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Prerequisits
S'aconsella haver cursat l'assignatura de Tècniques d'Interpretació d'Enllaç i Bilateral del Mòdul 2

Objectius
Aquest mòdul de 15 crèdits forma part de l'especialitat de Traducció i Mediació Intercultural i els alumnes que
optin per aquesta especialitat poden triar entre aquest mòdul i el 3.
L'objectiu general d'aquest mòdul és que els alumnes desenvolupin les competències necessàries per exercir
d'intèrprets en l'àmbit dels serveis públics (hospitals, escoles, oficines d'atenció al ciutadà, policia i jutjats,
etc.). Els continguts generals són els següents: conèixer les especificitats d'aquesta activitat dins dels estudis
de traducció i interpretació; analitzar la seva evolució tant a nivell nacional com internacional; conèixer el
paper de l'intèrpret als serveis públics, així com la seva deontologia; familiaritzar-se amb els aspectes
professionals lligats a aquesta activitat emergent; adquirir un coneixement profund del funcionament i
estructura dels diferents àmbits d'actuació; aprendre a gestionar la terminologia especialitzada, així com els
recursos documentals existents; aprendre a utilitzar correctament les tècniques i eines pròpies de la
interpretació d'enllaç o bilateral; adquirir els coneixements i habilitats necessaris per poder actuar d'enllaç
lingüístic i cultural entre l'administració pública i la població estrangera.

Competències
Actuar com a intèrpret d'enllaç en diferents contextos.
Aplicar els recursos documentals temàtics, terminològics i textuals necessaris per interpretar i traduir.
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Aplicar els recursos documentals temàtics, terminològics i textuals necessaris per interpretar i traduir.
Desenvolupar una perspectiva crítica enfront dels discursos propis i aliens
Distingir i descriure els principis metodològics que regeixen la interpretació
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom o autodirigit.
Utilitzar instruments de documentació especialitzats

Resultats d'aprenentatge
1. Aplicar els principals codis deontològics i els principals estàndards de qualitat de l'intèrpret als serveis
públics
2. Cercar documents sobre diferents àmbits de la traducció especialitzada
3. Crear i gestionar diferents aplicacions terminològiques (bases de dades, glossaris, etc.)
4. Desenvolupar una perspectiva crítica enfront dels discursos propis i aliens
5. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
6. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom o autodirigit.
7. Reconèixer i definir una situació comunicativa d'interpretació d'enllaç o bilateral en diferents àmbits.
8. Resoldre interferències entre les llengües de treball i produir discursos adequats al context i amb
correcció lingüística.
9. Utilitzar els recursos tecnològics necessaris per preparar interpretacions en contextos especialitzats en
el marc dels serveis públics (mèdic, jurídic, etc.)
10. Utilitzar les tècniques de la interpretació d'enllaç o bilateral en diferents àmbits.

Continguts
Assignatura 1: Introducció a la ISP
1. Objectius
Aquesta assignatura, de caràcter teòric, té com a objectiu introduir la/l'estudiant a la Interpretació als Serveis
Públics (ISP), tant en el seu vessant epistemològic (especialitat dins dels estudis de traducció i interpretació),
com professional (activitat regida per codis i estàndards específics).
2. Continguts
Els continguts de l'assignatura es dividiran en tres blocs: epistemologia i rol de l'intèrpret, evolució històrica i
deontologia. En el primer bloc es definirà i delimitarà la ISP com a especialitat dins dels estudis de traducció i
interpretació, fent especial èmfasi en les seves especificitats, així com en el paper i competències propis de
la/l'intèrpret en els serveis públics en relació amb altres figures professionals afins, com la de mediador/a
intercultural o la d'agent de salut. En el segon bloc s'analitzarà l'evolució d'aquesta especialitat des dels seus
orígens fins a l'actualitat, tant a nivell nacional com internacional. Finalment, en el tercer bloc s'estudiaran i
debatran els principals codis deontològics i estàndards professionals de la/l'intèrpret en els serveis públics.
Assignatura 2: Àmbits d'Especialitat de la ISP

1. Objectius
Aquesta assignatura, de caràcter teoricopràctic, té com a objectiu conèixer en profunditat els tres principals
àmbits en què se sol desenvolupar la interpretació als serveis públics: el socioeducatiu (serveis socials,
centres educatius, oficines d'atenció al refugiat, atenció a les víctimes estrangeres de violència de gènere,
etc.), el sanitari (hospitals, ambulatoris, centres d'atenció primària, sessions informatives de prevenció, etc.) i
el judicial-policial (comissaries de policia, jutjats i tribunals, entrevistes amb advocats, etc.). A través de
conferències de professionals externs de cadascun dels àmbits, els estudiants tindran l'ocasió d'establir un
vincle directe amb la pràctica professional.
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vincle directe amb la pràctica professional.
2. Continguts
L'assignatura es dividirà en dues parts: una part teòrica, en la qual es presentaran i s'estudiaran les principals
característiques de cada àmbit en relació amb la interpretació (terminologia més habitual, estructura i
funcionament dels serveis, itineraris que sol seguir el/la intèrpret, etc.); i una part més pràctica en què
s'analitzaran casos reals i/o simulats, i en la qual es realitzaran exercicis de tipus descriptiu.

Assignatura 3: Pràctica de la ISP

1. Objectius
En aquesta assignatura les/els estudiants tindran l'oportunitat d'aplicar els coneixements adquirits tant en les
dues primeres assignatures d'aquest mòdul, com en l'assignatura Interpretació d'enllaç i bilateral del mòdul 2, i
això a través d'exercicis pràctics d'interpretació en l'àmbit dels serveis públics.
2. Continguts
Mitjançant simulacions i/o gravacions preparades prèviament pel professorat, es recrearan situacions pròpies
d'aquests àmbits, en què l'alumnat haurà d'exercir d'intèrpret d'enllaç i posar en pràctica les tècniques i
estratègies apreses prèviament. Aquestes situacions pràctiques i rol-plays també inclouran puntualment
exercicis de traducció a la vista (per exemple, d'un consentiment informat, d'una sol·licitud o d'una autorització
escolar) i interpretació consecutiva en xerrades (per exemple, en una xerrades sobre salut preventiva) . Així
mateix, es demanarà a l'alumnat que es documenti i que prepari la terminologia de les situacions que es
simularan abans de cada sessió. Aquesta assignatura s'ofereix en dues combinacions lingüístiques diferents:
anglès-espanyol i xinès-espanyol.

Metodologia
Aquesta assignatura consta de classes magistrals, conferències de professionals de l'àmbit de la ISP i
activitats pràctiques. Així mateix, es valorarà i avaluarà la participació activa de l'estudiant en la preparació de
les tasques pràctiques autònomes.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Activitats Pràctiques

100

4

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Assistència a xerrades i preparació

25

1

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Presentacions teòriques

98

3,92

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

25

1

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Cerca de documentació*

50

2

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Preparació de role plays

50

2

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades
Observacions d'activitats pràctiques professionals
Tipus: Autònomes

Avaluació
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Avaluació
Assignatura 1: Introducció a la ISP
Prova escrita i oral sobre els continguts d'epistemologia i rol de l'intèrpret 33%
Prova escrita i oral sobre els continguts d'evolució històrica 33%
Prova escrita i oral sobre els continguts de codis ètics 33%
Assignatura 2: Àmbits d'Especialitat de la ISP
Treball 1 Àmbit socioeducatiu o sanitari 30%
Treball 2 Àmbit judicial 30%
Prova escrita 3 àmbits 40%
Assignatura 3: Pràctica de la ISP
Prova pràctica Prova d'ISP 33%
Prova pràctica Prova d'ISP 33%
Elaboració de jocs de rol i elaboració i preparació de material de classe 33%

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Elaboració i preparació de material

1

3

0,12

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Prova d'avaluació sobre els continguts de deontologia

1,5

3

0,12

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Prova d'avaluació sobre els continguts de l'evolució històrica

1,5

3

0,12

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Prova d'avaluació sobre epistemologia

2

3

0,12

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Prova d'avaluació sobre l'àmbit policial-judicial

1,5

3

0,12

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Prova d'avaluació sobre l'àmbit socioeducatiu

20

3

0,12

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Prova d'evaluació sobre l'àmbit mèdic

1,5

3

0,12

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Prova d'ISP

2

3

0,12

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Prova d'ISP

2

3

0,12

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
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