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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21629 - Qüestions Bioètiques en la Pràctica Infermera
Crèdits 0.88 presencials (22 hores) 2.12 no presencials (53 hores) 3 totals (75 hores).
Grup Grup 11, 1S, Eivissa(Campus Extens Illes)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

12:00h 13:00h Dilluns 11/09/2012 15/02/2013 Despatx C-205.
Telèfon:

971172595Rosa María Alberdi Castell
rosamaria.alberdi@uib.es 15:00h 16:00h Dilluns 11/09/2012 15/02/2013 Despatx C-205.

Telèfon:
971172595

15:00h 16:00h Dilluns 01/09/2012 17/02/2013 Despatx C-206.
Telèfon:

971259944
10:00h 11:00h Dimecres 01/09/2012 17/02/2013 Despatx C-206.

Telèfon:
971259944

17:00h 18:00h Dimarts 18/02/2013 31/07/2013 Despatx C-206.
Telèfon:

971259944

Cristina Moreno Mulet
cristina.moreno@uib.es

11:00h 12:00h Divendres 18/02/2013 31/07/2013 Despatx C-206.
Telèfon:

971259944

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau d'Infermeria Optativa Quart curs Grau

Contextualització

La matèria Qüestions Bioètiques en la Pràctica Infermera, pertany al bloc formatiu optatiu del títol de Grau
en Infermeria.Aquesta assignatura es relaciona amb continguts teòrics i pràctics de l'estudi. A nivell teòric,
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ho fa d'una forma molt especial amb la matèria "Ètica i Legislació sanitària" ( de primer curs) i la matèria
"Gestió de serveis infermers"(de tercer curs).

Per una altra part, donat el caràcter d'anàlisi de la pràctica clínica, els seus continguts es lliguen de forma
transversal amb el Mòdul d'intervenció del Pla d'estudis i amb les Pràctiques Clíniques.

Els continguts i les competències que l’alumne/a treballa en aquesta assignatura li permetran desenvolupar
actituds de respecte i tolerància envers si mateix i la resta de persones, en les situacions de diversitat
d’interessos i opinions que es donen dins el sistema sanitari, així com identificar els conflictes ètics, proposar
solucions eficients i les estratègies per assolir-les.

Per aconseguir aquest objectiu, es treballaran, a través de situacions reals, alguns dels conflictes ètics
més importants que es donen en la pràctica professional, com son els relacionats amb el inici de la vida,
l’autonomia i l’apoderament dels usuaris/es, les desigualtats de gènere i la diversitat.

Requisits

Essencials
Els requisits són els propis de qualsevol matèria de quart curs.

Recomanables
Es recomana que l'alumne hagi superat la matèria de Primer Curs 21607: Ètica i Legislació sanitària i també
hagi cursat al menys una de les matèries de Pràctiques Clíniques (I,II o III).

S'aconsella, en la mida del possible, que l'alumne que es matriculi d'aquesta matèria també ho hagi fet de
la matèria Pràctiques Clíniques IV.

Competències

Aquesta matèria de caràcter pràctic-reflexiu té com a finalitat que els i les alumnes puguin adquirir la
capacitat d'analitzar críticament, i des de actituds de respecte i tolerància, les situacions de la pràctica
assistencial que poden generar conflictes ètics.

A més mitjançant l'anàlisi i discusió de situacions reals s'intenta que l'alumne identifiqui sol·lucions més
eficients i que respectin els principis ètics i tengui capacitat de proposar estratègies de millora.

Específiques
1. Capacitat d'aplicar els principis teòrics i metodològics de la infermeria adquirits a la pràctica

professional, atenent a criteris de qualitat en qualsevol etapa del cicle vital i tenint en compte la
diversitat i multiculturalitat (CE1 IFM): Resultat d'aprenentatge:Identificar les qüestions ètiques més
rellevants a les situacions proposades..

2. Capacitat per seguir els principis ètics i deontològics, així com les responsabilitats legals a la pràctica
assistencial (CE9 IFM). Resultat d'aprenentatge: Explicar les implicacions personlas i professionals de
les decisions preses a les diferents situacions analitzades..

3. Capacitat per treballar de manera cooperativa amb els propis companys i en equips interdisciplinars en
els diferents àmbits d'atenció (CE8 IFM). Resultat d’aprenentatge: Demostrar l’aportació personal al
treballs de grup i saber justificar la importància del treball cooperatiu.
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Genèriques
1. Raonament crític (CG10 IFM): Interpretar i analitzar de forma crítica les fonts d'informació i les dades

utilitzades. Resultat d'aprenentatge: Exposar de forma clara els aspectes rellevants dels conflictes
plantetjats.

2. Compromís ètic (CG11 IFM): Resultat d'aprenentatge: Identificar situacions de la pràctica que vulneren
els drets de les persones usuaries del sistema de salut..

Continguts

Continguts temàtics
Bloc 0. Aspectes preliminars

Tema 0. Revisió crítica de las teories ètiques i la seva aplicació a la pràctica professional

Bloc 1. Conflictes relacionats amb l'inici de la vida
Tema 1. Reproducció assistida i estudis genètics

Bloc 2. Conflictes ètics relacionats amb la presa de decisions en persones amb problemes d’autonomia i
apoderament

Tema 2. Persones amb problemes de salut mental
Tema 3. Persones amb problemes de discapacitat, infants i persones grans

Bloc 3. Conflictes ètics relacionats amb les desigualtats de gènere
Tema 4. Conflictes ètics relacionats amb la responsabilitat de la cura
Tema 5. La píndola postcoital i la interrupció voluntària del embaràs (IVE)
Tema 6. La biomedicalització relacionada amb el gènere: el cos de la dona com a diana terapèutica

Bloc 4. Conflictes ètics relacionats amb la diversitat
Tema 7. Conductes xenòfobes o racistes
Tema 8. Pràctiques nocives per la salut

Bloc 5. Conflictes ètics del treball en equip
Tema 9. Conflictes ètics del /de la estudiant en pràctiques clíniques

Metodologia docent

En aquest apartat es descriuen les activitats de treball presencial i no presencial (o autònom) previstes en
l'assignatura amb l'objectiu de poder desenvolupar i avaluar les competències establertes anteriorment.

Amb el propòsit d'afavorir l'autonomia i el treball personal de l'alumne, l'assignatura forma part del projecte
Campus Extens, dedicat a l'ensenyament flexible i a distància, el qual incorpora l'ús de la telemàtica
a l'ensenyament universitari. Així, mitjançant la plataforma de teleeducació Moodle l'alumnat tendrà a
la seva disposició una comunicació en línia i a distància amb el professorat, un calendari de notícies
d'interès,documents electrònics i enllaços a internet, i propostes de pràctiques de treball autònom tant
individual com de grup.
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Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Classe magistral i
discusió

Grup gran (G) Es tracta de sessions d'exposició de continguts de la matèria mitjançant
presentació o explicació per part del professorat amb la finalitat de que
l'alumnat sigui capaç de comprendre aquells aspectes més relevants de
les unitats temàtiques. Aquestes exposicions es faran si es necessari amb
recolzament de material audiovisual.

També s'establiràn discusions sobre les diferents temàtiques per poder
avaluar la capacitat crítica dels alumnes.

Seminaris i tallers Seminaris Grup mitjà (M) Son sessions monogràfiques sobre temes de la matèria que o per la seva
aplicació a la pràctica o pel seu caràcter independent i de profundització,
precisen un anàlisi més precís de la mateixa.

En aquesta activitat l'alumne/a pot tenir una participació més activa.

Les activitats es plantejaran en forma de treball individual o cooperatiu.

De forma prèvia a la realització de cada sessió avaluativa, es facilitarà als
i les estudiants un enunciat compost per una sèrie d'exercicis pràctics que
hauran de ser resolts per cada alumne o grup i lliurats per escrit

Avaluació Exàmen o Prova
final

Grup gran (G) En aquesta prova, l'alumne/a demostrarà la seva capacitat de raonament
crític i pensament reflexiu, raonant i reflexionant sobre els diferents
aspectes i les situacions clíniques plantejades a les classes i seminaris.

La nota mínima per considerar que aquesta prova ha estat superada serà
de 5 sobre 10.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Diari reflexiu vinculat a
les pràctiques clíniques

Aquesta activitat està encaminada al fet que l'estudiant en pràctiques pugui realitzar un
diari sobre aquells aspectes de les pràctiques clíniques que generen conflictes ètics.

L'alumne/a:

* Identificarà al menys 2 situacions a les seves pràctiques clíniques que
generen conflictes ètics.

* Identificarà els valors implicats en els conflictes identificats.
* Identificarà i raonarà de forma crítica sobre les repostes professionals

i institucionals en els conflictes identificats.
* Reflexionarà sobre els seus propis valors i accions davant dels

conflictes identificats.
Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Preparació seminaris:
Realització informe
seminaris

Es faran 2 seminaris, que constitueixen l'espai d'avaluació i ajuda per la realització de
les activitats que formen l'avaluació continua de l'alumnat.

En els Seminaris, es valorarà la capacitat de comunicació dels alumnes que presentin les
tasques realitzades. En el cas de que els treballs siguin en grup, es valorarà la capacitat de
participar i col'laborar dins del grup. En aquest sentit, es pot reduir la qualificació de les
pràctiques avaluatives de l'alumne, quan aquesta capacitat sigui valorada negativament.
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Modalitat Nom Descripció
L'assistència als seminaris es aconsellable per assolir de forma òptima els coneixements
necessaris per la realització de les activitats.

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 22 0.88 29.33
Classes teòriques Classe magistral i discusió 15 0.6 20
Seminaris i tallers Seminaris 6 0.24 8
Avaluació Exàmen o Prova final 1 0.04 1.33

Activitats de treball no presencial 53 2.12 70.67
Estudi i treball autònom individual Diari reflexiu vinculat a les pràctiques

clíniques
33 1.32 44

Estudi i treball autònom individual o en grup Preparació seminaris: Realització
informe seminaris

20 0.8 26.67

Total 75 3 100
A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Les competències establertes a l’assignatura seran valorades mitjançant l’aplicació d’una sèrie de
procediments d’avaluació. El/la estudiant obtindrà una qualificació numèrica entre 0 i 10 per cada activitat
avaluativa, la qual serà ponderada segons el seu pes, a fi d’obtenir la qualificació global de l’assignatura. Per
superar l’assignatura, la/el estudiant haurà d’obtenir un mínim de 5 punts sobre 10 a cada una de les proves
avaluatives (examen, seminari i diari).

A la taula del present apartat, per cada tipus de prova, es descriu el procediment d’avaluació, la tipologia
(Recuperable/No Recuperable), els criteris d’avaluació i el seu pes en la qualificació de l’assignatura.
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Seminaris

Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Tècniques d'observació (No recuperable)
Descripció Son sessions monogràfiques sobre temes de la matèria que o per la seva aplicació a la pràctica o pel seu

caràcter independent i de profundització, precisen un anàlisi més precís de la mateixa. En aquesta activitat
l'alumne/a pot tenir una participació més activa. Les activitats es plantejaran en forma de treball individual
o cooperatiu. De forma prèvia a la realització de cada sessió avaluativa, es facilitarà als i les estudiants
un enunciat compost per una sèrie d'exercicis pràctics que hauran de ser resolts per cada alumne o grup i
lliurats per escrit

Criteris d'avaluació Itinerari A: S'avaluarà la capacitat d'anàlisi i comunicació de l'alumne

Itinerari B.Donat que aquest itinerari està pensat per l'alumnat de mobilitat, aquest seminaris no compten com
avaluació

Percentatge de la qualificació final: 15% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari B

Exàmen o Prova final

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (Recuperable)
Descripció En aquesta prova, l'alumne/a demostrarà la seva capacitat de raonament crític i pensament reflexiu, raonant

i reflexionant sobre els diferents aspectes i les situacions clíniques plantejades a les classes i seminaris. La
nota mínima per considerar que aquesta prova ha estat superada serà de 5 sobre 10.

Criteris d'avaluació Itinerari A i B: S'avaluarà la capacitat d'anàlisi i raonament crític de l'alumne.

Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari B

Diari reflexiu vinculat a les pràctiques clíniques

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (Recuperable)
Descripció Aquesta activitat està encaminada al fet que l'estudiant en pràctiques pugui realitzar un diari sobre aquells

aspectes de les pràctiques clíniques que generen conflictes ètics. L'alumne/a: *Identificarà al menys 2
situacions a les seves pràctiques clíniques que generen conflictes ètics.*Identificarà els valors implicats
en els conflictes identificats.*Identificarà i raonarà de forma crítica sobre les repostes professionals i
institucionals en els conflictes identificats.*Reflexionarà sobre els seus propis valors i accions davant dels
conflictes identificats.

Criteris d'avaluació Itinerari A i B

Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari B

Preparació seminaris: Realització informe seminaris

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció Es faran 2 seminaris, que constitueixen l'espai d'avaluació i ajuda per la realització de les activitats que

formen l'avaluació continua de l'alumnat. En els Seminaris, es valorarà la capacitat de comunicació dels
alumnes que presentin les tasques realitzades. En el cas de que els treballs siguin en grup, es valorarà
la capacitat de participar i col'laborar dins del grup. En aquest sentit, es pot reduir la qualificació de les



Universitat de les
Illes Balears
Guia docent

Any acadèmic 2012-13
Assignatura 21629 - Qüestions Bioètiques en la

Pràctica Infermera
Grup Grup 11, 1S, Eivissa
Guia docent B
Idioma Català

7 / 7

Data de publicació: 13/07/2012
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2013 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

pràctiques avaluatives de l'alumne, quan aquesta capacitat sigui valorada negativament. L'assistència als
seminaris es aconsellable per assolir de forma òptima els coneixements necessaris per la realització de les
activitats.

Criteris d'avaluació Itinerari A: S'avaluarà el contingut de les exposicions dels alumnes als seminaris

Itinerari B: Donat que els alumnes de mobilitat noassisteixen als seminaris, els treballs que es presentin tenen
més pes a l'avaluació global i es podrá demanar, per valorar la capacitat de comunicació, que es faci una
presentació en un format determinat.

Percentatge de la qualificació final: 15% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 30% per l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Les professores i el professor, facilitaran textos i referències específiques per les temes que així ho
requereixin

Bibliografia bàsica

* Beauchamp TL, Childress JF. Principios de ética biomédica. Barcelona :Masson,1998.
* Camps, Victoria. Virtudes públicas, 3a ed. Madrid:Espasa Calpe,1996.
* Gracia D, Júdez J. Ética en la pràctica clínica. Madrid: Editorial Triacastela, 2004
* Davis, A.J. Ética en Enfermería: conceptos fundamentales de su enseñanza. Madrid:Triacastela, 2009.
* Gómez-Heras, J.M.G. Bioética: perspectivas emergentes y nuevos problemas. Madrid: Anaya, 2005

Bibliografia complementària

* Camps V. El siglo de las mujeres. Fuenlabrada (Madrid): Ediciones Càtedra, 2000
* Cortina A. Ética de la empresa. Valladolid: Editorial Trotta, 1996
* Consejo Internacional de Enfermeras. Directrices éticas para la investigación en Enfermería. Goinebra:

Consejo Internacional de Enfermeras, 1996
* García JM, Gómez J, Medina FJ (Coords.). Ética y legislación en cuidados. Módulo transversal. Madrid:

Enfo ediciones (FUDEN), 2010
* Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en

situación de dependencia.
* Merete A. “A philosophical analisys of the concept empowerment; the fundament of an education-

programme to the frail elderly”, Nursing Philosophy, nº 6, 2005. pp. 235
* Sumner J. Caring in nursing: a different interpretation. Journal of Advanced Nursing (2001) 35(6), 926-932

Altres recursos

* Institut Borja de Bioètica: http://www.ibbioetica.org/


