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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA 

 

Descripció 

 

La Universitat com institució educativa busca desenvolupar competències globals en els seus 

estudiants. Com a futurs professionals, aquests hauran de desenvolupar-se en un entorn 

multicultural i multidisciplinari i tenir competències tals com la flexibilitat, la creativitat, la 

comunicació, el pensament crític. És necessari que aprenguin a gestionar la complexitat que 

implica relacionar-se amb la diferència i a ser capaços de veure-la més com una invitació que com 

una amenaça.  

Les experiències interculturals facilitades des de la pròpia universitat ajuden a assolir com a 

competència global la competència comunicativa intercultural.  

En aquesta línia, la formació Com gestionar la comunicació intercultural a l’aula? s’adreça a 

formar el professorat i donar-li eines per poder acompanyar els estudiants en aquest 

aprenentatge intercultural.  

 

 

Com gestionar la comunicació intercultural a l’aula? 

Codi 01IT0008-1 

Tipus d’activitat Curs  

Impartit per Dra. Carme Padró, pedagoga, especialista en comunicació interpersonal 

Durada 6 hores 

Places 30 

Dates 7 i 14 de febrer (divendres) 

Hora 15 – 18h 

Lloc Aula 309. Campus Catalunya. 

Destinataris Grup pilot COIL, professors interessats en la internacionalització del currículum, 

la gestió de l’aula intercultural, en aportar competències globals a tots els seus 

estudiants, sobretot els locals. 

Idioma Català - castellà 
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Objectius 

Per una banda, el curs busca dotar d’eines als docents per poder gestionar els reptes que vagin 

sorgint a l’aula en un entorn intercultural, recursos relacionats amb les diferències culturals i la 

comunicació.  De l’altra, proporcionar elements per ajudar els estudiants a reflexionar sobre el 

que han après i esdevinguin capaços de posar en valor aquesta experiència intercultural.  

Objectiu general: 

 Orientar i donar eines al professorat per poder gestionar les interaccions i les dinàmiques 

derivades de l’experiència COIL i d’altres entorns internacionalitzats dins la URV, així com 

facilitar elements d’anàlisis i reflexió per posar en valor l’aprenentatge intercultural dels 

alumnes. 

Objectius bàsics: 

 Facilitat i afavorir la competència comunicativa cognitiva, afectiva i comportamental. 

 Generar un espai d’aprenentatge pràctic de recursos, eines i metodologies per gestionar la 

comunicació intercultural a l’aula 

Continguts  

1.- Introducció. 

2.- La comunicació intercultural com a paradigma. 

3.- Competències comunicatives interculturals cognitives. Com les expectatives marquen com 

pensem la realitat.  

 Control de la incertesa: Baixa o alta tolerància a l’ambigüitat.  

 Capacitat d’interpretació alternativa: Percepció, estereotips i prejudicis. 

 Conèixer les bases de les similituds i les diferències entre les cultures. Cultura, diversitat 

cultural i comunicació. 

4.- Competències comunicatives interculturals afectives. Com les emocions afecten a les 

interaccions interculturals.  

 Desenvolupar la sensibilitat intercultural: 

o Etnocentrisme i etnorelativisme. 

o Gestió de les emocions: Control de l’ansietat i judicis de valor. 

o Motivació, empatia i respecte. 

5.- Competències comunicatives interculturals comportamentals. Habilitats per actuar de manera 

efectiva i apropiada. 
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 Flexibilitat en les nostres actuacions. 

o Habilitats verbals. 

o Habilitats no verbals. 

o Control de la interacció. 

6.- Conclusions 

 

Metodologia 

En un curs de comunicació intercultural tots aprenem i tots ensenyem, en la mesura que 

compartim mútuament tant les experiències interculturals com les reflexions teòriques o 

pràctiques que se’n poden derivar.  

La dinàmica de treball és tan informativa com participativa. L’aula és un espai de reflexió, 

d’anàlisi, de debat. Un espai per practicar, qüestionar, créixer i avançar. 

 

Avaluació i certificació  

Qüestionari obert d’avaluació final perquè es valori l’impacte de les sessions i es facin, si cal, les 

revisions oportunes en edicions futures.  Les persones que demostrin l’aprofitament i realitzin les 

activitats del curs, rebran un certificat d’assistència i aprofitament. 

 

 

 

 

 


