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Objectius de l’assignatura 
En primer lloc es clarificarà què es comunicació intercultural. En segon lloc es vol que 
el estudiante prengui conciencia de com la cultura condiciona seva percepció de la 
realitat i la seva comunicació. En tercer lloc es dotarà als estudiantes dels instruments 
tèorics i conceptuals adequats per analitzar aquest objecte d’estudi. En quart lloc es 
tratarà de la comunicació intercultural interpersonal i mediata. En cinquè lloc es 
recolliran les principals polèmiques i teories de ambdós àmbits d’estudi. Per últim, es 
plantejaran un seguit de propostes per solucionar els problemes de la comunicació 
intercultural i les crítiques a aquestes propostes. 
 
 
Temari 
 
I. LA COMUNICACIÓ INTERCULTURAL COM OBJECTE D’ ESTUDI. Els inicis: 
l’obra precursora de Hall. Els diferents camps d’estudi. De la mirada pluricultural a la 
relació intercultural. Clarificació conceptual: multiculturalitat, interculturalitat. Objectius 
de la comunicació intercultural. 
 
II. LA COMUNICACIÓ INTERCULTURAL INTERPERSONAL. La comunicació 
verbal: la llengua com a instrument de comunicació i de poder. Variacions històriques i 
culturals de la comunicació verbal. La comunicació no verbal: la cinèsica, la proxèmica, el 
tacte, el gust i l’ olfacte. Les seves variacions històriques i culturals. 
 
III. LA COMUNICACIÓ INTERCULTURAL MEDIATA. Una polèmica clàssica: 
desenvolupament vs dependència. La desterritorializació de la cultura. Els efectes de la 
comunicació intercultural mediata: les apropiacions interpretatives de les audiències. La 
identitat cultural. Crítiques a la identitat cultural. Identitat cultural i comunicació 
intercultural. 
 
IV. MODELS DE LA COMUNICACIÓ. La competència comunicativa intercultural. La 
teoria de la gestió de l’ansietat i de la incertesa: els conceptes fonamentals. La teoria de 



l’adaptació transcultural: el procés i l’estructura de la adaptació transcultural. La teoria de 
la tercera cultura: àmbits i models de la tercera cultura. 
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