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Prerequisits

Es penjaran al Campus Virtual de l'assignatura els resultats d'aprenentatge concrets per al curs 2012-2013.

Català/castellà C1 MECR (Marc Europeu Comú de Referència).

Objectius

La funció d'aquesta assignatura és introduir l'estudiant en els coneixements i les habilitats pràctiques
necessaris per a gestionar la comunicació lingüística i cultural i intervenir en la mediació familiar i comunitària
a l'àmbit social entre persones i col·lectius de diferents procedències, posant l'èmfasi en la pluralitat social i
lingüística segons les relacions de gènere, ètnia i lloc d'origen.

En acabar l'assignatura l'estudiant serà capaç de:

Aplicar coneixements de las tècniques de mediació social i de resolució de conflictes per resoldre
problemes de comunicació interlingüística i cultural.
Demostrar que coneix les diferents comunitats lingüístiques i culturals d'Espanya i de Catalunya.
Demostrar que coneix l'estructura social, especialment les desigualtats entre classes socials, gèneres i
majories i minories ètniques.
Demostrar que posseeix i comprèn coneixements sobre la mediació lingüística i social en institucions
públiques com hospitals, centres educatius, jutjats, etc.
Demostrar que coneix els principis metodològics que regeixen la mediació lingüística i social.
Dominar els aspectes professionals de la mediació social.
Demostrar que coneix els diferents agents socials que recorren a serveis de traducció i d'interpretació
mediada.
Demostrar haver assimilat els conceptes bàsics i les diferents fases del procés de la mediació.
Demostrar haver adquirit les nocions bàsiques de coneixement dels àmbits de mediació familiar i de
convivència ciutadana.

Competències

Demostrar que es coneixen els condicionaments, agents i institucions que intervenen en la traducció i
interpretació.

Resultats d'aprenentatge

Mediació social per a traductors i intèrprets   2015 - 2016

1



1.  

2.  

Demostrar que es coneixen els diferents agents socials que recorren a serveis de traducció i
d'interpretació: Demostrar que es coneixen els diferents agents socials que recorren a serveis de
traducció i d'interpretació.
Valorar críticament diferents entorns socials en què es desenvolupa la traducció i la interpretació:
Valorar críticament diferents entorns socials en què es desenvolupa la traducció i la interpretació.

Continguts

Composició demogràfica, lingüística i cultural d'Espanya i de Catalunya.
Aproximacions analítiques als conceptes d'ètnia i de gènere.
Definició del concepte i de les funcions de la mediació social i els seus contextos (família, escola,
sanitat, comunitat, etc.).
Fases del procés de mediació.
El paper de l'intèrpret en la comunicació intercultural mediada.
Estratègies per a la presa de decisions en cas de dilema ètic en la interpretació bilateral a l'àmbit
social.
Codis ètics.

Metodologia

Metodologia docent

Lliçons magistrals.

Debats a l'aula.

Lectures parcials de diferents autors que complementen i/o aprofundeixen en els continguts treballats a les
classes presencials.

Estudis de casos.

Activitats formatives

Realització de tasques.

Elaboració de reflexions personals en relació amb les lectures proposades.

Presentacions orals sobre els casos de conflicte analitzats i les lectures proposades.

Presentació de treballs individuals i de grup.

La simulació de situacions comunicatives habituals en els diferents àmbits de la interpretació social (llengua
A).

Resolució d'exercicis.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals 7,5 0,3 1, 2

Exercicis de role-play 5 0,2 1, 2
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Presentacions orals 5 0,2 1, 2

Resolució d'exercicis 5 0,2 1, 2

Tipus: Supervisades

Elaboració de reflexions personals en relació amb les lectures proposades 8,5 0,34 1, 2

Elaboració de treballs individuals i de grup 8,5 0,34 1, 2

Tipus: Autònomes

Lectures recomanades 15 0,6 1, 2

Preparació de presentacions orals 10 0,4 1, 2

Recerca i visionat de materials audiovisuals relacionats amb la mediació

social

7,5 0,3 1, 2

Avaluació

El que cal tenir en compte per a l'avaluació en Mediació Social per a Traductors i Intèrprets

El sistema d'avaluació s'organitza en treballs orals individuals i/o grupals, i treballs i proves escrits i orals.

1. No presentar el total d'un 75% dels treballs avaluables o no presentar-se a una de les proves per l'avaluació
es contemplarà com "no presentat".

2. Per regla general, els treballs de curs que formen part de l'avaluació continuada no s'acceptaran ni es
corregiran si es lliuren fora del termini establert pel professor.

3. Es valorarà la participació activa a l'aula, en les activitats grupals i individuals proposades, així com en els
debats.

4. Plagiar o copiar resultarà automàticament en un "Suspens".

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ PES (%) HORES

7

RESULTATS D'APRENENTATGE

Tipus d'avaluació 100 Competències

Prova escrita 40%
1 CE17, CE26, CE27

Diaris de les xerrades de classe 40% 4 CE3, CE4, CE17, CT3

Simulacions de situacions de mediació social habitual

en els àmbits de la interpretació social (llengua A)

20% 2 CT1, CT4,CT6
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El temps efectiu empleat per aquestes avaluacions pot ampliar-se i superposar-se puntualment amb altres
activitats per a detectar necessitats didàctiques específiques dels alumnes, sense sobrepassar el total de les
hores estipulades.

Nota: La informació sobre l'avaluació, el tipus d'activitats d'avaluació i el seu pes sobre l'assignatura és a títol
orientatiu. Aquesta informació es concretarà a començament de curs pel professor responsable de
l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Diaris de les xerrades de classe 40% 1 0,04 1, 2

Prova escrita 40% 1 0,04 1, 2

Simulacions de situacions de mediació en llengua A 20% 1 0,04 1, 2

Bibliografia

La bibliografia per als treballs semestrals es trobarà al Campus Virtual de l'assignatura La informació especial i
detallada per a la avaluació i les proves finals es trobarà en el Campus Virtual de l'assignatura. La bibliografia
específica i enllaços web actuals es trobaran al Campus Virtual de l'assignatura.
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HALL, E.T. i M.R. HALL (1990): . Yarmouth, Intercultural Press.Understanding Cultural Differences

HARRIS, Philip R. i Robert T. Moran (1991): . Gulf Publishing, Houston Texas.,Managing Cultural Differences

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (2005): Inmigración, salud y servicios
sanitarios. Madrid, Comunidad de Madrid, col. "Documentos Técnicos de Salud Pública", núm. 91.
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