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Descripció de l’assignatura:
Es tracta d’un seminari. Per tant, es privilegia la investigació i la docència a través d’una
introducció a l’àmbit metodològic..
El que és propi del Seminari és la seva metodologia: no és una classe magisterial, sinó que
l’alumne/a pren un rol molt més actiu. En la sessió els alumnes intervenen exposant allò que
han investigat.
Com és un seminari del Departament de Moral, el contingut d’aquest seminari fa referència
als mitjans de comunicació social des de l’òptica de la moral en qualsevol dels seus formats.
És en aquest camp, s’aplicaran els recursos metodològics de la investigació i de la docència,
com a seminari d’especialització. Aquests aprenentatges poden ser molt útils en la realització
de la tesina.
 
Temari abreujat:
 
Els continguts s’estructuren d’acord amb els punts següents:

0. Introducció.
1. La teranyina de la comunicació social.
2. Claus antropològiques de la comunicació social: arrels axiològiques i circuits

psicològics.
3. Els mitjans de comunicació social a la llum de la moral segons el paradigma de

l’ètica existencial formal de Karl Rahner.
4. Lectura i anàlisi dels documents del Magisteri i del Vaticà sobre els mitjans de

comunicació social. Orientacions morals que se’n desprenen. Codis deontològics.
5. Il·luminació moral: conceptes i situacions concretes de la realitat actual:
            a. La postveritat. La dinàmica veritat – poder.
            b. Les notícies falses (fake news).
            c. La llibertat d’expressió.
6. Criteris morals per a les comunicacions socials a càrrec de l’Església.

 
Exercicis pràctics i exposicions/debat a l’aula.
 
Bibliografia bàsica:

DOCUMENTS DEL VATICÀ II. Decret Inter mirifica sobre els mitjans de comunicació
social

CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA. El vuitè manament (arts. 2464-2513)
COMPENDI DE LA DOCTRINA SOCIAL DE L’ESGLÉSIA
MISSATGES de les Jornades Mundials de les Comunicacions Socials (54 missatges)
CARTA APOSTÓLICA DE JOAN PAU II als responsables de les comunicacions socials

(25 gener 2005)
ÉTICA EN LAS COMUNICACIONES SOCIALES del Pontifici Consell per a les

Comuncacions Socials (4 de juny de 2000)
PAPA BENET XVI. Encíclica Caritas in veritate. 2009.



PAPA BENET XVI. Encíclica Caritas in veritate. 2009.
PAPA FRANCESC, Evangelii Gaudium, exhortació apostòlica. 2013.
PAPA FRANCESC, Encíclica Laudato Si. 2015.
Codi Deontològic de la professió periodística a Catalunya (avalat l'11 de novembre 2016)
 
DALMAU, B. Els documents del Concili Vaticà II, Abadia de Montserrat, 2012
DE LA CIERVA, Y. La Iglesia, casa de cristal. Propuestas y experiencias de comunicación

durante crisis y controvesias mediáticas. BAC. Madrid 2014
MORA, G. La vida cristiana. Teología moral fonamental. Facultat de Teologia de Catalunya

(Col·lectània Sant Pacià). 2004.
RAHNER, K. Escritos de Teología II. Taurus Ediciones. Madrid. 1961.
 
Altres referències bibliogràfiques especialitzades, incloses a la Guia docent.

 
 
 


