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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21607 - Ètica i Legislació Sanitària
Crèdits 1,68 de presencials (42 hores) 4,32 de no presencials (108 hores) 6 de totals

(150 hores).
Grup Grup 1, 2S (Campus Extens Illes)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

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

15:00 16:00 Dilluns 14/09/2015 30/06/2016 35_ Beatriu de
Pinós. Telèfon

971 172595Rosa María Alberdi Castell
rosamaria.alberdi@uib.es 12:00 13:00 Dilluns 14/09/2015 30/06/2016 35- Beatriu de

Pinós. Telèfon
971172595

José Manuel García Mena
josemanuel.garcia@uib.es

17:00 18:00 Divendres 14/09/2015 03/06/2016 C-205
Guillem Cifre

11:30 12:30 Divendres 17/09/2015 07/02/2016 Edifici Guillem
Cifre. Despatx

C-206.
971259944

16:00 17:00 Divendres 17/09/2015 07/02/2016 Edifici Guillem
Cifre. Despatx

C-206.
971259944

13:30 14:30 Dimarts 15/02/2016 31/07/2016 Edifici Guillem
Cifre. Despax C-
206. 971259944

Cristina Moreno Mulet
cristina.moreno@uib.es

17:00 18:00 Divendres 15/02/2016 31/07/2016 Edifici Guillem
Cifre. Despax C-
206. 971259944

Contextualització

La matèria Ètica i Legislació Sanitària pertany al bloc formatiu bàsic propi del títol de Grau en Infermeria.
Donat que està al primer curs té un caràcter teòric, introductori i general amb la finalitat de donar una base
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sobre els continguts legals i ètics que també es desenvoluparan als posteriors cursos i seran d'aplicació a les
pràctiques clíniques.
En aquesta assignatura es reflexionarà sobre aspectes relacionats amb els drets humans i els principis de la
bioética. A més es plantejaran les diferents teories ètiques que poden fonamentar la pràctica infermera. Per
altra part, es farà un anàlisi de la situació dels drets dels usuaris i les ususaries del sistema de salut des de una
perspectiva ètica i legal amb la finalitat que l'alumnat pugui assolir una capacitat d'anàlisi i reflexió crítica.

Aquesta assignatura es relaciona amb continguts teòrics i pràctics de l'estudi:

* A nivell teòric, ho fa amb altres de primer curs com "Comunicació i salut" i "Determinants socials de la
salut". Els aspectes relacionats amb la professió es poden relacionar amb" Bases històriques, conceptuals i
metodològiques de les cures" (2on Curs) i "Gestió de serveis infermers" (3er curs).

* A nivell pràctic, dona els fonaments teòrics per l'adquisició de les habilitats i actituds que ha d'assolir
l'alumnat per desenvolupar la seva tasca professional amb el màxim compromís ètic envers la ciutadania,
la pràctica , la professió i els equips professionals.

Requisits

Com a matèria de primer curs no té requisits acadèmics; ara bé pel que fa a les actituds és important que
l'alumnat tingui interès per la problemàtica social relacionada amb la salut, el compromís ètic, el respecte
envers els altres i la capacitat per analitzar críticament les situacions.

Com a habilitats és aconsellable la capacitat de fer feina en equip.

Competències

Específiques
* Capacitat per seguir els principis ètics i deontològics, així com les responsabilitats legals en el

desenvolupament professional (CE9 IFM).
* Capacitat de reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la competència

professional, prestant especial importància a l'aprenentatge de manera autònoma de nous coneixements,
tècniques i a la motivació per la qualitat (CE11 IFM).

* Capacitat per treballar de manera cooperativa amb els/es companys/es (CE8 IFM).

Genèriques
* Capacitat d'anàlisi i síntesi (CG1 IFM).
* Raonament crític (CG10 IFM).
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Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
Bloc I. Drets humans i principis ètics

Unitat temàtica 1. Drets Humans: origen i transcendència.
Unitat temàtica 2.. Principis bioètics
Unitat temàtica 3. Altres teories ètiques relacionades amb l'entorn sanitari

Bloc II. Ètica i professió infermera.
Unitat temàtica 4. Els principis ètics a la professió infermera.
Unitat temàtica 5. Codis deontològics.
Unitat temàtica 6. Legislació relacionada amb la responsabilitat legal: civil i penal.
Unitat temàtica 7. La pressa de decisions ètiques

Bloc III. Drets i deures de les persones usuaries
Unitat temàtica 8. Dret a la intimitat i secret professional.
Unitat temàtica 9. Dret a la informació i consentiment informat.
Unitat temàtica 10. El dret a la cura.
Unitat temàtica 11. Reflexions bàsiques ètiques i legals sobre l'inici i el final de la vida: la Ley
Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo i el document
de Voluntats Anticipades

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'alumnat, 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 tindrà a la seva
disposició una comunicació en línia i a distància amb el professorat, un tauler de notícies d'interès, documents
electrònics , enllaços a internet, i propostes de pràctiques de treball autònom tant individual com de grup.

Un dels aspectes bàsics de la metodologia docent d'aquesta assignatura, són els Seminaris que constitueixen
sessions monogràfiques sobre temes de la matèria que, o per la seva aplicació a la pràctica o pel seu caràcter
independent i d'aprofundiment, necessiten una anàlisi més precisa. En aquestes activitats els i les alumnes,
tenen una participació activa i, si es considera convenient, es pot comptar amb la presència d'algun/a expert/a
enla matèria. Les activitats es plantejaran en forma de treball cooperatiu Per desenvolupar aquestes activitats,
els/les estudiants hauran d'organitzar-se en grups. De forma prèvia a la realització de cada sessió avaluativa,

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/


Guia docent

Any acadèmic 2015-16
Assignatura 21607 - Ètica i Legislació Sanitària
Grup Grup 1, 2S
Guia docent A
Idioma Català

4 / 8

Data de publicació: 02/07/2015
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2016 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Document generat automàticament a les 1151:05 de 08/07/2016

es facilitarà a l'alumnat un enunciat compost per una sèrie d'exercicis pràctics que hauran de ser resolts per
cada grup i lliurats per escrit

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Classe Magistral 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 que l'alumnat sigui capaç de comprendre
aquells aspectes més rellevants de les unitats temàtiques.
Aquestes exposicions es faran,si és necessari, amb suport de
material audiovisual.

13

Classes teòriques Presentacions de
l'alumnat

Grup gran (G) Durant les classes teòriques, els i les alumnes realitzaran
presentacions per explicar aspectes rellevants relacionats amb
els continguts de la unitat temàtica. Aquestes presentacions
seran en grup.

Aquesta activitat té com a objectiu promoure la participació
de l'alumnat en les classes. Es desenvolupa mitjançant
l'exposició i el debat en classe de les qüestions prèviament
proposades pel professorat, que s'hauran treballat en grup.En
aquesta activitat participaran només els i les alumnes inscrits
en l'itinerari evaluatiu B (Veure avaluació)

12

Classes teòriques Tutories grupals Grup gran (G) Es tracta d'unes sessions que es dedicaran a resoldre dubtes
de l'alumnat sobre l'estudi de la matèria. Es realitzaran quan
s'hagi finalitzat la presentació de determinats blocs o unitats
temàtiques

3

Seminaris i tallers Seminari 1. Drets
Humans

Grup mitjà (M) L’objectiu d’aquest Seminari és que l’alumnat reflexioni sobre
la vigència dels drets humans i la seva influència en les
possibilitats de desenvolupament de les persones.

12

Seminaris i tallers Seminari 2. Codis
ètics i Cartes de
drets i deures

Grup mitjà (M) Amb aquest Seminari es pretén que els i les alumnes
analitzin els principals Codis ètics de la professió infermera
i reflexionin sobre els drets i deures establerts en les Cartes
d'usuaris del sistema sanitari.

Seminaris i tallers Seminari 3. Mort
digna

Grup mitjà (M) L’objectiu d’aquest Seminari és donar oportunitat a l'alumnat
perquè analitzi la legislació relacionada amb la mort digna,
al nostre país i en l'àmbit internacional, i reflexioni sobre els
principals dilemes ètics que es presenten al final de la vida.

Avaluació Examen Grup gran (G) Prova escrita amb qüestions teòriques i plantejaments
d'aplicació dels continguts a situacions de la pràctica

2

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.

Activitats de treball no presencial
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Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Participació al fòrum Es tracta de la participació en els fòrums de debat sobre temes d'actualitat
o relacionats amb la matèria, mitjançant l'aplicació Moodle.

42

Estudi i treball
autònom individual

Preparació de les Unitats
Didàctiques

Després de l'exposició per part del professorat a les classes magistrals dels
continguts de les unitats didàctiques, els i les alumns hauran d'aprofundir en
la matèria. Per facilitar aquesta tasca, s'indicarà, per a cada unitat didàctica,
la documentació relacionada que s'haurà de consultar

14

Estudi i treball
autònom individual

Recerca de documentació i
lectura de textos

Es farà referència a documentació que el professorat no facilitarà amb
la intenció que l'alumnat pugui practicar els coneixements de fonts
documentals i emprar els serveis de biblioteca i documentació de la UIB.

.

17

Estudi i treball
autònom en grup

Preparació i realització
de treballs i activitats
avaluables en grup.

La finalitat d'aquesta activitat es que l'alumnat pugui exercir tasques
d'anàlisi i discussió de temes en grups (pot ser de forma presencial o
mitjançant l'aplicació Moodle) i que aprenguin a fer feina en equip de forma
cooperativa i responsable.

35

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

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Les competències establertes en l'assignatura seran valorades mitjançant l'aplicació d'una sèrie de
procediments d'avaluació. L'estudiant obtindrà una qualificació numèrica entre 0 i 10 per cada activitat
d’avaluació. La qualificació final de l'assignatura es calcularà a partir de la suma de totes les notes ponderades
segons el seu pes. Aquesta ponderació només es realitzarà quan totes les activitats d’avaluació hagin
superat la nota mínima establerta. En aquest sentit, cal deixar constància que segons el punt 5 de l'article
26 del mencionat Reglament acadèmic, en aquesta assignatura hi ha activitats que es consideren pràctiques
i per tant, tenen caràcter no recuperable i una nota mínima per a ser superades (Acord del Consell d'Estudis
d'Infermeria 26/06/2015)

L'avaluació d'aquesta assignatura es fa d'acord a l'establert en el Reglament Acadèmic de la Universitat de
les Illes Balears i a través d'un contracte pedagògic on el professorat responsable de l’assignatura i l'alumne,
acorden l'itinerari avaluatiu que s'aplicarà per obtenir la qualificació de l'assignatura.

CONTRACTE PEDAGÒGIC

* El contracte pedagògic haurà de ser signat per la/l'estudiant en un termini de dues setmanes des de l'inici
del semestre.

* Es proposen dos itineraris possibles (A i B) diferenciats, quant a les activitats d'aprenentatge que seran
avaluades, així com el pes relatiu (en percentatge) que tindrà cada activitat per obtenir la qualificació de
l'assignatura.

* Aquells/es alumnes que no hagin signat el contracte pedagògic en el termini establert, seran assignats
automàticament a l'itinerari A.
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* L'itinerari avaluatiu B es caracteritza per una exigència quant a la presencialitat de determinades activitats i
va dirigit a alumnes amb una dedicació a temps complet a l'assignatura. Per la seva banda, l'itinerari avaluatiu
A es caracteritza per donar èmfasi al treball autònom de l'alumnat i va dirigit a les /els alumnes amb una
dedicació a temps parcial a l'assignatura (a causa de treball, responsabilitats familiars, etc.).

* La signatura del contracte pedagògic per part de l'alumnat implica un compromís de realitzar totes les
activitats incloses en l'itinerari seleccionat, amb l'objecte de poder aprovar l'assignatura.

* Tots els i les alumnes tenen l'obligatorietat d'assistir a les activitats presencials de caràcter avaluatiu
programades. Únicament s'acceptaran les absències a les activitats avaluatives en els casos que estableix
el Reglament Acadèmic.

En la taula del present apartat es descriu el procediment d'avaluació per a cada tipus de prova, la seva tipologia
(recuperable / no recuperable), els criteris d'avaluació i el seu pes en la qualificació de l’assignatura, així com
la nota mínima establerta.

Classe Magistral

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Altres procediments (no recuperable)
Descripció Es tracta de sessions d'exposició de continguts de la matèria mitjançant presentació o explicació per part del

professorat amb la finalitat que l'alumnat sigui capaç de comprendre aquells aspectes més rellevants de les
unitats temàtiques. Aquestes exposicions es faran,si és necessari, amb suport de material audiovisual.

Criteris d'avaluació S'avaluarà l'assistència i participació en els debats plantejats durant el transcurs de les classes.

Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 5% per a l'itinerari B

Presentacions de l'alumnat

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves orals (no recuperable)
Descripció Durant les classes teòriques, els i les alumnes realitzaran presentacions per explicar aspectes rellevants

relacionats amb els continguts de la unitat temàtica. Aquestes presentacions seran en grup. Aquesta activitat
té com a objectiu promoure la participació de l'alumnat en les classes. Es desenvolupa mitjançant l'exposició
i el debat en classe de les qüestions prèviament proposades pel professorat, que s'hauran treballat en grup.En
aquesta activitat participaran només els i les alumnes inscrits en l'itinerari evaluatiu B (Veure avaluació)

Criteris d'avaluació Es valorarà la presentació oral de les respostes a les qüestions plantejades pel professorat.
Prèviament, aquestes respostes hauran estat elaborades en grup, els quals hauran estat assignats per part del
professorat, en funció del nombre d'alumnes inclòs en l'itinerari B.
En cada sessió, el professorat avaluarà l'exposició oral que es faci en representació del grup. Aquesta nota grupal
serà ponderada, amb un factor de 0-1, per les qualificacions que cada grup faci de cadascun dels seus membres

Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari B

Seminari 1. Drets Humans

Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (no recuperable)
Descripció L’objectiu d’aquest Seminari és que l’alumnat reflexioni sobre la vigència dels drets humans i la seva

influència en les possibilitats de desenvolupament de les persones.
Criteris d'avaluació
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L’objectiu d’aquest Seminari és que l’alumnat reflexioni sobre la vigència dels drets humans i la seva influència
en les possibilitats de desenvolupament de les persones.

Percentatge de la qualificació final: 17% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 5
Percentatge de la qualificació final: 17% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 5

Seminari 2. Codis ètics i Cartes de drets i deures

Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (no recuperable)
Descripció Amb aquest Seminari es pretén que els i les alumnes analitzin els principals Codis ètics de la professió

infermera i reflexionin sobre els drets i deures establerts en les Cartes d'usuaris del sistema sanitari.
Criteris d'avaluació Amb aquest Seminari es pretén que els i les alumnes analitzin els principals Codis ètics de la professió infermera

i reflexionin sobre els drets i deures establerts en les Cartes d'usuaris del sistema sanitari.

Percentatge de la qualificació final: 16% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 5
Percentatge de la qualificació final: 16% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 5

Seminari 3. Mort digna

Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (no recuperable)
Descripció L’objectiu d’aquest Seminari és donar oportunitat a l'alumnat perquè analitzi la legislació relacionada amb

la mort digna, al nostre país i en l'àmbit internacional, i reflexioni sobre els principals dilemes ètics que es
presenten al final de la vida.

Criteris d'avaluació L’objectiu d’aquest Seminari és donar oportunitat a l'alumnat perquè analitzi la legislació relacionada amb
la mort digna, al nostre país i en l'àmbit internacional, i reflexioni sobre els principals dilemes ètics que es
presenten al final de la vida.

Percentatge de la qualificació final: 17% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 5
Percentatge de la qualificació final: 17% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 5

Examen

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu (recuperable)
Descripció Prova escrita amb qüestions teòriques i plantejaments d'aplicació dels continguts a situacions de la pràctica
Criteris d'avaluació Es tracta d'una prova objectiva de preguntes curtes. Es valorarà tant l'adequació de les interpretacions i

conclusions, com l'adequació als continguts teòrics.

Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 5
Percentatge de la qualificació final: 35% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

A continuació es detalla la bibliografia bàsica i complementària de l'assignatura.

Bibliografia bàsica

* Camps, V. La voluntad de vivir: las preguntas de la bioética. Barcelona: Ariel, 2005
* Davis, A. J. Ética en Enfermería: Conceptos fundamentales de su enseñanza. Madrid:Triacastela, 2009
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* Medina, CD. Ética y Legislación. Madrid: Difusión avances de enfermería, 2000
* Feito, L. Ética y Enfermería. Madrid : San Pablo : Universidad Pontificia Comillas, 2009
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Altres recursos

Institut Borja de Bioètica: http://www.ibbioetica.org/
Consejo Internacional de Enfermeras:http://www.icn.ch/es/
Codi d'ètica de les infermeres i infermers de Catalunya: http://www.coill.org/Ficheros/Destacado/
codi_etica.pdf


