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Descripció/Justificació 
La dimensió ètica és indestriable d’una autèntica reflexió sobre el món tal com es presenta a la 
consciencia i, per tant, com a àmbit en relació al qual orientem les nostres accions i decisions. 
Partint de la meditació dels pensadors fonamentals sobre qüestions com el bé i el mal, la 
felicitat o la voluntat, l’assignatura analitza el reconeixement de l’ésser humà com a ésser moral 
i les obligacions o compromisos que en poden o no derivar, especialment en un present marcat 
per l’afirmació de la llibertat individual i la diversitat dels reptes col·lectius. 
 

 

Requisits i orientacions prèvies 
No hi ha requisits previs, tot i que poden afavorir el seguiment de l’assignatura uns certs 
coneixements en l’àmbit de les humanitats i la filosofia. 
 

 

Objectius 

Específics 

 

1. Reconèixer la dimensió moral com a element fonamental de la relació de l’ésser humà amb el 

món. 
2. Comprendre l’especificitat de la reflexió ètica i treure a la llum els conceptes i els problemes 
fonamentals de l’ètica com a disciplina. 
3. Ubicar els grans moments de l’ètica en el context de la història del pensament. 
4. Distingir i relacionar entre ells els àmbits ètic, jurídic, polític i religiós. 
5. Connectar la reflexió ètica amb els reptes i dilemes del present. 

6. Comprendre els textos fonamentals dels autors principals. 
 

 

Competències 

Competències transversals (genèriques) 

 
- Capacitat de raonament i anàlisi de problemes teòrics. 
- Pensament crític. 
- Capacitat de connectar els plantejaments teòrics amb situacions i problemes reals. 

- Comprensió i anàlisi de textos. 

 

Competències específiques 

 
- Comprensió de les qüestions ètiques o morals en relació al context general de la cultura i del 
saber. 
- Adquisició de destresa en el pensament filosòfic. 
- Identificació i discussió de dilemes ètics. 
- Sensibilitat en relació als problemes del present i a la diversitat de plantejaments i punts de 
vista. 

 
 



 

 

 

Continguts 

 
1.- Primera aproximació: qüestions obertes 
1.1.- El món com a marc de decisions possibles. Condició humana, voluntat i raó pràctica. 
1.2.- Ètica i moral. Sentits de la paraula moral. 
1.3.- El problema del mal i la recerca del bé. 
1.4.- Contextos  normatius com a realitat i com a exigència. Validesa moral i validesa jurídica. 
1.5.- Universals morals? La qüestió dels valors. 
1.6.- Autonomia i heteronomia. Ètiques formals i materials. 
 
2.- La reflexió ètica en la història del pensament 
2.1.- L’ètica d’Aristòtil en el context de la filosofia clàssica. 
2.2.- Les escoles hel·lenístiques: epicuris, estoics i neoplatònics. Filosofia i religió. 
2.3.- L’emotivisme moral en el context empirista: Hume. 
2.4.- Raó pràctica i autonomia moral en Kant. 
2.5.- Positivisme, utilitarisme i nihilisme. Nietzsche i la genealogia de la moral. 
2.6.- Perspectives contemporànies. 
 
3.- Ètica per al present: retorn a les qüestions obertes 
3.1.- Els desafiaments per al món que ve. Reptes individuals i col·lectius 
3.2.- Compromisos ètics, polítics i jurídics. La llibertat i les censures 
3.3.- Debats compartits 
 
 

 

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 
 
- Exposició magistral. 
- Discussió dels temes en grup. 
- Lectura i comentari conjunt de textos. 
- Anàlisi de situacions. 

 

 

Avaluació 
Criteris d’avaluació 
 
- Participació a classe (20 %) 
- Prova teòrica (40 %) 
- Treball lliure a partir de diverses opcions metodològiques: assaig, comentaris, etc. (40 %) 
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