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Continguts

Mòdul didàctic 1
L'entrevista com a pràctica cultural
Anna Tarrés i Vallespí

1. L'entrevista, una pràctica cultural i una eina per al coneixement social

Mòdul didàctic 2
La frontera interior. Anàlisi del discurs: un exemple sobre
racisme
Luisa Martín Rojo

1. La frontera interior. Anàlisi del discurs: un exemple sobre racisme
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