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Programa d'habilitats 5. Bioètica. Valoració crítica 
(3109G01012/2012)  

 

Dades generals  

� Curs acadèmic : 2012 
� Descripció : Conèixer els fonaments de l'ètica mèdica. Bioètica. Resoldre conflictes ètics. 

Aplicar els valors professionals d'excel • lència, altruisme, sentit del deure, responsabilitat, 
integritat i honestedat en l'exercici de la professió. Reconèixer la necessitat de mantenir la 
competència professional. Saber abordar la pràctica professional respectant l'autonomia 
del pacient, les seves creences i cultura. Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les 
tecnologies i fonts d'informació clínica i biomèdica, per obtenir, organitzar, interpretar i 
comunicar informació clínica, científica i sanitària. Conèixer els conceptes bàsics de 
bioestadística i la seva aplicació a les ciències mèdiques. Ser capaç de dissenyar i realitzar 
estudis estadístics senzills utilitzant programes informàtics i interpretar els resultats. 
Entendre i interpretar les dades estadístiques en la literatura mèdica. Realitzar una 
exposició en públic, oral i escrita, de treballs científics i / o informes professionals. 

� Crèdits ECTS : 7 
� Idioma principal de les classes : Català 
� S'utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Poc (25%) 
� S'utilitzen documents en llengua anglesa : Indistintament (50%) 

 

Competències  

1. Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, 
les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient. 

2. Comprendre la importància d'aquests principis per al benefici del pacient, de la societat i la 
professió, fent especial atenció al secret professional. 

3. Saber aplicar el principi de justícia social a la pràctica professional i comprendre les 
implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació. 

4. Desenvolupar la pràctica professional respectant l'autonomia del pacient, les seves 
creences i la seva cultura. 

5. Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la competència 
professional, fent especial atenció a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i 
tècniques i a la motivació per a la qualitat. 

6. Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant. 
7. Realitzar un examen físic i una valoració mental. 
8. Adquirir experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres 

institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica 
centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i demés recursos del 
sistema sanitari. 

9. Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent dels problemes que afecten 
el malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació. 

10. Redactar històries clíniques i altres registres mèdics de manera comprensible per a tercers. 
11. Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, 

els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals. 
12. Establir una bona comunicació interpersonal que capaciti per a dirigir-se amb eficiència i 

empatia als pacients, als familiars, mitjans de comunicació i altres professionals. 
13. Reconèixer els determinants de salut en la població, tant els genètics com els dependents 

del sexe i estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals. 
14. Assumir el propi paper en les accions de prevenció i protecció davant de malalties, lesions 

o accidents i manteniment i promoció de la salut, tant a nivell individual com comunitari. 
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15. Reconèixer el propi paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui 
apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a 
la promoció de la salut. 

16. Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a la presa de 
decisions sobre salut. 

17. Conèixer les organitzacions nacionals i internacionals de salut i els entorns i condicionants 
dels diferents sistemes de salut. 

18. Tenir coneixements bàsics del Sistema Nacional de Salut i de legislació sanitària. 
19. Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a 

obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària. 
20. Saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats clíniques, 

terapèutiques, preventives i d'investigació. 
21. Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a la seva posterior anàlisi, 

preservant la confidencialitat de les dades. 
22. Comprendre la importància i les limitacions del pensament científic en l'estudi, la prevenció 

i la cura de les malalties. 
23. Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació per a la 

resolució de problemes, seguint el mètode científic. 
24. Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora. 
25. Garantir el coneixement adequat de la llengua anglesa, tant oral com escrita, tenint en 

compte les especificitats del registre mèdic per a poder comunicar-se eficaçment a la 
comunitat internacional científica i professional. 

 

Continguts  

 
1. Origen de la bioètica. Història i situació actual. Teories ètiques 
 
2. La persona. La salut i la malaltia. Qualitat de vida 
 
3. Llibertat i ètica. Els drets i els deures. 
 
4. La moral, el dret, i la justícia 
 
5. La professió de la medicina i el professionalisme mèdic. 
5.1. La relació metge pacient. Tipus de relació 
5.2. Deontologia mèdica. 
5.3. Comunicació, intimitat i confidencialitat. Consentiment informat 
 
6. Situacions mèdiques d'aplicació de la Bioètica 
6.1. Malalts crítics i el final de la vida. Cures paliatives. La mort. 
6.2. Transplantament. 
6.3. Sexualitat i anticoncepció. Interrupció de l’embaràs 
6.4. El maltractament a les persones.  
 
7. Recerca i bioètica. Comitès de bioètica. 
 
8. Ètica i organitzacions sanitàries. Ètica i gestió. 
 

Activitats  

Tipus d'activitat  
Hores 
amb 

professor  

Hores 
sense 

professor  
Total  

Aprenentatge basat en problemes (PBL) 30 97 127 

Prova d'avaluació 4 20 24 
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Seminaris 12 12 24 

Total  46 129 175 
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México, D.F. [etc.]: El Manual Moderno. Catàleg  

 

Avaluació i qualificació  

Activitats d'avaluació  

Descripció de l'activitat  Avaluació de l'activitat  % 

Cas ABP 1 
Avaluació mitjançant la Rúbrica de 
desenvolupament de l'ABP 10 

Cas ABP 2 
Avaluació mitjançant la Rúbrica de 
desenvolupament de l'ABP 10 

Cas ABP 3 
Avaluació mitjançant la Rúbrica de 
desenvolupament de l'ABP 

10 

Cas ABP 4 Avaluació mitjançant la Rúbrica de 
desenvolupament de l'ABP 

10 
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Cas ABP 5 Avaluació mitjançant la Rúbrica de 
desenvolupament de l'ABP 

10 

AVALUACIÓ PARCIAL EXAMEN ABP Avaluació examen ABP segons sistema establert 
per la facultat. 

25 

AVALUACIÓ FINAL EXAMEN ABP 
Avaluació examen ABP segons sistema establert 
per la facultat. 25 

 

Qualificació  

a. Treball en les sessions de tutories ABP i participació en les mateixes (50%) 
b. Examen tipus ABP (50%) . Hi haurà 2 proves, la primera es durà a terme al final de la 3ª 
setmana i no allibera els continguts aprovats i representa un 50% de la nota final. La segona es 
durà a terme al final i representa el 50% de la nota final. 
Per aprovar el mòdul cal tenir superades (APTE=5.00) per separat les tutories ABP i l'examen ABP. 

 

Criteris específics de la nota No Presentat :  

Es considera no presentat aquell alumne que no realitzi alguna de les activitats d'avaluació 
(tutories ABP, examen ABP). En el cas de les tutories ABP es considerarà com a no realitzada en 
cas de no assistència a > 25% de les tutories. 

 


