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Identificació de l'assignatura

Assignatura 11209 - Psicologia Moral i Neuroètica
Crèdits 1 de presencials (25 hores) 2 de no presencials (50 hores) 3 de totals (75

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

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

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

Antoni Gomila Benejam
toni.gomila@uib.es

19:00h 20:00h Divendres 01/09/2014 31/07/2015 beatriu de
pinós 10

Contextualització

Assignatura optativa, de 3 crèdits

Requisits

no n'hi ha

Competències

Només s'inclouen les específiques

Específiques
* Conocer las técnicas de investigación avanzadas en el ámbito de las ciencias sociales y humanas, en

especial aquellas que tengan que ver con el estudio de la evolución, la cognición y la socialización
humanas.

* Conocer los principales procesos neuronales que han intervenido en la aparición de los rasgos cognitivos
humanos.

* Saber trabajar en equipo, en un grupo de investigación vinculado a las disciplinas del máster.

Genèriques
* Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de

estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea
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preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se
proponga en cada caso;.

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el màster a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/

Continguts

S'oferirà una caracterització dels diferents nivells de la moralitat humana, des d'un punt de vista evolutiva.
S'aprofundirà especialment en la discusió actual sobre el jucidi moral.

Continguts temàtics
Tema 1. Els nivells de la moralitat

Introducción a la complejidad de la vida moral, y el reto de la diversidad de normas y valores
según las sociedades humanas. Crítica al intelectualismo de Kohlberg.

Tema 2. Emocions i moralitat
Las formas elementales de la moralidad implican relaciones afectivas y reacciones
emocionales que implican una actitud prosocial, que se manifiesta en el vínculo afectivo, la
empatía y la confianza.

Tema 3. Emocions morals
Algunas emociones son intrínsecamente morales, implican una dimensión axiológica, una
valoración de la relación de uno mismo con otros. Vergüenza, culpa, resentimiento.

Tema 4. Judici moral
La aplicación de un principio moral a un caso particular constituye el juicio moral. Discusión
de las teorías actuales sobre los procesos duales implicados en el juicio moral.

Tema 5. Diversitat de còdigs morals
Las sociedades organizan sus normas en códigos, que deben ser justificados, pero que son
claramente diversos. Pero ¿es posible algún tipo de universales morales?

Metodologia docent

Es combinaran les exposicions del professor amb els seminaris de lectura, i les exposicions finals.

Volum de treball
xifres orientatives, flexibles

Activitats de treball presencial

http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Exposicions del
professor

Grup gran (G) Presentació dels conceptes i teories més importants, per part
del professor

10

Seminaris i tallers Presentacions Grup mitjà (M) Les darreres sessions es dedicaran a que els estudiants
presentin el tema elegit sobre el que treballaran de cara a
l'assaig final

6

Seminaris i tallers Seminaris Grup mitjà (M) Discusió de les lectures obligatòries realitzades 8

Tutories ECTS tutoria Grup petit (P) resolució de dubtes i seguiment de l'assaig final 1

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

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Preparació dels seminaris,
les presentacions i l'assaig

La tasca que ha de fer l'estudiant pel seu compte 42

Estudi i treball
autònom en grup

Participació en foro
virtual

La discusió dels seminaris presencials es continuarà en un foro virtual
col.lectiu

8

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

Es basarà principalment l'assaig final (75%); també es valorarà la preparació del seminaris i les intervencions
en el foro virtual (25%)

Presentacions

Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Altres procediments (no recuperable)
Descripció Les darreres sessions es dedicaran a que els estudiants presentin el tema elegit sobre el que treballaran de

cara a l'assaig final
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 75%
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Seminaris

Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Altres procediments (no recuperable)
Descripció Discusió de les lectures obligatòries realitzades
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 10%

Participació en foro virtual

Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Altres procediments (no recuperable)
Descripció La discusió dels seminaris presencials es continuarà en un foro virtual col.lectiu
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 15%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Totes les lectures estaran disponibles a través de Campus Extens

Bibliografia bàsica

Camilo J. Cela Conde: De genes, dioses y tiranos. Alianza Editorial
Joshua Greene: Moral Tribes: emotion, reason, and the gap between us and them. Penguin.

Bibliografia complementària

no s'aplica

Altres recursos

Yale open course on Moral Psycology:
http://oyc.yale.edu/psychology/psyc-110/lecture-15


