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Informació general de l'assignatura

Denominació COMUNICACIÓ INTERCULTURAL

Codi 12349

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Llengües
Aplicades

1 OBLIGATÒRIA Virtual

Nombre de crèdits
ECTS

5

Grups 1GG

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Coordinació COTS CAIMONS, JOSEP MARIA

Departament/s ANGLES I LINGÜISTICA
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Professor/a (s/es)

Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

COTS CAIMONS, JOSEP MARIA jmcots@dal.udl.cat 2,5

LLURDA GIMÉNEZ, ENRIC ellurda@dal.udl.cat 2,5

Informació complementària de l'assignatura

Aquesta matèria té per objectiu (a) explorar la importància que té el component cultural en l’anàlisi de la
comunicació interpersonal i en l’aprenentatge de llengües i (b) reflexionar de forma sistemàtica sobre el paper de
les llengües franques i de les actituds lingüístiques en la comunicació intercultural.

Objectius acadèmics de l'assignatura

 

1. Conèixer l’àmbit d’estudi de la comunicació intercultural.

2. Adquirir una metodologia general d’anàlisi lingüística.

3. Iniciar-se en la pràctica de l’anàlisi lingüística de la comunicació intercultural.

4. Analitzar el paper de les llengües globals i locals en la comunicació interpersonal

5. Adquirir pautes de reflexió sobre l’emergència d’actituds i estereotips socials en la comunicació.

6. Adquirir coneixements sobre les opcions de promoció de la comunicació intercultural en la classe de llengües.

Competències significatives

 

 

Competencias bàsiques

Adquirir i comprendre coneixements que aportin una base o una oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o l’aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació.
Saber aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc
coneguts dins de contextos me?s amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d’estudi
Saber comunicar les seves conclusions –i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics
especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats. 

 

Competències específiques
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Integrar els coneixements lingüístics amb els d’altres disciplines.
Planificar i gestionar la diversitat lingüística i les situacions de comunicació intercultural. 
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