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Nom del curs: Confidencialitat, un dret, un 
deure 
 
Objectiu 
Objectius generals 
Millorar el coneixement del raonament i la base del dret de la confidencialitat, prendre 
consciència de la importància de la confidencialitat com a generadora de confiança en 
la relació assistencial. 

 
Objectius específics  

 Veure situacions de risc del dia a dia per a la confidencialitat 

 Tenir eines d’anàlisi que permetin analitzar els conflictes ètics relacionats amb 
la confidencialitat 

 Saber com afrontar les situacions més complexes on hi ha dilema ètic entre la 
preservació del secret i el bé comú. 

 

Contingut 

 

 Valoració dels coneixements previs dels discents. 

 Presentació d’un primer cas i debat 

 Dilemes ètics en el dia a dia: com analitzar-los, com abordar-los? Treball 

sobre metodologia d’anàlisi de casos 

 Bases ètiques de la confidencialitat 

 Bases deontològiques del deure de secret  

 Bases legals de la protecció del dret de la confidencialitat 

 Situacions de conflicte entre el dret a la confidencialitat i el bé comú. 

 Debat de casos 

 Punts clau 

 

Metodologia 

 
Revisió de la confidencialitat  a partir de casos aportats pels docents i/o també aportats pels 
assistents al curs.  
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Avaluació 

 
Hi haurà control d’assistència mitjançant signatura a l’inici i al final de la sessió.  
L’avaluació dels assistents serà formativa, ja que el debat dels casos és l’eix central de la sessió 
i la reflexió sobre les diverses opcions plantejades pels alumnes permetrà acabar d’aclarir els 
conceptes i els fonaments de l’ètica.  
 
 
 

Altres elements 

El curs es fa lliure de cap lligam comercial 
Els docents faran públics els seus conflictes d’interès 
 
 
 
 
 
Coordinadors:     
Durada 4 hores  
Places:     30 
Dirigit a: Equips d’Atenció Primària  
 
 


