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ASSIGNATURA: Ètica de la Comunicació 

ESTUDIS: Com Aud, Per, Pub i RP 

CODI: ETCO 

 
TIPUS: Obligatòria     CURS: 4    SEMESTRE: 1 i 2 Q  
CRÈDITS hores/setmana: 5 crèdits 
CRÈDITS ECTS: 4,3 crèdits 
PROFESSORS: Carles Ruiz, Francesc Torralba 
IDIOMA: Català 
 
 
PREREQUISITS: No n’hi ha 
 
CONEIXEMENTS PREVIS: Els continguts de les assignatures ja cursades d’Història del 
Pensament Contemporani, Sociologia de la Comunicació i Dret de la Comunicació  són molt 
importants per al màxim aprofitament del temari. 
 
ASSIGNATURES QUE S’HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT: No n’hi ha 
 
DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA: La primera part de l’assignatura aborda la definició d’Ètica i 
les seves relacions amb el Dret i la Política, explica les ètiques aplicades, destaca la 
importància dels Drets Humans i analitza algunes propostes ètiques concretes sobre la 
Comunicació. La segona part s’endinsa en la rellevància de la Comunicació en la 
configuració de la comunitat, el compromís moral del llenguatge amb la veritat, la llibertat de 
paraula i la relació entre comunicació i democràcia. L’última part aprofundeix en els deures 
morals dels professionals de la comunicació i les exigències ètiques sobre els continguts.  
 
OBJECTIUS ASSIGNATURA:  

 
1) Introduir l’estudiant en el món de l’Ètica i en la lectura dels grans textos ètics del món 
occidental. 
 
2) Que els  estudiants prenguin consciència de la importància dels mitjans de 
comunicació en les societats democràtiques i que entenguin que, com a futurs 
comunicadors, tenen una responsabilitat política i social. 
 
3) Introduir l’estudiant en el món de l’Ètica de la Comunicació i donar-li suficients 
elements intel·lectuals per poder interpretar èticament els problemes de la praxi 
professional. 
 

 
CONTINGUTS:  
 
PRIMERA PART: INTRODUCCIÓ A L’ÈTICA 
 
TEMA 1. Aproximació a una definició d’Ètica. Ètica i moral. Ètica civil. Ètica i Dret. Ètica i 
Política. 
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TEMA 2. Les ètiques aplicades: bioètica, ètica empresarial, ecoètica. 
 
TEMA 3. Memòria ètica dels Drets Humans (1948). 
 
TEMA 4. L’Ètica discursiva, un model de reflexió per a una Ètica de la Comunicació. 
 
SEGONA PART: COMUNICACIÓ, POLÍTICA I SOCIETAT 
 
TEMA 5. Comunicació i Comunitat. El compromís moral del llenguatge. Canvi comunicatiu i 
canvi social. Tècnica i societat. La propietat pública mediàtica. El concepte de visibilitat. 
 
TEMA 6. Llibertat de paraula. De la llibertat de pensament a la llibertat d’informació. La teoria 
liberal sobre la llibertat de premsa. El concepte d’Opinió Pública. La paradoxa liberal: la 
impolítica. 
 
TEMA 7. Mitjans i democràcia. Les funcions morals i polítiques de la informació. La censura 
privada. Els setges a la informació. 
 
TERCERA PART: PROFESSIONALS I CONTINGUTS 
 
TEMA 8. Deontologia i principals conflictes ètics de la praxi professional. Principals codis 
deontològics. Altres mecanismes d’autoregulació. El debat sobre la regulació. 
 
TEMA 9. Reflexió ètica sobre els continguts. Entreteniment i ficció. Publicitat i informació 
periodística. 
 
 
METODOLOGIA: 
El professor assigna un llibre de la bibliografia que els estudiants han d’estudiar a fons i 
treballar fora de l’horari de classe i, posteriorment, exposar davant el professor i la resta 
d’estudiants o entregar en un treball escrit (El professor entregarà a classe una bibliografia 
àmplia complementària). L’estudiant, a més, ha d’enriquir el debat a classe aportant 
materials (periodístics, publicitaris o de ficció televisiva) per a la seva posterior anàlisi i debat 
des del punt de vista ètic. Paral·lelament, el professor imparteix classes magistrals en què 
vertebra el programa de l’assignatura, fonamentant-lo en les lectures realitzades pels 
estudiants i exposades a classe i en els materials que hi van aportant. 
 
 
AVALUACIÓ:   
 
A. Exàmens 
D. Treballs fets a casa 
F. Informes / treballs fets en grups 
I.  Presentacions 
L. Participació a classe 
 
… 
 
L’examen final estableix el 80% de la nota final. El treball sobre un dels llibres de la 
bibliografia suposa el 20% de la nota final. 
En la segona convocatòria l’examen final serà el 100% de la nota. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: 
 

Objectiu 1: Introduir l’estudiant en el món de l’Ètica i en la lectura dels grans textos ètics 
del món occidental [A, D, F, I, L]. 
 
Objectiu 2: Que els  estudiants prenguin consciència de la importància dels mitjans de 
comunicació en les societats democràtiques i que entenguin que, com a futurs 
comunicadors, tenen una responsabilitat política i social. [A, D, F, I, L]. 
 
Objectiu 3: Introduir l’estudiant en el món de l’Ètica de la Comunicació i donar-li suficients 
elements intel.lectuals per poder interpretar èticament els problemes de la praxi 
professional. [A, D, F, I, L]. 
 
 

BIBLIOGRAFIA BÀSICA: 
 
J. L. ARANGUREN. Ética, AU, Madrid, 1981. 
K. O. APEL. Transformación de la filosofía, 2 vols, Madrid,1985. 
K. O. APEL. Teoría de la verdad y teoría del discurso, Barcelona, 1991. 
K. O. APEL. Estudios éticos, Barcelona, 1986. 
ARISTOTIL. Ética Nicomáquea, Madrid, 1988. 
N. BILBENY. El discurso de la ética, Barcelona, 1990.J. HABERMAS. Conocimiento e 
interés, Madrid, 1982. 
J. HABERMAS. La reconstrucción del materialismo histórico, Madrid, 1981. 
J. HABERMAS. Conciencia moral y acción comunicativa, 2 vols., Madrid, 1987. 
J. HABERMAS. Teoría de la acción comunicativa, 2 vols., Madrid, 1987. 
 
BIBLIOGRAFIA i/o MATERIAL COMPLEMENTARI: 
 
PREPARAT PER: Francesc Torralba, Carles Ruiz 
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