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Què volíem aconseguir?

Com estàvem?
En una societat global, els estudiants han de desenvolupar habilitats
comunicatives, inclosa la sensibilitat cultural. La sensibilitat cultural
representa la capacitat d'un individu per distingir entre els diferents
comportaments, percepcions i sentiments d'una contrapart
culturalment diferent i la capacitat d'apreciar-los i respectar-los. Les
experiències interculturals poden ajudar a desenvolupar una
consciència crítica de les perspectives psicològiques sobre la
diversitat cultural i social.

-

Explorar la sensibilitat intercultural en l’alumnat de Psicología

-

Analitzar el possible efecte de compartir espais amb alumnat
d’altres universitats i cultures.

-

Oferir oportunitats per a comunicar-se en llengua inglesa

-

Treballar l’entrevista com a tècnica qualitativa de recollida de
dades

Psychology Around the World es desenvolupa en tres universitats

Com vam canviar?
Es van dur a terme dues activitats:
1) Seminaris d’introducció a l’anàlisi qualitativa, amb activitats de formació
presencials a la UIB i sessions online organitzades per la GCU.
2) Breu entrevista (en anglès) entre l’alumnat per explorar l’experiència
d’estudiar Psicología a cada una de les universitats.
La sensibilitat intercultural es va avaluar mitjançant l’Intercultural Sensitivity Scale (ISS-15, Wang i Zhou, 2016). Tota la informació es va
anonimitzar i emmagatzemar seguint les normes de les universitats en matèria de protecció de dades.
Aquest estudi compta amb l'informe favorable del comitè d'ètica de la Universitat de les Illes Balears (Exp. Número 234CER21) i s'ha
desenvolupat amb el suport de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) de la Universitat de les Illes Balears.

Com va anar?

Com volem continuar?

Un total de 103 estudiants van participar voluntàriament.
Vàrem avaluar cinc aspectes de la sensibilitat intercultural:
compromís amb la interacció, respecte per les diferències
culturals, confiança en la interacció, diversió en la interacció i
atenció a la interacció.
El
compromís
en la
interacció, el
respecte per
les diferències
culturals i la
confiança en
la interacció
presenten
diferències

Les línies futures inclouen:
-

Analitzar el possible canvi en la sensibilitat intercultural
després de l’experiència (en procés de recollida de dades).

-

Avaluar la implementació de les activitats a les diferents
universitats.

-

Promoure la participació d’altres universitats a nivell nacional
(altres comunitats autònomes) i internacional (Estats Units).

