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1. Identificació del curs 
Nom: Ètica i deontologia professional: Codi de bones pràctiques, tractament de dades i comissió 
deontològica.  
Hores: 5 hores, acreditables per 10 hores si es fa el taller 
Dates d’impartició: 19 de gener de 2017 
Idiomes d’impartició : Castellà, Valencià 
Places ofertades:  100 modalitat presencial, dels quals sols 25 seran admesos a la part de taller. 

Els interessats deuen indicar si volen inscriure’s també en la part de taller i si la inscripció es a la 
part de treball amb protocols per a humans o per a animals. 

  
Professorat: 

Vicent Andreu Navarro. Tècnic d’Innovació Tecnològica, Gabinet de Planificació i Prospectiva 
Tecnològica, GPPT. 
Mercè Correa Sanz. Directora de l’Escola de Doctorat/Vocal de la Comissió 
Deontològica/Membre del Comitè Ètic de Benestar Animal. 
Ana María Madariaga Oryan. Veterinària Cap del Servei d’Experimentació Animal, SEA/ 
Membre del Comitè Ètic de Benestar Animal. 

 
 
2. Motivació 
El progrés del coneixement i de la ciència sols és possible si es fa seguint uns valors essencials com són: el 
rigor, l’objectivitat, la veracitat, l’exactitud i la imparcialitat. Actituds de cooperació, sentit crític, 
transparència i difusió, són pilars importants de la generació del coneixement. 
La importància de la dimensió ètica de la recerca científica és justificable tant des de les conseqüències que 
la mala pràctica científica ha generat al llarg de la història; com des de les situacions de conflicte ètic que 
deuen afrontar els membres de la comunitat científica diàriament. 
La rellevància d’este tema fa necessari el desenvolupament de processos formals de formació de 
investigadors e investigadores novells, de manera que puguen conèixer de manera fonamentada els 
problemes ètics que poden trobar al llarg de la seua carrera investigadora, així com els mitjans al seu abast 
per a la gestió d’estos problemes.  
 
3. Requisits 
Estar matriculat en un programa de doctorat de la Universitat Jaume I a l’empar del RD99/2011 
 
 
4. Competències i destreses personals 
Es preveu que l’alumnat assoleixi una sèrie de competències transversals relacionades amb el plantejament 
ètic de la seua recerca envers els subjectes de la recerca, la comunitat científica i la societat en general, així 
com també una gestió segura de les dades de recerca científica.  
Amb caràcter general: 

• Comprensió sistemàtica d’un camp d’estudi i domini de les habilitats i mètodes d’investigació 
relacionats amb el dit camp. 

• Capacitat de realitzar un anàlisi crítica i d’avalució i síntesi de idees noves i complexes. 
• Capacitat per fomentar, en contextes acadèmics i professionals, l’avanç científic, tecnològic, 

social, artístic o cultural dins d’una societat bassada en el coneixement. 
Amb caràcter particular: 
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• Capacitat per identificar el paper professional i social del investigador. 
• Capacitat de identificar els mitjans per a resoldre les fonts de conflicte en el quefer professional. 
• Capacitat d’utilització de manera adequada de les dades fruit de la recerca científica. 
• Capacitat d’utilització dels procediments que permeten obtenir autorització deontològica per a fer 

la recerca. 
D’aquesta manera, amb aquest curs es pretenen desenvolupar les següents capacitats i destreses personals 
entre l’alumnat de doctorat: 

• Treballar en situacions en que hi ha qüestions ètiques a resoldre dins de la recerca. 
• Trobar preguntes clau que hi ha que respondre per resoldre un problema complexe. 
• Integrar coneixements, enfrontar la complexitat i formular juís amb informació limitada. 

 
 
5. Continguts 
 

09:00 – 10:00 Codi de Bones Pràctiques de l’Escola de Doctorat de la UJI  
(Professora: Mercè Correa, Directora de l’ED). 
Drets i deures del personal investigador en formació 

Autoria i pràctiques en la publicació, protecció i difusió dels resultats de la investigació 
Relacions responsables entre membres de l’EDUJI i resolució de conflictes 

 
10:00-11:00 Protecció de dades d’Investigació en la UJI  
(Professor: Vicent Andreu, Tècnic de Innovació Tecnològica, GPPT)  
Principis de tractament de dades personals 
Drets dels afectats 
Mesures de seguretat per a la protecció de les dades 

 
11:30-12:30 Comissió Deontològica (CD) i Comitè Ètic de Benestar Animal de la UJI. 
(Professores: Mercè Correa, Vocal de la Comissió Deontològica y Ana Maria Madariaga, 
Veterinària Cap del Servei d’Experimentació Animal).  
Composició i objectius de la Comissió Deontològica 
Tipus de recerca que requereix consentiment de la CD 

 
15:30-17:30 Taller de sol·licitud d’autorització de protocol d’investigació 
Per a treballar amb humans. Professora: Mercè Correa 
Per a treballar amb animals. Professora: Ana Maria Madariaga 
 

 
 
6. Metodologia docent 
Una part important de les sessions implica el coneixement de la normativa de la UJI sobre diversos aspectes 
ètics i procedimentals. Una altra part del curs té un marcat caràcter pràctic. Es disposarà d’un curs a la 
plataforma “Aula Virtual”  de la Universitat Jaume I per al seguiment de l’assignatura i com a eina de 
comunicació amb l’alumnat (https://aulavirtual.uji.es/). 
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7. Avaluació 
Per a l’alumnat admès al taller, l’avaluació es realitzarà a partir d’una prova consistent en l’elaboració de 
un protocol d’autorització d’investigació dirigit a la Comissió Deontològica. Aquesta prova es gestionarà 
amb la plataforma “Aula Virtual”.  
 
 
8. Horari i aules 
9:00-12:30 hs – Sala d’Actes de l’Edifici de Postgrau, Consell Social i Escola de Doctorat (FF0008CC) 
 
15:30-17:30 hs.- Aules Informàtiques de l’Edifici de Postgrau, Consell Social i Escola de Doctorat 
(FF0202AI –FF0203AI) 
 
 
9. Materials 
Codi de Bones Pràctiques de la Escola de Doctorat de la UJI. 
Formularis de la Comissió Deontològica i del Comitè de Benestar Animal de la UJI. 
Es recomana que les persones assistents al curs tinguen redactat el Pla d’Investigació (PI) per a la tesi a fi 
de fer la sol·licitud de protocol. 


