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1. PANORÀMICA

Ensenyament de les cultures estrangeres 
a l’EEES

Diferents tradicions, diferents noms

Cultura inserida en les assignatures de llengua Landeskunde: notícia, relat sobre el país, tipus 
mosaïc o monogràfic

Assignatures específiques de cultura (en la L1 de 
la universitat o en la LE)

Culture et Civilisation: marcadament diferents 
de la Littérature, sol ser monogràfic

Language and Culture, Introduction to Catalan 
Culture: aproximació interdisciplinar

Sense denominacions específiques
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1. PANORÀMICA

Especificitats dels Estudis 
Catalans a l’EEES
 

Participa de la tendència general: cultura a l’aula de llengua 
+ assignatures de «cultura» de diferents tipologies.

Sovint no tenen títol propi (menys ECTS i temps que altres 
llengües)

Docent: professorat de la Xarxallull adaptat a les diferents 
tradicions i, de vegades, professorat natiu

Quan l’assignatura és el català, el nivell de llengua dels estudiants 
és limitat (i limita les possibilitats docents)

Necessitat de:
- materials didàctitzats adequats per a universitaris
- metodologia per preparar els programes i els propis materials 
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2. ALGUNS DEBATS QUE ENS AFECTEN

Estudis Culturals 
aplicats a 

l’ensenyament de 
llengües estrangeres?

Continguts 
canònics o crítics?

Perspectiva 
local o global?

Interdisciplinarietat, 
fonts i materials
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2. ALGUNS DEBATS QUE ENS AFECTEN

Estudis Culturals 
aplicats a 

l’ensenyament de 
llengües estrangeres?

«Una Landeskunde que vulga ajustar-se als reptes del món globalitzat, 
necessita base científica. Per això, pel tipus de matèria i pels continguts, 
cal que la Landeskunde es desenvolupe en una àrea d'investigació 
específica dins els estudis culturals» (Altmayer, 2007)
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2. ALGUNS DEBATS QUE ENS AFECTEN

Continguts canònics 
o crítics?

Quins criteris 
fem servir per 

triar els 
continguts?

- allò que conec perquè em resulta proper

- allò que conec perquè «tothom» ho coneix

- allò que cerque i aprenc per dur a classe 

- allò que em serveix per a potenciar la capacitat 
crítica de l’alumnat
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2. ALGUNS DEBATS QUE ENS AFECTEN

Perspectiva 
local o global? 

Tòpics o 
problemàtiques 
compartides?

- Elements locals aïllats dins del seu context proper 

- Turisme i folklorisme

- Elements locals davant les problemàtiques globals

- Activació de la curiositat
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2. ALGUNS DEBATS QUE ENS AFECTEN

Interdisciplinarietat,
fonts i materials

Intersecció (o no) de la 
Filologia amb altres 
disciplines (Arts, Història, 
Sociologia, Política, etc.)? 

On incloem la literatura? 

Textos com a única eina 
de transmissió de la 
cultura?

«un modo deconocimiento mucho más interdisciplinario 
que en el siglo XX está ante nuestras narices, y tenemos dos 
alternativas: rechazarlo por el esfuerzo que comporta la 
renovación, el reciclaje académico [...]; o bien, asumir que la 
complejidad del mundo contemporáneo sólo se puede 
afrontar con un pensamiento complejo que pasa por analizar 
más elementos y factores. El peligro de convertirnos 
todos en aprendices de todo y maestros de nada es real, 
naturalmente, en la medida en que se abren caminos 
inmensos. Con todo, la interdisciplinariedad ya es 
practicada parcialmente por la mayoría» (Alfons Gregori, 
2011: 12).
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3. ALGUNS CONCEPTES RECENTS

cultura 
complementària

cultura estàndard i 
els seus dialectes 
(Cultura, kultura i 

glutura)

cultura 
pedagògica

cultura 
contrastiva
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3. ALGUNS CONCEPTES RECENTS

cultura 
complementària

Proposta de nomenclatura davant la problemàtica de les etiquetes CLE, C2, etc. 
(Lacueva, 2017)
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3. ALGUNS CONCEPTES RECENTS

cultura estàndard i 
els seus dialectes 
(Cultura, kultura i 

glutura)

cultura estàndard: espontània, adquirida, compartida per la immensa majoria 
Cultura: enciclopèdica, apresa, compartida (a diferents nivells) per la majoria
kultura: alternativa, crítica, no majoritària (en principi)
(Lourdes Miquel, 1992)

Glutura, acrònim de globalització+cultura: allò local que esdevé global i a 
l’inrevès 
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3. ALGUNS CONCEPTES RECENTS

cultura 
pedagògica

Gramàtica normativa, relacionada amb 
estructures de poder i llengua 
estàndard.
Gramàtica descriptiva, explica l’ús de 
la llengua en un determinat moment i 
espai; fuig de valoracions «correcte» i 
«incorrecte». 
Gramàtica pedagògica, inclou:
- descripció, més o menys simplificada
- procediments per desenvolupar la 
interllengua

Cultura normativa, estructures de poder i 
una cultura canònica, Cultura 
Cultura descriptiva, explica expressions 
culturals de determinats moments, espais i 
col·lectius més o menys «normatius» o 
«canònics»: kultura
Cultura pedagògica, inclou elements de les 
dues anteriors i els internacionalitza:
- descripció, més o menys simplificada, de la 
Cultura, cultura, kultura
- procediments per desenvolupar la 
intercultura/ interculturalitat (sempre en 
construcció)
- participació de la Cultura, cultura, kultura 
en els debats i corrents globals (Lacueva, 
2019)
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3. ALGUNS CONCEPTES RECENTS

cultura 
contrastiva

- Explicitació del contrast amb la o 
les cultures d’origen (Landa, 2020)

- Aplicable a qualsevol «varietat» de la
cultura

- Relacionada amb la mediació (MECR)
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EN GRUPS
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EN GRUPS



   18

EN GRUPS
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Gràcies!
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