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Prerequisits

El màster té una vocació professional pel que es valorarà l'experiència laboral prèvia en àmbits de gestió
econòmica i cultural, encara que no és un requisit imprescindible. El fonamental és l'interès per aprendre nous
coneixements en un mitjà intercultural i globalitzat. Es valora també el tenir un nivell B1 d'anglès o superior del
Marc Europeu Comú de Referència

Objectius

Els objectius d'aquest mòdul són, en primer lloc, adquirir uns coneixements teòrics bàsics sobre el concepte
de cultura. S'abordarà la problemàtica de la diversitat cultural i del contacte entre cultures I els paradigmes de
les relacions interculturals. S'exposarà i debatrà sobre els diferents models d'estudis interculturals sobre la
Unió Europea i la Xina, centrant-se en l'evolució històrica, social i cultural de les dues regions.

En segons lloc ,la comunicació intercultural és un dels aspectes en què s'aprofundirà a nivell teòric i
posteriorment aplicat mitjançant estudis de casos de comunicació intercultural entre la Unió Europea i la Xina
en el món dels negocis.

En tercer lloc, s'estudiarà el valor econòmic de la cultura en les societats actuals i les seves conseqüències en
l'organització social i laboral. Es realitzarà una aproximació a l'evolució cultural de les societats xinesa i
espanyola des d'una perspectiva històrica, analitzant la transformació política, econòmica i social d'Espanya al
llarg del segle XX, amb referències al mateix procés a la Xina. Per a finalment aprofundir en les indústries
culturals, des de les diferents aproximacions teòriques fins al seu desenvolupament en l'era digital, sense
oblidar les polítiques culturals
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Competències

Analitzar les característiques econòmiques, socials i culturals de la Unió Europea i la Xina actuals i ser
capaç d'interpretar els canvis que han experimentat.
Aplicar diferents models teòrics a l'anàlisi de discursos complexos (polítics, socials, econòmics,
empresarials i culturals) des d'una perspectiva intercontinental i intercultural.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Realitzar aportacions creatives i originals en àmbits diferents, demostrant una actitud de respecte cap a
les opinions, els valors, els comportaments i les pràctiques d'altres.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Treballar en equip en entorns interdisciplinaris i multiculturals.

Resultats d'aprenentatge

Fer aportacions creatives i originals en àmbits diferents, demostrant una actitud de respecte cap a les
opinions, els valors, els comportaments i les pràctiques d'altres.
Fer propostes innovadores als problemes i conflictes interculturals en les relacions entre la Unió
Europea i la Xina.
Identificar els actors principals de la comunicació intercultural entre les dues regions.
Identificar les característiques diferenciadores entre les manifestacions culturals de la Unió Europea i
de la Xina.
Interpretar els canvis socioculturals que han experimentat aquestes dues regions en la primera dècada
del segle XXI.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Reconèixer els trets més rellevants dels corrents i tendències culturals actuals a la Unió Europea i la
Xina.
Reconèixer i aplicar diferents models teòrics a casos concrets en l'àmbit cultural i sociològic.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Treballar en equip en entorns interdisciplinaris i multiculturals.

Continguts

Economia i cultura xinesa. Sociologia del consum a la Xina

1. Fonaments antropològics de la cultura. El contacte entre cultures

2. Antropologia econòmica i consumo

3. Economia i cultura en els mons xinesos

4. Sociologia del consum a la Xina

Estudi de cas de comunicació intercultural UE-Xina

1. Principis bàsics, teories principals

2. Aplicació dels conceptes

3. Els mitjans de comunicació i la publicitat

Teoria de comunicació intercultural

1. La comunicació intercultural

2. La comunicació intercultural verbal i no verbal.
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2. La comunicació intercultural verbal i no verbal.

3. Mitjans de comunicació i interculturalitat.

4. Cap a un canvi epistemològic

Cultura i societat a Espanya contemporània. Indústries culturals

1. Cultura Política i Institucions: l'Església catòlica i l'estat de les autonomies

2. Democràcia i modernitat. Secularització, urbanització, industrialització, immigració i gènere

3. Cultura i economia: indústries culturals

4. Les indústries culturals en l'era digital

5. Polítiques culturals

Metodologia

Classes magistrals / expositives
Classes de resolució de casos
Debats
Seminaris
Presentació / exposició oral de treballs
Lectura d'articles/llibres/informes d'interès
Tutories presencials i on-line

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Realització d'activitats de lectura, debat, exposició, resolució de casos reals,
seminaris i classe magistral presencial

75 3 1, 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10

Tipus: Supervisades

Exercicis de lectures, correcció d'exercicis i resolució de dubtes, tutoria presencial i
online

50 2 1, 2, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10

Tipus: Autònomes

Lectura d'articles, llibres i textos, preparació d'activitats, Cerca de informació. 100 4 1, 2, 3, 5, 6, 8,
9, 10

Avaluació

Les activitats d'avaluació seran dels tipus següents:
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Avaluació formativa i sumativa, l'objectiu de la qual és fer un seguiment del procés d'aprenentatge de
l'estudiant, es dividirà en quatre tipus de proves distribuïts al llarg del semestre. La data exacta es pactarà
prèviament amb els alumnes i s'anunciarà amb suficient antelació.

S'avaluaran diferents competències en funció de l'estat d'aprenentatge. Es farà un examen escrit final (40% de
la nota final). Si algun estudiant no pot assistir a classe el dia que hi ha una prova, ha d'informar al professor
amb antelació, i fer-la un dia pactat el més aviat possible.

Avaluació sumativa, l'objectiu de la qual és qualificar, es basarà en el lliurament de les tasques que proposi el
professor per a cada assignatura del mòdul es faran un o dos lliuraments, segons els casos. Consistirà en
treballs individuals (25% de la nota final) i treballs en grup (25% de la nota final) i presentacions orals
individuals a classe (10%)

Les tasques s'han de lliurar puntualment perquè puguin ser avaluades. No s'acceptaran lliuraments fora de
termini. L'assistència a classe és obligatòria i de manera regular segons el procés Bolonya.

Aquest mòdul no té segona convocatòria, però es dóna una segona oportunitat si la nota final és entre 3,5 a
4,9 segons la normativa de la UAB.

La qualificació serà un NO AVALUABLE quan l'alumne no s'ha presentat al 75% de les activitats avaluables.

Segons la normativa aprovada per la Comissió d'Ordenació Acadèmica i de Titulacions de la FTI, i ratificada
per la Junta de Facultat el 9 de juny de 2010, només es podrà recuperar l'assignatura en els següents casos:

- Quan, de manera justificada, l'alumne no s'hagi presentat al25 - 30% de les activitats avaluables;

- Quan la nota final, incloent la nota per la competència clau de l'assignatura, prèvia a l'acta sigui entre el 3,5 i
un 4,9.

En tots dos casos l'estudiant es presentarà exclusivament a les activitats o proves no presentades o suspeses.

S'exclouen de la recuperació de nota les proves suspeses per còpia o plagi.

En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% de la nota.

En cas que es produeixin diverses irregularitats en les activitats d'avaluació d'una mateixa assignatura, la
qualificació final d'aquesta assignatura serà "zero". S'exclouen de la recuperació de nota les proves suspeses
per còpia o plagi. Es considera com a "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a
company/a, i com "plagi" el fet de presentar part o tot un text d'un autor com a propi, és a dir, sense citar les
fonts, sigui publicat en paper o en forma digital a Internet. La còpia i el plagi són robatoris intel·lectuals i, per
tant, constitueixen una falta que serà sancionada amb la nota "zero". En el cas de còpia entre dos alumnes, si
no és possible saber qui ha copiat a qui, s'aplicarà la sanció als dos alumnes.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen escrit final de cada assignatura 40 12,5 0,5 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

Lliurament d'informes / treballs en grup 25 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Lliurament d'informes / treballs individuals 25 50 2 1, 3, 4, 6, 7, 9

Presentacions orals individuals a classe 10 37,5 1,5 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9
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Programari

Office, Power Point, TEAMS i aula moodle.
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