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1. L’ètica com a disciplina filosòfica 

L’ésser humà és: 

1.1. Caràcter i consciència moral 

És de caràcter moral: lliure i responsable dels 
seus propis actes, que es donen sempre en el 
marc normatiu d’una comunitat i uns costums. 

1.2. Les normes morals 

Les normes  
morals tenen 

La norma moral és el valor o precepte de 
conducta que la consciència moral 
considera obligatori. 

Dimensió social 

Dimensió personal 

Amb un interès pràctic, orientat a la conducta, l’ètica s’ocupa 
d’examinar el criteri amb el qual emetem judicis morals.  

Ésser moral 

Subjecte moral Té consciència moral, és a dir, és conscient del 
seu propi caràcter moral i del dels altres en tant que 
és capaç de reflexionar sobre els seus actes i les 
seves experiències. 

El codi de normes que regulen tota comunitat, tant 
si són explícites en codis legals com implícites en 
els seus costums. 

Les normes que cada subjecte tria des de la seva 
pròpia consciència moral. 

No hi ha norma moral sense llibertat, ja que no té sentit jutjar 
moralment allò que no depèn de cap elecció. A la vegada, som 
màximament lliures quan actuem plenament com a subjectes 
morals, és a dir, no a mercè de desitjos i inclinacions, sinó 
obligant-nos a seguir aquelles normes morals que hem escollit. 
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1.3. Ls valors morals 

Les normes morals s’estableixen segons els valors 
que els hi donen sentit. 

Teoria objectivista dels valors 

Teoria subjectivista dels valors 

Els valors no són invencions sinó que són 
universals. Existeixen al marge de l’ésser 
humà, la missió del qual no és crear valors 
sinó percebre’ls i reconèixer-los. 

Els valors no són objectius ni universals sinó 
subjectius i particulars de cada cultura o 
subjecte; així, tot valor moral és també 
contingent. 

1.4. El desenvolupament moral 

•  Tenen polaritat, és a dir, igual que el concepte 
moral de bo és indissociable del de dolent, tot 
valor lloable té el seu correlat reprovable. 

•  Tenen caràcter ideal, no descriuen el món sinó 
com hauria de ser el món. 

La intel·ligència emocional és una teoria de Daniel 
Go leman basada en les i n te l · l i gènc ies 
interpersonal i intrapersonal de la teoria de les 
Intel·ligències múltiples de Howard Gardner. 

És la capacitat de l’ésser humà per a entendre, 
controlar i modificar els estats emocionals, tant en 
la pròpia persona com en en els altres. 

El caràcter moral, com el llenguatge, és 
connatural a l’home encara que s’ha d’aprendre i 
desenvolupar en societat. 

El psicòleg suís Jean Piaget distingeix tres fases 
en el desenvolupament de la consciència moral 
entre el naixement i els 10 anys, en què es passa 
de no reconèixer normes (premoral) a seguir-les 
per imposició (heterònoma) i finalment, a 
reconèixer-les (autònoma). 

El seu deixeble, Lawrence Kohlberg, va ampliar 
la teoria a sis estadis, anotant que pocs adults 
arriben a l’últim. 

1.5. La intel·ligència emocional 
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2. Algunes teories ètiques 

La reflexió ètica comença amb els sofistes, 
que entenien la moral com una convenció. 

2.1. L’origen de l’ètica 

Sòcrates és el primer a defensar 
l’existència de valors universals i 
objectius com el bé i la justícia. 

Per a la filosofia socràtica el coneixement 
és el que ens permet aconseguir la virtut, 
és més, el mal és fruit de la ignorància. La 
filosofia, com a recerca del saber, va a 
l’encontre del bé i de la justícia. 

“L’home és la mesura de totes les coses, les quals són en tant que són, i no són, en tant que 
no són” 

Protàgores de Abdera 

Els sofistes van ser mestres grecs d’oratòria 
i dialèctica que van desenvolupar la seva 
activitat durant els segles V i IV a. C.   

Els sofistes van negar l’existència de 
principis morals amb validesa universal; 
consideraven que les lleis i les normes 
rebien validesa només en tant que fossin 
convenients en el marc polític en què 
havien sorgit. 

L’intel·lectualisme 
socràtic 
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2.3. A la recerca de la felicitat Las éticas eudemonistas consideran la 
felicidad el fin último del ser humano. 

La felicitat és prudència 

La felicitat resideix en el bé comú La felicitat és plaer 

La felicitat és acceptació 

Per a Aristòtil la prudència 
(phrónesis) és la virtut que 
comporta la felicitat. Consisteix a 
buscar sempre el punt mig en cada 
acció, evitant l’excés i el defecte. 

L’hedonisme identifica la felicitat 
amb el plaer, tot i que aquest no 
sempre és definit de la mateixa 
manera. Els cirenaics buscaven el 
plaer com a gaudi sensorial, i els 
epicuris buscaven el plaer com a 
absència de dolor. 

L’util itarisme, fundat per Jeremy 
Bentham i desenvolupat per John 
Stuart Mill entre els segles XVIII i XIX, 
identifica el bé amb la major felicitat per 
al màxim nombre de persones. L’acció 
moral haurà de buscar aquest bé. 

L’ètica estoica proposa una actitud 
d’acceptació i d’indiferència davant tot 
el que ens ocorre així com una 
austeritat en el desig, partint de la base 
que el nostre destí ve determinat per 
una llei o raó universal que no podem 
canviar 
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2.2. A la recerca de la justícia 

Les ètiques de la justícia són formals, busquen 
les condicions de la imparcialitat de tota moral. 

L’ètica del deure 

Immanuel Kant (1724-1804) 

És el primer a desenvolupar una ètica formal, 
que no dóna cap codi moral concret sinó el 
fonament sobre el qual s’ha de construir tota 
moral. 

L’imperatiu categòric és el fonament de tota llei 
moral i tota acció humana. Diu: Actua de 
manera que la teva acció pugui convertir-se en 
norma d’una legislació universal. I es pot 
expressar d’una altra manera: Obra de tal 
manera que qualsevol altre ésser humà sigui 
una finalitat, i mai un mitjà. 

Cada subjecte ha de donar-se la llei moral a si 
mateix, d’acord amb l’imperatiu categòric, i la 
seva acció serà moral sempre que estigui 
motivada pel deure d’actuar d’acord amb la llei 
que ha triat seguir. 

L’ètica discursiva 

Jürgen Habermas (1929) 

L’ètica discursiva tampoc estableix normes 
concretes, sinó el procediment per a determinar 
la validesa de qualsevol norma. 

La validesa universal de las normes morals no 
és una decisió individual del subjecte sinó que 
només tenen validesa aquelles normes 
acceptades por consens en una situació ideal 
de diàleg. 

El vel de la ignorància 

Es tracta d’una situació hipotètica plantejada 
per John Rawls (1921-2002) en què una sèrie 
de persones haurien d’establir les normes de 
convivència d’una societat de la qual formarien 
part, sense saber les característiques de cap 
membre ni el lloc que hi ocuparien. 

Aquesta situació garantiria la imparcialitat del 
legislador. 
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3.1. Bioètica 

Busca establir les mesures i límits justos de 
qüestions com l'eugènesia, l'eutanàsia i 
l’experimentació amb animals allí on suposen 
dilemes morals, a causa dels possibles beneficis 
per a la medicina o la ciència, i a la vegada 
resulten problemàtics quan afecten la vida i la 
dignitat d’éssers vius. 

3. Ètica aplicada 
L’ètica aplicada analitza i respon qüestions concretes a 
partir de teories ètiques. 

3.2. Ètica ambiental 

Treballa qüestions moralment problemàtiques 
que susciten les possibilitats de manipulació de 
l’entorn natural que, d’una banda, suposen 
beneficis a curt termini i, de l’altra, ocasionen 
danys que poden arribar a ser irreparables. En 
aquests casos, es tracta d’establir els límits 
necessaris per a evitar la destrucció del medi 
ambient. 

3.3. Ètica política 

És necessari determinar quins han de ser els 
límits del poder en les societats democràtiques 
des de l’ètica i impedir la corrupció. 

3.4. Ètica empresarial i laboral 

Recórrer a la filosofia ètica és també útil per a 
garantir drets como la dignitat o un tracte just per a 
col·lectius dispars en l’àmbit empresarial i laboral. 

L’ètica no es pot desentendre de la prevenció de 
l’explotació, la desigualtat de gènere o la falta de 
deontologia professional. 

3.5. Ètica i internet 

L’espai virtual, que s’ha creat gràcies a les noves 
tecnologies i s’ha convertit d’ús diari i 
imprescindible a la nostra societat, planteja 
d i l emes è t i cs sob re l a p r i vac i ta t i l a 
responsabilitat. 
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