CATÀLEG DE SERVEIS

INSTITUT
BORJA DE
BIOÈTICA

L’ Institut Borja de Bioètica-URL, amb més de 40 anys de trajectòria, és un centre
universitari precursor de la bioètica europea, especialitzat en docència,
assessorament i recerca en bioètica clínica, ètica aplicada a la recerca biomèdica i
ètica aplicada a l’acció social.
L’Institut Borja de Bioètica-URL promou el diàleg interdisciplinari com a
metodologia de treball entre científics i humanistes, compromès en integrar
coneixements científics i sensibilitat ètica, des de l’excel·lència acadèmica. Aquesta
metodologia permet aprofundir en els reptes que planteja avui l’exercici de les
professions sanitàries i socials i trobar vies raonables de solució als conflictes que
sorgeixen entre els aspectes més tècnics i el respecte als drets humans.

6 GRANS ÀMBITS D'EXCEL·LÈNCIA
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FORMACIÓ IN COMPANY
L’Institut Borja de Bioètica - URL desenvolupa cursos a petició d' institucions o
centres que sol·licitin formació en bioètica per als seus professionals de la salut o de
l'àmbit social.
Els cursos es dissenyen específicament per donar resposta a determinades
propostes formatives, com pot ser la fonamentació en bioètica, les habilitats de
comunicació, o el diàleg bioètic. I també sobre la metodologia dels diferents tipus
de recerca especialment en l'aplicació de les normes de bona pràctica clínica.
Contacte: bioetica@ibb.url.edu

FORMACIÓ IN COMPANY
QUÈ FEM?
Iniciació a la bioètica
Curs bàsic en bioètica per professionals CEAs
Curs bàsic en bioètica: els aspectes ètics i legals
Metodologia i deliberació de casos
Formació bàsica i avançada per a professionals que formen part
d'un espai de reflexió ètica
Decisions complexes en l'àmbit dels equips de reflexió ètica
Ètica en l’atenció a les persones a les residències de gent gran
Mapa de conflictes ètics
Formació en Bioètica per a metges residents
Ètica de la recerca
Secret professional i confidencialitat

CURSOS D’INICIACIÓ
EN BIOÈTICA

Per a l'àmbit sanitari,
sociosanitari i social
- Presencials y online
- Dues convocatòries: primavera i tardor
- 90 hores
- Objetiu: proporcionar una formació bàsica en bioètica i
coneixements específics per a la pràctica professional

CURSOS D’INICIACIÓ
EN BIOÈTICA

Per a l'àmbit sanitari,
sociosanitari i social
Programa:
I.- DIMENSIÓ TEÒRICA DE LA BIOÈTICA
(Concepte, fonamentació i desenvolupament de la bioètica)
a) Origen i Història de la bioètica
b) Antropologia Filosòfica
c) Sistemes ètics rellevants
II.- DIMENSIÓ ASSISTENCIAL Y SOCIAL DE LA BIOÈTICA
(Aspectes pràctics de la bioètica)
a) Deliberació i Presa de decisions
b) Habilitats de comunicació en els professionals de la salut
c) Drets: informació, consentiment informat,
d) Aspectes específics de les persones ateses

CURS D’ÈTICA DE LA
RECERCA
L’objectiu principal d’aquest curs intensiu és donar una formació
bàsica als investigadors clínics en la metodologia dels diferents
tipus de recerca, aplicant les Normes de Bona Pràctica Clínica, per
a l'inici d'un estudi d'investigació.

Online

Calendari definit pel propi alumne

Formació essencial en ètica de la investigació, posant especial
atenció en els diferents tipus d'estudis

MÀSTERS I POSTGRAUS
Màster oficial Unió Europea

El Màster universitari en Bioètica ofereix un aprenentatge complet i
interdisciplinari. Aporta un component de reflexió i fonamentació a professionals
sanitaris i assistencials, i així mateix ofereix una visió aplicada i pràctica a
professionals de l'àmbit de la filosofia o el dret.
Màster universitari (Universitat Ramon Llull)
Biennal
Presencial i online l 60 crèdits ECTS
Objectiu: impulsar la reflexió i l'anàlisi sobre les qüestions ètiques que
plantegen els progressos biomèdics i l'exercici de les professions sanitàries i
assistencials
Tutories mensuals, presencials o per videoconferència, en cada mòdul

BIBLIOTECA UNIVERSITÀRIA
El fons documental i bibliogràfic de l’Institut Borja de Bioètica-URL
constitueix la biblioteca especialitzada en bioètica més important
d’Espanya i una de les més ben dotades d’Europa. Disposa de més de
13.000 volums, una hemeroteca que rep més de dues-centes revistes
de periodicitat diversa de casa nostra i d’arreu del món, i té un
important fons de gairebé vint mil articles seleccionats de les revistes
més importants de bioètica.

POSTGRAUS
Postgraus i especialització Universitària
Des de l’any 2016 l’Institut Borja de Bioètica-URL compromès
amb la docència en Bioètica, tant a nivell universitari com a
través dels seus títols privats acreditats, ha ampliat la seva
oferta formativa amb la posada en marxa de nous títols
d’Experts Universitaris.

TÍTOL D'EXPERT UNIVERSITARI EN BIOÈTICA APLICADA
EN L'ÀMBIT CLÍNIC I ASSISTENCIAL
Postgrau de la Universitat Ramon Llull
Semipresencial i online
15 crèdits ECTS
Objectiu: proporcionar una base de coneixements teòrics, metodologia de
resolució de casos clínics i formació per àmbits específics de la pràctica clínica

TÍTOL D'EXPERT UNIVERSITARI EN ÈTICA APLICADA
A L'ACCIÓ SOCIAL I PSICOEDUCATIVA

Postgrau de la Universitat Ramon Llull
Semipresencial
15 crèdits ECTS
En col·laboració amb la Facultat d'Educació Social i Treball
Social de la Fundació Pere Tarrés
Objectiu: proporcionar als professionals coneixements i
habilitats en ètica aplicada a l'acció social i psicoeducativa, des
d'un enfocament molt pràctic

TÍTOL D'EXPERT UNIVERSITARI EN ÈTICA
DE LA INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA (Novetat)
Postgrau de la Universitat Ramon Llull
Semipresencial
15 crèdits ECTS
Objectiu: proporcionar un formació completa i exhaustiva sobre el
desenvolupament de les bases ètiques de la investigació biomèdica i el
coneixement de les normes de Bona Pràctica Clínica en lnvestigació

ASSESSORAMENT
Quines són les nostres fortaleses?
Un bagatge de dècades en aquest àmbit i precursors en la creació i desenvolupament de
Comitès d’Ètica. Expertesa d’un equip pluridisciplinari, provinent de diferents àmbits
formatius, però tots ells formats i especialitzats en ètica.
Què oferim?
Assessorament a mida i consultoria per a Institucions i entitats en el disseny i
implementació de l’àmbit ètic:
Codi ètic de l’entitat
Mapa de conflictes ètics
Auditoria ètica
Elaboració de Bones Pràctiques
Suport en el desenvolupament de:
Comitès i espais de reflexió ètics
Atenció i planificació centrada en les persones ateses
Assessoria especialitzada amb experts en Comitès, Espais de reflexió ètica o grups de
treball. El fet de disposar d’un equip ampli i multidisciplinari, permet facilitar un assessor
referent o assessoria en temes específics.
Assessorament en implementació de processos d’ètica organitzativa i institucional

CONTACTE

C / Santa Rosa, 6
08950 Esplugues de Ll. (Barcelona)
Tel .: (+34) 93 600 61 06
bioetica@ibb.url.edu
www.iborjabioetica.url.edu
https://twitter.com/IBBioetica
https://www.facebook.com/InstitutBorjadeBioetica/

CONEIX L'INSTITUT
BORJA DE BIOÈTICA
L'Institut Borja de Bioètica, centre federat de la Universitat Ramon Llull, és l'entitat
precursora a Europa de la Bioètica. Fundat el 1976 pel Dr. Francesc Abel, ha
desenvolupat la seva activitat en l'àmbit de la formació i la docència, la recerca i
l'assessorament en diversos comitès. L'Institut compta amb un equip
pluridisciplinari que destaca per combinar l'aprofundiment teòric amb l'àmbit
clínic i assistencial.

