Codi 

Crèdits ECTS 

Curs i Període 

Llengües en què s'imparteix 
 

Professor/a titular 

Despatx 

Telèfon 

Correu Electrònic 

Horari d’atenció 
 

Presentació de l’assignatura  

 

L’escenari de l’exercici de les professions assistencials ha 

últims anys ràpids i profunds canvis que han vingut a canviar la naturalesa i els 

objectius de les activitats assistencials, una de les causes ha estat l’actual 

proliferació de normatives reguladores dels drets de l’usuari del sistema 

sanitari, de les diverses activitats assistencials, així com dels requisits i 

disponibilitat de mitjans entre d’altres, fet que implica un exercici professional 

cada vegada més complex i exigent el qual comporta un increment en l’àmbit 

competencial i en la respon

Aquesta responsabilitat professional no implica tan sols el seguiment i 

compliment de la legislació vigent, sinó que genera tanmateix responsabilitat 

ètica i moral, donades les diverses situacions i/o conflictes 

produeixen en la pràctica clínica; són aquests motius els que exigeixen una 

reflexió profunda i interdisciplinària de les professions sanitàries per tal de 

donar respostes en la cerca de l’excel·lència professional. La Bioètica i 

legislació sanitària com a disciplines ofereixen eines i recursos per facilitar la 

reflexió i gestió de possibles respostes als dilemes ètico

de l’exercici professional.
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L’escenari de l’exercici de les professions assistencials ha 

últims anys ràpids i profunds canvis que han vingut a canviar la naturalesa i els 

objectius de les activitats assistencials, una de les causes ha estat l’actual 

proliferació de normatives reguladores dels drets de l’usuari del sistema 

i, de les diverses activitats assistencials, així com dels requisits i 

disponibilitat de mitjans entre d’altres, fet que implica un exercici professional 

cada vegada més complex i exigent el qual comporta un increment en l’àmbit 

competencial i en la responsabilitat professional de l’infermer/a. 

Aquesta responsabilitat professional no implica tan sols el seguiment i 

compliment de la legislació vigent, sinó que genera tanmateix responsabilitat 

ètica i moral, donades les diverses situacions i/o conflictes ètico

produeixen en la pràctica clínica; són aquests motius els que exigeixen una 

reflexió profunda i interdisciplinària de les professions sanitàries per tal de 

donar respostes en la cerca de l’excel·lència professional. La Bioètica i 

ació sanitària com a disciplines ofereixen eines i recursos per facilitar la 

possibles respostes als dilemes ètico-legals que se’n deriven 

de l’exercici professional. 
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L’escenari de l’exercici de les professions assistencials ha sofert en els 

últims anys ràpids i profunds canvis que han vingut a canviar la naturalesa i els 

objectius de les activitats assistencials, una de les causes ha estat l’actual 

proliferació de normatives reguladores dels drets de l’usuari del sistema 

i, de les diverses activitats assistencials, així com dels requisits i 

disponibilitat de mitjans entre d’altres, fet que implica un exercici professional 

cada vegada més complex i exigent el qual comporta un increment en l’àmbit 

Aquesta responsabilitat professional no implica tan sols el seguiment i 

compliment de la legislació vigent, sinó que genera tanmateix responsabilitat 

ètico-legals que es 

produeixen en la pràctica clínica; són aquests motius els que exigeixen una 

reflexió profunda i interdisciplinària de les professions sanitàries per tal de 

donar respostes en la cerca de l’excel·lència professional. La Bioètica i 

ació sanitària com a disciplines ofereixen eines i recursos per facilitar la 

legals que se’n deriven 



 

 

Requisits previs 
 

No precisa requisits previs.

Competències adquirides  
 

Les competències a desenvolupar per l’estudiant de Grau en Infermeria dins 

d’aquesta assignatura es presenten a continuació diferenciant

competències generals i específiques.

Competències generals

ANECA; 2004) 

Dins de les competències generals, es desenvoluparan competències 

instrumentals, interpersonals i sistèmiques.

Competències instrumentals:

• G1   Capacitat per a l'anàlisi i la síntesi 

responsabilitat profession

determinen.  

Competències interpersonals:

• G9     Resolució de problemes 

situacions assistencials concretes per tal de donar possibles 

respostes als dilemes ètico

ètic.  

• G10   Presa de decisions des del coneixement de metodologies en la 

presa de decisions

generadores de conflictes ètico

• G11   Habilitats crítiques i autocrítiques 

normopraxi assistencial, i 

• G12   Treball en equip mitjançant 

grupals. 

 

No precisa requisits previs. 

Les competències a desenvolupar per l’estudiant de Grau en Infermeria dins 

d’aquesta assignatura es presenten a continuació diferenciant-se en 

competències generals i específiques. 

Competències generals : (Llibre Blanc del Títol de Grau en Infermeri

Dins de les competències generals, es desenvoluparan competències 

instrumentals, interpersonals i sistèmiques. 

Competències instrumentals:  

G1   Capacitat per a l'anàlisi i la síntesi en la identificació

responsabilitat professional, i els diferents deures i obligacions que la 

Competències interpersonals:  

G9     Resolució de problemes a través de l’anàlisi crític davant de 

situacions assistencials concretes per tal de donar possibles 

respostes als dilemes ètico-legals presentats, des del marc legislatiu i 

G10   Presa de decisions des del coneixement de metodologies en la 

presa de decisions, per analitzar i donar solucions

generadores de conflictes ètico-legals en la praxi assistencial.

Habilitats crítiques i autocrítiques a través del reconeixement de la 

normopraxi assistencial, i els seus paràmetres en la pràctica infermera. 

G12   Treball en equip mitjançant realització d’activitats formatives 

 

 

Les competències a desenvolupar per l’estudiant de Grau en Infermeria dins 

se en 

rmeria, 

Dins de les competències generals, es desenvoluparan competències 

en la identificació de la 

al, i els diferents deures i obligacions que la 

a través de l’anàlisi crític davant de 

situacions assistencials concretes per tal de donar possibles 

legals presentats, des del marc legislatiu i 

G10   Presa de decisions des del coneixement de metodologies en la 

, per analitzar i donar solucions a situacions 

legals en la praxi assistencial. 

el reconeixement de la 

ls seus paràmetres en la pràctica infermera.  

activitats formatives 



 

 

Competències sistèmiques:

• G18   Compromís ètic des del 

Codi d’Ètica d’Infermer

• G19   Capacitat per aplicar els coneixements a la pràctica en la 

realització i desenvolupament de supòsits pràctics.

• G21   Capacitat d'aprenenta

ètico-legals en l’exercici professional.

 

Competències específiques: 

• P7   Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus 

aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i 

independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i 

valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el 

secret professional.

• P8    Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i 

el consentiment 

ateses, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut

malaltia. 

• P12    Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria, comprenent les 

implicacions ètiques de la salut en un context mundial 

 

I per últim, l’estudiant ha d’adquirir concretament dins del mòdul de Ciències de 

la Infermeria les següents competències:

• E51  Conèixer i respectar la legislació aplicable i el codi ètic i deontològic 

de la infermeria, inspirat en el co

infermera. 

• E52  Prestar cures, garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, 

confidencialitat i capacitat de decisió de l'usuari/a i família.

 

 

Competències sistèmiques:  

ompromís ètic des del reconeixement, respecte i interpretació del 

Infermeria.  

G19   Capacitat per aplicar els coneixements a la pràctica en la 

realització i desenvolupament de supòsits pràctics. 

G21   Capacitat d'aprenentatge mitjançant l’adquisició de fonaments 

l’exercici professional. 

Competències específiques: (ORDRE CIN/2134/2008) 

P7   Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus 

aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i 

dents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i 

valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el 

secret professional. 

P8    Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i 

el consentiment informat en la presa de decisions de les persones 

ateses, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut

P12    Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria, comprenent les 

implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.

I per últim, l’estudiant ha d’adquirir concretament dins del mòdul de Ciències de 

la Infermeria les següents competències: 

E51  Conèixer i respectar la legislació aplicable i el codi ètic i deontològic 

de la infermeria, inspirat en el codi europeu d'ètica i deontologia 

E52  Prestar cures, garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, 

confidencialitat i capacitat de decisió de l'usuari/a i família.

 

 

i interpretació del 

G19   Capacitat per aplicar els coneixements a la pràctica en la 

dquisició de fonaments 

P7   Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus 

aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i 

dents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i 

valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el 

P8    Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i 

informat en la presa de decisions de les persones 

ateses, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut-

P12    Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria, comprenent les 

en transformació. 

I per últim, l’estudiant ha d’adquirir concretament dins del mòdul de Ciències de 

E51  Conèixer i respectar la legislació aplicable i el codi ètic i deontològic 

di europeu d'ètica i deontologia 

E52  Prestar cures, garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, 

confidencialitat i capacitat de decisió de l'usuari/a i família. 



 

 

Resultats d’aprenentatge  
 

Respecte als resultats d’aprenentatge esper
haurà de: 

• Relacionar conceptes i valors personals i professionals.

• Analitzar el procés de judici moral.

•  Identificar les característiques i finalitat de l'activitat professional.

• Argumentar les diferents 

• Establir relacions entre les normes deontològiques i els principis bioètics.

•  Reflexionar sobre els dilemes ètics que es generen en la pràctica de 

cures. 

• Analitzar la carta dels drets dels usuaris/pacients en el marc d

al principi d'autonomia i el deure professional.

• Identificar les aportacions del Codi d'Ètica a l'anàlisi i presa de decisions.

 

Activitats formatives i metodologia
 

• Sessions plenàries

Les sessions plenàries consisteixen en classes magistrals 

continguts en les quals es fomenta el debat, l’anàlisi i esperit crític

Són un total de 9 sessions plenàries.

• Seminaris  

Les sessions de seminaris es fonamenten en l'aprenentatge cooperatiu a través 

del treball de grup en l'estudi i anàlisi crític de codis, articles, textos normatius i 

resolució de casos pràctics. Es realitzaran un total de 6 seminaris.

• Tutories grupals

Són activitats de seguiment i orientació pedagògica per part del professor de 

l'assignatura amb la finali

l'alumnat. S'efectuaran un total de 3 sessions de tutories grupals.

 

Respecte als resultats d’aprenentatge esperats, l’estudiant al final de la matèria 

Relacionar conceptes i valors personals i professionals. 

Analitzar el procés de judici moral. 

Identificar les característiques i finalitat de l'activitat professional.

Argumentar les diferents aproximacions ètiques del tenir cura.

Establir relacions entre les normes deontològiques i els principis bioètics.

Reflexionar sobre els dilemes ètics que es generen en la pràctica de 

Analitzar la carta dels drets dels usuaris/pacients en el marc d

al principi d'autonomia i el deure professional. 

Identificar les aportacions del Codi d'Ètica a l'anàlisi i presa de decisions.

Activitats formatives i metodologia  

Sessions plenàries  

Les sessions plenàries consisteixen en classes magistrals de presentació dels 

continguts en les quals es fomenta el debat, l’anàlisi i esperit crític

sessions plenàries. 

Les sessions de seminaris es fonamenten en l'aprenentatge cooperatiu a través 

l'estudi i anàlisi crític de codis, articles, textos normatius i 

resolució de casos pràctics. Es realitzaran un total de 6 seminaris.

 

Són activitats de seguiment i orientació pedagògica per part del professor de 

l'assignatura amb la finalitat de millorar l'aprenentatge cooperatiu i individual de 

l'alumnat. S'efectuaran un total de 3 sessions de tutories grupals.

 

 

ats, l’estudiant al final de la matèria 

Identificar les característiques i finalitat de l'activitat professional. 

aproximacions ètiques del tenir cura. 

Establir relacions entre les normes deontològiques i els principis bioètics. 

Reflexionar sobre els dilemes ètics que es generen en la pràctica de 

Analitzar la carta dels drets dels usuaris/pacients en el marc del respecte 

Identificar les aportacions del Codi d'Ètica a l'anàlisi i presa de decisions. 

de presentació dels 

continguts en les quals es fomenta el debat, l’anàlisi i esperit crític de l'alumnat. 

Les sessions de seminaris es fonamenten en l'aprenentatge cooperatiu a través 

l'estudi i anàlisi crític de codis, articles, textos normatius i 

resolució de casos pràctics. Es realitzaran un total de 6 seminaris. 

Són activitats de seguiment i orientació pedagògica per part del professor de 

tat de millorar l'aprenentatge cooperatiu i individual de 

l'alumnat. S'efectuaran un total de 3 sessions de tutories grupals. 



 

 

• Estudi i treball autònom i individual

Es tracta del treball personal de l'assignatura per part de l'alumne de manera 

autònoma, el qual es completa amb lectura de textos de la bibliografia 

recomanada, articles de temàtica jurídica i bioètica, normatives legals, codis 

deontològics, cerca i consulta de documents ètico

casos pràctics i l'estudi dels conting

tal de superar la matèria.

Activitat 

Sessions plenàries  

 

Seminaris   

 

 

Estudi i treball autònom i individual  

Es tracta del treball personal de l'assignatura per part de l'alumne de manera 

qual es completa amb lectura de textos de la bibliografia 

recomanada, articles de temàtica jurídica i bioètica, normatives legals, codis 

deontològics, cerca i consulta de documents ètico-legals per a la resolució dels 

casos pràctics i l'estudi dels continguts treballats en les activitats formatives per 

tal de superar la matèria. 

ECTS Metodologia 

1 
Les sessions plenàries 

consisteixen en classes 

magistrals de presentació 

dels continguts en les 

quals es fomenta el 

debat, l’anàlisi i esperit 

crític de l'alumnat. Són un 

total de 9 sessions 

plenàries. 

G1, G2, G18

P7, P8, P12

E51, E52

0,5 
Les sessions de 

seminaris es fonamenten 

en l'aprenentatge 

cooperatiu a través del 

treball de grup en l'estudi 

i anàlisi crític de codis, 

articles, textos normatius i 

resolució de casos 

pràctics. Es realitzaran un 

total de 6 seminaris. 

 

G9, G10, G12

P7, P8, P12

E51, E52

 

 

Es tracta del treball personal de l'assignatura per part de l'alumne de manera 

qual es completa amb lectura de textos de la bibliografia 

recomanada, articles de temàtica jurídica i bioètica, normatives legals, codis 

legals per a la resolució dels 

uts treballats en les activitats formatives per 

Competències 

G1, G2, G18 

P7, P8, P12 

E51, E52 

G9, G10, G12 

P7, P8, P12 

E51, E52 



 

 

Tutories grupals 

Estudi i treball autònom i 

individual 

 

 

 

0,25 Són activitats de 

seguiment i orientació 

pedagògica per part del 

professor de l'assignatura 

amb la finalitat de millorar 

l'aprenentatge cooperatiu 

i individual de l'alumnat. 

S'efectuaran un total de 3 

sessions de tutories 

grupals. 

G1, G2, G9, G11, 

G12, G18, G21

 

2,25 Es tracta del treball 

personal de l'assignatura 

per part de l'alumne de 

manera autònoma, el qual 

es completa amb lectura 

de textos de la bibliografia 

recomanada, articles de 

temàtica jurídica i 

bioètica, normatives 

legals, codis 

deontològics, cerca i 

consulta de documents 

ètico-legals per a la 

resolució dels casos 

pràctics i l'estudi dels 

continguts treballats en 

les activitats formatives 

per tal de superar la 

matèria. 

 

G1, G2, G11, G18, 

G21

P7, P8, P12

E51, E52

 

 

G1, G2, G9, G11, 

G12, G18, G21 

 

G1, G2, G11, G18, 

G21 

P7, P8, P12 

E51, E52 



 

 

Sistema d’avaluació d’adquisició de les 

 

L’avaluació de l’assignatura es basarà en una avaluació continuada que 

consistirà en un examen tipus test de múltiple opció del bloc de continguts de 

Legislació professional en finalitzar aquesta part de continguts, amb un valor 

del 30% de la nota final. El bloc temàtic d’Ètica professional s’avaluarà amb un 

examen de preguntes obertes i/o tipus test de múltiple opció i la resolució d'un 

cas pràctic que equivaldrà a un 20% de la nota final dels coneixements teòrics. 

L’altre 50% de la nota fi

coneixements pràctics desenvolupats en les sessions de seminaris i tutories 

grupals amb el lliurament final de l’anàlisi i resolució dels casos pràctics 

treballats al llarg d'aquestes.

Caldrà superar cadascuna

qualificació quantitativa igual o superior a 5 punts per tal de superar 

l’assignatura d’Ètica i Legislació professional. 

Concretament, l’avaluació de les competències genèriques es realitzarà de 

forma continuada en els diferents contextos d’ensenyament

proposats i en el conjunt de l’avaluació. 

L’avaluació de les competències específiques s’efectuarà mitjançant la 

realització de dos exàmens sobre els continguts de la matèria, el treball 

individual i activitats formatives grupals.

Específicament les competències i el seu pes en la nota final de l’assignatura 

es resumeix en la següent

 

 

 

 

 

 

Sistema d’avaluació d’adquisició de les competències  

L’avaluació de l’assignatura es basarà en una avaluació continuada que 

consistirà en un examen tipus test de múltiple opció del bloc de continguts de 

Legislació professional en finalitzar aquesta part de continguts, amb un valor 

la nota final. El bloc temàtic d’Ètica professional s’avaluarà amb un 

examen de preguntes obertes i/o tipus test de múltiple opció i la resolució d'un 

cas pràctic que equivaldrà a un 20% de la nota final dels coneixements teòrics. 

L’altre 50% de la nota final de l’assignatura correspondrà a la part de 

coneixements pràctics desenvolupats en les sessions de seminaris i tutories 

grupals amb el lliurament final de l’anàlisi i resolució dels casos pràctics 

treballats al llarg d'aquestes. 

Caldrà superar cadascuna de les proves d’avaluació descrites amb una 

qualificació quantitativa igual o superior a 5 punts per tal de superar 

l’assignatura d’Ètica i Legislació professional.  

Concretament, l’avaluació de les competències genèriques es realitzarà de 

a en els diferents contextos d’ensenyament

proposats i en el conjunt de l’avaluació.  

L’avaluació de les competències específiques s’efectuarà mitjançant la 

realització de dos exàmens sobre els continguts de la matèria, el treball 

activitats formatives grupals. 

Específicament les competències i el seu pes en la nota final de l’assignatura 

següent taula: 

 

 

L’avaluació de l’assignatura es basarà en una avaluació continuada que 

consistirà en un examen tipus test de múltiple opció del bloc de continguts de 

Legislació professional en finalitzar aquesta part de continguts, amb un valor 

la nota final. El bloc temàtic d’Ètica professional s’avaluarà amb un 

examen de preguntes obertes i/o tipus test de múltiple opció i la resolució d'un 

cas pràctic que equivaldrà a un 20% de la nota final dels coneixements teòrics. 

nal de l’assignatura correspondrà a la part de 

coneixements pràctics desenvolupats en les sessions de seminaris i tutories 

grupals amb el lliurament final de l’anàlisi i resolució dels casos pràctics 

de les proves d’avaluació descrites amb una 

qualificació quantitativa igual o superior a 5 punts per tal de superar 

Concretament, l’avaluació de les competències genèriques es realitzarà de 

a en els diferents contextos d’ensenyament-aprenentatge 

L’avaluació de les competències específiques s’efectuarà mitjançant la 

realització de dos exàmens sobre els continguts de la matèria, el treball 

Específicament les competències i el seu pes en la nota final de l’assignatura 



 

 

Activitat avaluadora 

ACTIVITAT FORMATIVA -1-  

RESPONSABILITAT PROFESSIONAL EN 

LA PRAXI INFERMERA 

Anàlisis d’un cas pràctic a partir de les 

diferents normatives reguladores i des de 

la responsabilitat professional i 

normopraxis assistencial. (Individual)

ACTIVITAT FORMATIVA -2-  

EL CODI D’ÈTICA D’INFERMERIA I LES 

VOLUNTATS ANTICIPADES / COIB

Estudi i anàlisis crític de l’articulat 

d’aquests documents. (Grupal) 

ACTIVITAT FORMATIVA -3-  

LA MORT ASSISTIDA, CONTROVÈRSIA 

ÈTICA SOBRE EL FINAL DE LA VIDA

Anàlisis crític d’un cas pràctic sobre el 

final de la vida dels usuaris/pacients i la 

presa de decisions per aplicar l’ètica i la 

legislació vigent en l’exercici professional. 

(Grupal) 

ACTIVITAT FORMATIVA -4-  

MANIPULACIÓ GENÈTICA, 

REPRODUCCIÓ ASSISTIDA I RECERCA 

BIOMÈDICA 

Anàlisis crític de recull de premsa sobre la 

manipulació genètica, reproducció 

assistida i recerca biomèdica. (Grupa

 

 Ponderació Competències avaluades

  

PROFESSIONAL EN 

Anàlisis d’un cas pràctic a partir de les 

diferents normatives reguladores i des de 

la responsabilitat professional i 

(Individual) 

20% G1, G9, G10, G11, G18, 

G19, G21

P7, P8, P12

E51, E52

  

EL CODI D’ÈTICA D’INFERMERIA I LES 

VOLUNTATS ANTICIPADES / COIB 

Estudi i anàlisis crític de l’articulat 

 

5% G1, G9, G10, G11, G12, 

G18, G19, G21

P7, P8, P12

E51, E52

ASSISTIDA, CONTROVÈRSIA 

ÈTICA SOBRE EL FINAL DE LA VIDA 

Anàlisis crític d’un cas pràctic sobre el 

final de la vida dels usuaris/pacients i la 

presa de decisions per aplicar l’ètica i la 

legislació vigent en l’exercici professional.  

10% G1, G9, G10, G11, G12, 

G18, G19, G21

P7, P8, P12

E51, E52

  

REPRODUCCIÓ ASSISTIDA I RECERCA 

Anàlisis crític de recull de premsa sobre la 

manipulació genètica, reproducció 

(Grupal) 

10% G1, G9, G10, G11, G12, 

G18, G19, G21

P7, P8, P12

E51, E52

 

 

Competències avaluades 

G1, G9, G10, G11, G18, 

G19, G21 

P7, P8, P12 

 

G1, G9, G10, G11, G12, 

G18, G19, G21 

P7, P8, P12 

 

G10, G11, G12, 

G18, G19, G21 

P7, P8, P12 

 

G1, G9, G10, G11, G12, 

G18, G19, G21 

P7, P8, P12 

 



 

 

ACTIVITAT FORMATIVA -5-  

DISCRIMINACIÓ I REPRODUCCIÓ 

ASSISTIDA 

Anàlisis crític de recull  de premsa d’ 

actualitat sobre la reproducció assistida, 

generadors de dilemes ètico-legals. 

(Grupal) 

EXAMEN -1-: Legislació professional

(Individual) 

EXAMEN -2-: Ètica i Bioètica 

professional 

(Individual) 

 

Activitat avaluadora en RECUPERACIÓ

EXAMEN ÈTICA I LEGISLACIÓ 
PROFESSIONAL 

Segons normativa UPF:

1.- A la recuperació del juliol podra

accedir-hi aquells estudiants que hagin 

suspès alguna o ambdues parts teòrica i/o 

pràctica. 

2.- No podran accedir-hi a la recuperació 

del juliol els alumnes no presentats

primera convocatòria. 

 

 

 

 

 

  

DISCRIMINACIÓ I REPRODUCCIÓ 

Anàlisis crític de recull  de premsa d’ 

actualitat sobre la reproducció assistida, 

legals. 

5% G1, G9, G10, G11, G12, 

G18, G19, G21

P7, P8, P12

E51, E52

: Legislació professional  

 

30% G1, G9, G10, G11, G18, 

G19, G21

P7, P8, P12

E51, E52

: Ètica i Bioètica 20% G1, G9, G10, G11, G18, 
G19, G21

P7, P8, P12

E51, E52

luadora en RECUPERACIÓ Ponderació Competències avaluades

EXAMEN ÈTICA I LEGISLACIÓ 
 

Segons normativa UPF:  

l juliol podran 

aquells estudiants que hagin 

o ambdues parts teòrica i/o 

recuperació 

no presentats  en 

50% 

G1, G9, G10, G11, G18, 
G19, G21
E51, E52
G11, G18, G19, G21
P7, P8, P12

 

 

G1, G9, G10, G11, G12, 

G18, G19, G21 

P7, P8, P12 

 

G1, G9, G10, G11, G18, 

G19, G21 

P7, P8, P12 

 

G1, G9, G10, G11, G18, 
G19, G21 

P7, P8, P12 

 

Competències avaluades 

G1, G9, G10, G11, G18, 
G19, G21, P7, P8, P12, 
E51, E52, G1, G9, G10, 
G11, G18, G19, G21, 
P7, P8, P12, E51, E52 



 

 

 

Descripció dels continguts  
 

La matèria s’estructura en dos blocs de continguts, el primer tracta sobre 

Legislació sanitària i responsabilitat professional i el segon d’Ètica i Bioètica 

aplicades a les ciències de la salut. Cada bloc de continguts consta de 4 

unitats, fent un total de 8 unitats temàtiques les que composen l’assignatura d’ 

Ètica i Legislació professional. 

Els continguts de les unitats són:

TEMA -1- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL I ÀMBIT COMPETENCIAL

- Concepte 

- Delegació 

- Tipus de responsabilitat

- Àmbit competencial: concepte i funcions

TEMA -2- DRETS DE L’USUARI/A DEL SISTEMA SANITARI

- Constitució Espanyola: 

• Dret a la protecció de la salut

- Drets de l’usuari/a del sistema sanitari:

• Ley General de Sanidad,1986.
• Ordre d’Acreditació d’Hospitals,1991.

- Normatives reguladores de drets dels malalts:

• Ley 41/2002 reguladora de derechos del pacien
autonomía y la documentación clínica.

• Llei 21/2000 sobre els drets d’informació concernent a la salut i 
l’autonomia del pacient, i la documentació 

TEMA -3- IMPRUDÈNCIA PROFESSIONAL

- Delictes relacionats amb les professions assistencials:

� Homicidi
� Suïcidi 

 

La matèria s’estructura en dos blocs de continguts, el primer tracta sobre 

Legislació sanitària i responsabilitat professional i el segon d’Ètica i Bioètica 

aplicades a les ciències de la salut. Cada bloc de continguts consta de 4 

8 unitats temàtiques les que composen l’assignatura d’ 

Ètica i Legislació professional.  

Els continguts de les unitats són: 

RESPONSABILITAT PROFESSIONAL I ÀMBIT COMPETENCIAL

Tipus de responsabilitat 

concepte i funcions 

DRETS DE L’USUARI/A DEL SISTEMA SANITARI  

 

Dret a la protecció de la salut 

suari/a del sistema sanitari: 

Ley General de Sanidad,1986. 
Ordre d’Acreditació d’Hospitals,1991. 

reguladores de drets dels malalts: 

Ley 41/2002 reguladora de derechos del paciente a la información, la 
a y la documentación clínica. 

Llei 21/2000 sobre els drets d’informació concernent a la salut i 
l’autonomia del pacient, i la documentació clínica. 

IMPRUDÈNCIA PROFESSIONAL  

Delictes relacionats amb les professions assistencials: 

Homicidi 
 

 

 

La matèria s’estructura en dos blocs de continguts, el primer tracta sobre 

Legislació sanitària i responsabilitat professional i el segon d’Ètica i Bioètica 

aplicades a les ciències de la salut. Cada bloc de continguts consta de 4 

8 unitats temàtiques les que composen l’assignatura d’ 

RESPONSABILITAT PROFESSIONAL I ÀMBIT COMPETENCIAL  

te a la información, la 

Llei 21/2000 sobre els drets d’informació concernent a la salut i 



 

 

� Avortament
� Delictes contra la llibertat
� Omissió del deure de socors
� Lesions i lesions al fetus
� Manipulació genètica
� Confidencialitat
� Propietat intel·lectual
� Falsedat documental i de certificats
� Intrusisme professional
� Salut Pública

TEMA -4- NORMOPRAXI ASSISTENCIAL I INSTRUMENTS DE SUPORT

- Concepte i criteris de normopraxi assistencial

- Paràmetres de normopraxi: quantitatius i qualitatius

• Criteri medicolegal
• Requisits dels registres clínics
• Protecció de dades de caràcter personal

TEMA -5- ÈTICA I VALORS

- Concepte d’Ètica i moral

- Funcions de l’Ètica 

- Actes humans i morals: etapes de l’acte moral

- Models i enfocs ètics 

- Principis ètics 

TEMA -6- BIOÈTICA  

- Concepte de Bioètica 

- Principis bioètics bàsics

- Principis ètics de base en bioètica i biodret

TEMA -7- CONFLICTES BIOÈTICS EN ASSISTÈNCIA I RECERCA 
SANITÀRIA  

� Donació i trasplantament d’òrgans i teixits
� Hemodonació
� Assaigs clínics amb medicaments
� Reproducció assistida
� Principi i fi de la vida

 

Avortament 
Delictes contra la llibertat 
Omissió del deure de socors 
Lesions i lesions al fetus 
Manipulació genètica 
Confidencialitat 

etat intel·lectual 
Falsedat documental i de certificats 
Intrusisme professional 
Salut Pública 

NORMOPRAXI ASSISTENCIAL I INSTRUMENTS DE SUPORT

Concepte i criteris de normopraxi assistencial 

Paràmetres de normopraxi: quantitatius i qualitatius 

riteri medicolegal 
Requisits dels registres clínics 
Protecció de dades de caràcter personal 

ÈTICA I VALORS  

Concepte d’Ètica i moral 

Actes humans i morals: etapes de l’acte moral 

Principis bioètics bàsics 

Principis ètics de base en bioètica i biodret 

CONFLICTES BIOÈTICS EN ASSISTÈNCIA I RECERCA 

Donació i trasplantament d’òrgans i teixits 
Hemodonació i transfusió sanguínia 
Assaigs clínics amb medicaments 
Reproducció assistida 
Principi i fi de la vida 

 

 

NORMOPRAXI ASSISTENCIAL I INSTRUMENTS DE SUPORT  

CONFLICTES BIOÈTICS EN ASSISTÈNCIA I RECERCA 



 

 

� Comités Ètics d’Investigació Clínica
� Comités d’Ètica Assistencial

TEMA -8- PROCEDIMENTS DE DECISIÓ EN ÈTICA CLÍNICA

- Enfocs i procediments de decisió en

� Enfoc Principialista
� Procediment Casuístic
� Procediment de Galveston
� Ètiques de la virtut
� Enfoc clínic de Hansen
� Procediment de Thomasma
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Pàgines Web:  

� Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona (COIB). 

Disponible en: http://www.coib.cat/

� Observatori de Bioètica i Dret. Universitat de Barc elona.

Disponible en: http://www.bioeticayderecho.ub.es

� Institut Borja de Bioètica.

Disponible en: http://www.ibb.bsjdbcn.org

� Associació Dret a Morir Dignament.

Disponible en: http://www.eutanasia.ws

� Boletín Oficial del Estado.

Disponible en: http://www.boe.es

� Normatives sanitàries:

Disponibles en: 

 http://www.iberlex.boe.es

 http://www.democraciaweb.com

 http://www.gencat.cat/sanitat

 http://www.actualderechosanitario.com

 http://www.todalaley.com

� Hemodonació i Transfusions.

Disponible en: 

http://www.hemoterapia.medicos.net

 

 

Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona (COIB).  

http://www.coib.cat/      

Observatori de Bioètica i Dret. Universitat de Barc elona.
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Institut Borja de Bioètica.  

http://www.ibb.bsjdbcn.org 

Associació Dret a Morir Dignament.  

http://www.eutanasia.ws      

Boletín Oficial del Estado.  

http://www.boe.es/iberlex     http://www.boenet.com

Normatives sanitàries:  

http://www.iberlex.boe.es 

http://www.democraciaweb.com 

http://www.gencat.cat/sanitat 

http://www.actualderechosanitario.com 

http://www.todalaley.com 

Hemodonació i Transfusions.  

http://www.hemoterapia.medicos.net 

 

 

Observatori de Bioètica i Dret. Universitat de Barc elona.  

http://www.boenet.com 



 

 

� Diario Médico. 

Disponible en: 

 http://www.diariomedico.com

� Agència Protecció Dades Personals.

Disponible en: 

 http://www.agpd.es 

� Departament de Salut.

 Disponible en: 

http://www.gencat.cat/catsalut

� Institut Català de la Salut.

Disponible en: http://www.gencat.cat/ics

 

http://www.diariomedico.com 

Agència Protecció Dades Personals.  

Departament de Salut.  

http://www.gencat.cat/catsalut 

Institut Català de la Salut.  

http://www.gencat.cat/ics 

 

 


