
Impresión: 
Este póster tiene un 
ancho de 122 cm y una 
altura de 92 cm. Está 
diseñado para 
imprimirse en una 
impresora de formato 
grande. 
 

Personalizar el 
contenido: 
Los marcadores de 
posición de este póster 
ya tienen formato. 
Especifique los 
marcadores de posición 
para agregar texto o 
haga clic en un icono 
para agregar una tabla, 
un gráfico, un gráfico 
SmartArt, una imagen o 
un archivo multimedia. 

Para agregar o quitar 
viñetas del texto, haga 
clic en el botón Viñetas 
de la pestaña Inicio. 

Si necesita más 
marcadores de posición 
para títulos, contenido 
o texto del cuerpo, 
haga una copia de lo 
que necesite y 
arrástrela a su posición. 
Las guías inteligentes 
de PowerPoint le 
ayudarán a alinearla 
con el resto del 
contenido. 

¿Desea usar sus propias 
imágenes en lugar de 
las nuestras? No hay 
problema. Haga clic en 
una imagen, pulse la 
tecla Supr y luego haga 
clic en el icono para 
agregar la imagen. 

Les institucions d’educació superior han 
experimentat, en les últimes dècades, profundes 
alteracions determinades pels propis canvis 
socials, econòmics i tecnològics de la societat.  

 

En aquest context, els autors posen de manifest la 
importància de la integritat i l’ètica en la 
docència universitària a fi de combatre: 

 

 

 

 

 

 

CONTEXT 

DECLARACIÓ SOBRE ÈTICA I INTEGRITAT EN LA 
DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA 

María Casado, Miquel Martínez i M. do Céu Patrão Neves (coordinadors) 

RECOMANACIONS 

• Concretar el significat de la 
integritat en la docència a la 
universitat 

• Remarcar quins han de ser els 
seus continguts fonamentals i 
quines implicacions comporta 

• Influir en la presa de decisions 
en l’àmbit dels sistemes 
d’educació superior 

• Repercutir en els mitjans de 
comunicació i en l’opinió pública 
per tal de promoure el debat 
social informat  

OBJECTIUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIP D’EXPERTS QUE HAN PARTICIPAT EN EL DOCUMENT  

La disminució del finançament públic de les 
universitats 

La mercantilització de l’ensenyament 

Casado, M., Martínez, M., & Patrao, M.C. (coords). (2018). Declaració sobre ètica i integritat en la docència universitària. Edicions Universitat 
de Barcelona, Barcelona.  

Una atrofia de la educació humanística 

 

María Casado, Miquel Martínez, Maria do Céu Patrão Neves, Anna Ayuste, Anna Badia, Maria Rosa Buxarrais, Alberto Carrio, Mirentxu 
Corcoy, Francisco Esteban, Antoni Font, Arcadi Gual, Sílvia Gómez, Padraig Hogan, Itziar de Lecuona, Fabiola Leyton, Manuel J. López 
Baroni, Gemma Marfany, Montserrat Payà, Josep Maria Puig, Petia Radeva, Begoña Román, Albert Royes, Josep Santaló, Amèlia Tey, Jaume 
Trillan i Manuel Viader    

Revaloritzar la llibertat de càtedra  

Avaluar els mecanismes de finançament 

Fomentar en els estudiants la cultura de l’esforç, del 
rigor científic, de la  curiositat intel·lectual, de la 
participació en la vida acadèmica i en la societat, i  del 
respecte 

Establir i regular els procediments més adequats per 
identificar i contrarestar les males pràctiques 
educatives 

Fomentar la cultura de la rendició de comptes i de 
l’avaluació de l’activitat docent i investigadora 

                                   @bioeticaidret http://www.bioeticayderecho.ub.edu obd.ub@ub.edu 
 

DIMENSIONS DE LA INTEGRITAT 

La relació 
amb els 

estudiants 

La relació 
amb els 

col·legues 

La relació 
amb la 

institució  

La relació 
amb la 

societat 


