
SUBJECT: COMUNICACIÓ INTERCULTURAL AMB ELS PAïSOS DE PARLA 
ALEMANYA  

Code: 25863  
Credits: 6  
Semester: Segon  
Groups: 1  
Teacher: Bernd Springer  
Tutoria integrada: presencial  
Office: B11 - 126  
Telephone: 93 581 1779  
E-mail: bernd.springer@uab.es  
BRIEF DESCRIPTION OF SUBJECT  
El curso pretende llamar la atención a todo tipo de incidentes críticos que pueden ocurrir 
entre interlocutores de diferentes culturas y preparar para encuentros interculturales. Con 
este fin se comparan ejemplarmente diferentes sistemas de valores, diferentes normas y 
estrategias de negociación en el Estado Español y los países de habla alemana. La 
sensibilización para el contacto con otras culturas parte de una comparación cultural tanto 
teórica como práctica. La parte teórica se basa en la discusión de unos textos de análisis 
antropológico i cultural de las mencionadas culturas. La parte práctica consiste en juegos de 
negociación y su análisis en clase.  
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 comunicarse 
amb éxit 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 diferentes 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: 25%  
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 2)la qualitat del treball escrit, basat en l’exposició oral que s’haurà fet a classe i que 

consistirà a presentar un aspecte concret de l'anàlisi d'una de les cultures: 25%  
 3)la participació en la negociació virtual de la tutoria i el seu analisi posterior: 25%  
 4)un examen final: 25%  
 
L’assistència regular a classe és obligatòria.  
TUTORIALS  
 1)La tutoria tindrá lloc els divendres de les setmanes 4, 8 i 12 del semestre de 9:00 – 

13:00 hores. Amb negociacions virtuals i jocs de rol es porten a la pràctica els 
coneixements sobre la comunicació intercultural adquirits a classe.  

 2)L' assistència és obligatòria.  
 
BIBLIOGRAPHY / MATERIALS  
Dossier: «Iniciació a les estratègies socio-culturals de negociació empresarial amb països 
de parla alemanya»  
OTHER COMMENTS  
La participación de estudiantes de Erasmus de Alemania, Austria o Suiza está 
expresamente bienvenida y esencial para el éxito del curso.  
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