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Prerequisits

Aquesta assignatura no té pre-requisits.

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:

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 la interpretació als serveis
públics i la mediació intercultural.

Competències

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

Resultats d'aprenentatge

Demostrar que es coneixen els diferents agents socials que recorren a serveis de traducció i
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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

Definició del concepte i de les funcions de la interpretació als serveis públics i la mediació social i els seus
contextos (escola, hospitals, tribunals, etc.).

Diferències entre interpretació als serveis públics i mediació intercultural.

Competències de l'intèrpret als serveis públics.

El paper del intèrpret en la comunicació intercultural mediada.

Codis ètics

Estratègies per a la presa de decisions en cas de dilema ètic en la interpretació bilateral a l'àmbit social.

Anàlisi d'estudis de casos il.lustratius dels contextos de la interpretació als serveis públics.

Metodologia

Classes magistrals.

Debats a l'aula.

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

Estudis de casos.

Conferències de professionals de l'àmbit de la ISP i de la mediació.

Activitats formatives

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.

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

Presentacions orals 5 0,2 1, 2
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Resolució dexercicis 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 11 0,44 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

L'avaluació d'aquesta assignatura es basarà en 3 proves presencials.

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s'hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui
a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5
o més.

S'exclouen de la recuperació les activitats d'avaluació en què s'hagin produït irregularitats (com ara plagi,
còpia, suplantació d'identitat).
En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l'acta de l'assignatura, el docent comunicarà per escrit el
procediment de recuperació. El docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o
no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola.

En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l'estudiant és un 5.

S'assignarà un "no avaluable" quan les evidències d'avaluació que hagi aportat l'estudiant equivalguin a un
màxim d'una quarta part de la qualificació total de l'assignatura.

En cas d'irregularitat (plagi, còpia, suplantació d'identitat, etc.) en una activitat d'avaluació, la qualificació
d'aquesta activitat d'avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d'avaluació,
la qualificació final de l'assignatura serà 0.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l'acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de
revisió.

La revisió de les diverses activitats d'avaluació s'acordarà entre el docent i l'estudiant.

Nota: La informació sobre l'avaluació, el tipus d'activitat d'avaluació i el seu pes sobre l'assignatura és a títol
informatiu. El professor responsable de l'assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Primera prova avaluable: treball sobre conferència 30% 3 0,12 1, 2

Segona prova avaluable: treball sobre codis ètics 30% 3 0,12 1, 2

Tercera prova avaluable: prova escrita de continguts 40% 1 0,04 1, 2
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