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BRIEF DESCRIPTION OF SUBJECT 
 
El curs pretén cridar l’atenció a tot tipus d’incidents crítics que poden passar entre els 
interlocutors de diferents cultures i preparar per a trobades interculturals. Amb aquest fi se 
comparen diferents sistemes de valors, diferents normes y estratègies de negociació a 
Espanya i els països de parla alemanya. La sensibilització pel contacte amb altres cultures 
part d’una comparació cultural tant teòrica com pràctica. La part teòrica se basa en la 
discussió de uns textos de anàlisis antropològic i cultural  de las esmentades cultures. La part 
pràctica consisteix en jocs de negociació i el seu anàlisis a classe. 

 
OBJECTIVES 
 
Un dels objectius bàsics que el curs persegueix és desenvolupar la capacitat crítica d’anàlisi 
dels constants antropològics i culturals, com els diversos sistemes de valors en les societats 
de llengua alemanya i les de l'Estat espanyol de manera contrastiva i saber comunicar-se 
amb èxit en contextos culturals desconeguts i situacions de comunicació estrangers . El fil 
conductor del curs serà l'anàlisi de la cultura actual i l'aplicació pràctica d'aquests 
coneixements culturals als diversos rituals de conversació i estratègies de negociació. 
 
SYLLABUS 
 
A partir de la lectura d’obres bàsiques de la història de les cultures de l’Estat espanyol i de 
les societats de llengua alemanya d’una banda i de l’estudi de la teoria de la comunicació 
intercultural de l’altra, analitzarem els factors que poden dificultar la comprensió entre 
persones de diferents cultures. Els textos es troben en el dossier del curs. 

ASSESSMENT 
 
L'avaluació del curs es basarà en: 
 
1) l'assistència i participació activa a classe: 20% 
2) l’exposició oral a classe que consistirà a presentar un aspecte concret de l'anàlisi d'una 

de les cultures: 20%  
3) el treball final (d’uns 5-7 pàgines): 40% 
4) un examen final: 20% 
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 L’assistència regular a classe és absolutament obligatòria. 
 
TUTORIALS 
 
En les tutories virtuals l’estudiant treballa a la tercera planta de la Biblioteca de Humanitats 
analitzant els problemes i casos que es comenten a classe i consulta amb el professor al seu 
despatx les temes que s’han de exposar a classe. 
 
BIBLIOGRAPHY / MATERIALS 
 
Dossier: « Comunicació intercultural amb els països de parla alemanya»  

OTHER COMMENTS 
 
La participació d’estudiantes de Erasmus de Alemanya, Àustria o Suïssa (o d’altres països) 
està expressament benvinguda i essencial pel èxit del curs. Les llengües del curs seran les 
llengües dels seus participants. Los textos seran en castellà i anglès. 
La participación de estudiantes de Erasmus de Alemania, Austria o Suiza (o de otros países) 
está expresamente bienvenida y esencial para el éxito del curso. Les lenguas del curso serán 
las lenguas de sus participantes. Los textos serán en castellano e inglés. 
Die Teilnahme von Erasmus-Studenten aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz (oder 
aus anderen Ländern) wird ausdrücklich begrüßt und ist wesentlich für den Erfolg des 
Seminars. Die Unterrichtssprachen sind die der Seminarteilnehmer. Die Texte sind auf 
Spanisch und Englisch. 
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