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   COM AFRONTAR A L’ACTUAL CRISI ÈTICA  
   I LES PRINCIPALS QÜESTIONS DEL DEBAT ÈTIC? 

 
 
Activitat 1 .  
Emplenar personalment l’enquesta adjunta i comentar en grup les respostes. 
  
1a. Quan parlem de crisi ètica i moral volem referir-nos o percebem que:  
 

 Gens Poc Bastant Molt 
La gent no practica ni valors ni virtuts     
Cadascú té i viu valors diferents, sovint contradictoris     
L’existència d’una gran irresponsabilitat     
Els que haurien de donar exemple (polítics, directius, 
pares, educadors, etc.) no en donen prou 

    

Hi ha un gran individualisme i indiferència     
Ara quasi ningú parla del bé i del mal     
Les crisis sempre han existit i són bones pel canvi     

 
 
2a. La crisi ètica que jo percebo es manifesta principalment en situacions de: 
 

 Gens Poc Bastant Molt 
L’àmbit polític     
L’àmbit de la recerca científica i la biotecnologia     
Sistema judicial     
Relacions interpersonals     
La vida de parella i matrimoni     
La vida familiar     
L’àmbit de l’escola      
Món empresarial     
L’àmbit de la sexualitat     
El lleure     
     

 
 
3a.  Les qüestions “polèmiques” o de debat  de caràcter moral (avortament, píndoles, tècniques 
d’investigació i reproducció, informacions personals en xarxes socials... m’han provocat: 
 

 Gens Poc Bastant Molt 
Llegir i analitzar molt el tema. Formació     
Cada vegada estic més cansat/da i ja passo una mica     
Silenci perquè és la posició més respectuosa     
M’he mobilitzat (manifestacions, escrits, cartes al 
diari...) 

    

Critico molt però en petit comitè      
Tot això ja no m’afecta per l’edat      

 



4a. Els efectes de la crisi han afavorit en mi que:  
 

 Gens Poc Bastant Molt 
Em “busqui” la vida i m’he fet més individualista     
Hagi incrementat la solidaritat     
Hagi augmentat el meu relativisme i subjectivisme     
Hagi incrementat la meva desconfiança      
Hagi augmentat la consciència de més responsabilitat     
Ara sóc més corrupte perquè és quasi normal     
Sóc més permissiu amb mi i amb els altres      
Si l’altre ho fa i jo també puc fer el mateix (una mica 
menys escandalós) 

    

 
 
6a. Davant la crisi ètica, és important el paper que hauria de jugar:  
 

 Gens Poc Bastant Molt 
Els pares     
L’escola     
La universitat     
L’Església     
Els polítics     
Els psicòlegs i els terapeutes     
Els jutges     
Els directius     
Jo mateix/a     

 
 
7a. Suposa alguna dificultat viure els principis i les actituds morals del cristianisme davant:  
 

 Gens Poc Bastant Molt 
El pluralisme i diversitat d’idees i persones     
En el meu l’àmbit laboral o professional      
Un estat aconfessional     
La meva família     
El meu grup     
La pròpia Església     
Tinc una solució: evangeli sí, normals morals de 
l’Església, no 

    

 
 
8à. Les declaracions i els gestos de l’actual Papa Francesc en relació a com ha de viure l’Església 
i els cristians en el món actual i en el context de la crisi, m’han provocat:  
 

 Gens Poc Bastant Molt 
Desconfiança     
Desconcert i ara tinc un embolic sobre alguns 
temes 

    

M’han interessat i són coherents     
Són bones iniciatives però no queden en res     
Suposa l’inici d’un canvi     
Sembla una nova “primavera” eclesial      
S’està guanyant molts enemics a l’interior de la 
comunitat 

    

M’ha ajudat a desplegar un major compromís     



 
Activitat 2 . 
 
¿Para qué sirve la ética?  
 
Llegiu detingudament cada frase i comenteu breument el seu significat.  
Puntuar de comú acord cada sentència de 0 a 10 punts segons el nivell d’identificació 
i d’importància (es poden repetir les mateixes xifres). 
Les frases són del llibre de Adela CORTINA, ¿Para qué sirve realmente...? La ética, 
Barcelona: Paidós, 2013.   
 
 

 
Para abaratar costes en dinero y sufrimiento en todo aquello que depende de 
nosotros, e invertirlo en lo que vale la pena, sabiendo priorizar (p.26). 

 

 
Para intentar forjarse un buen caràcter, que aumenta la probabilidad de ser 
felices y justos, al ayudar a estimar los mejores valores y optar por ellos (p. 
46). 

 

 
Para recordar que los seres humanos necesitamos ser cuidados para 
sobrevivir y que estamos hechos para cuidar de los cercanos, pero también 
para recordar que tenemos la capacidad de llegar hasta los lejanos, creando 
vecindarios nuevos (p.72). 

 

 
Para recordar que es más prudente cooperar que buscar beneficio individual, 
caiga quien caiga, buscar aliados más que enemigos. Y eso vale para las 
personas, para las organizaciones, para los pueblos y los paises (p.93). 

 

 
Para ser protagonista de la propia vida, autor/a del guión de la propia 
biografia, para construir con otros la vida compartida, sin permitir que nos la 
hagan (p.113). 

 

 
Para realizar un sueño, el de una sociedad sin dominación, en que todos 
podamos mirarnos a los ojos sin tener que bajarlos para conseguir la que es 
nuestro derecho (p.114). 

 

 
Para aprender a degustar lo que es valiosos por sí mismo, para estrechar el 
vínculo con todos aquellos que son dignos de respeto y compasión (p. 127). 

 

 
Para ayudar a construir una democracia más autentica, que sea gobierno del 
pueblo (p. 159). 

 

 
Para aprender a apostar por una vida feliz, por una vida buena, que integra 
como sobreentendido las exigencias de la justicia y abre el camino a la 
esperanza (p.178). 

 

 
 
 
  



 
Activitat 3 . 
 
Existeix diversitat de nivells de maduresa o desenvolupament ètic? 
Depèn únicament dels resultats de l’acte?   
Llegiu la situació adjunta i valoreu als diversos mecànics de menor a major grau de 
maduresa ètica.  
 
 
Sis mecànics -de la mateixa edat (28 anys), mateix currículum formatiu i mateixes circumstàncies- 
reparen amb excel·lència un vehicle.  
Quan hom pregunta sobre el perquè de la seva tasca tan ben feta les respostes són: 
 
Mecànic núm. 1: Per por al cap del taller. Sempre està controlant. És el que toca!      
Mecànic núm. 2: El cotxe és d’un amic d’un conegut. Els amics dels amics també són els meus 
amics. Qui sap en un futur... 
Mecànic núm. 3: El nostre equip de mecànics del taller és el millor del barri. Tenim bona fama i 
això s’ha de mantenir perquè representa un benefici per a tothom.  
Mecànic núm. 4:  Sovint ho faig així. Així quan tinc un problema semblat jo també puc exigir 
qualitat, responsabilitat i excel·lència. 
Mecànic núm. 5: Fer bé les coses és un valor. Jo hi crec. Tots els mecànics haurien de reparar molt 
bé els cotxes. Jo ho practico el primer. 
Mecànic núm. 6: Vull treballar bé per millorar professionalment i també el meu sou. Pago hipoteca 
i escola dels fills. 
 
 
Recordeu de menor a major nivell  
A la columna de la dreta parleu-indiqueu la raó fonamental   
 

Mecànic núm.   
Mecànic núm.  
Mecànic núm.  
Mecànic núm.  
Mecànic núm.  
Mecànic núm.  
  


