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Prerequisits
Haver cursat el mòdul de Fonaments de la Interpretació de primer curs.

Objectius
-Introduir l'estudiant en la recerca en interpretació, emfatitzant l'evolució i els principals temes investigats i els
mètodes utilitzats.
-Introduir l'estudiant en el coneixement dels principis ètics de la professió d'intèrpret.
-Introduir l'estudiant als conceptes teòrics bàsics de l'àmbit de l'economia, aplicables a la interpretació de les
conferències.
-Introduir l'estudiant als conceptes teòrics bàsics de l'àmbit del dret, aplicables a la interpretació de les
conferències.
-Introduir l'estudiant en la gestió terminològica i les eines tecnològiques que facilitin la preparació d'un
encàrrec d'interpretació.

Competències
Demostrar coneixements especialitzats d'economia i dret aplicats a la interpretació de conferències.
Gestionar lactivitat professional pròpia, planificant, organitzant i controlant la seva execució.
Identificar el context de les relacions internacionals i interculturals, així com els organismes i els
instruments en què aquestes s'articulen, a fi de contextualitzar els processos comunicatius en els quals
l'intèrpret desenvoluparà la seva activitat professional.
Identificar i aplicar els fonaments teòrics de la interpretació de conferències com a disciplina
acadèmica.
Identificar i aplicar tècniques de documentació i de preparació terminològica.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
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Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
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 sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge
1. Demostrar que es coneixen els principals conceptes d'economia i dret aplicats a la interpretació de
conferències
2. Descriure l'evolució de la recerca en interpretació.
3. Distingir els principals mètodes de recerca en interpretació.
4. Explicar el paper i les funcions de les grans organitzacions nacionals i internacionals que recorren a
intèrprets.
5. Gestionar lactivitat professional pròpia, planificant, organitzant i controlant la seva execució.
6. Identificar els processos cognitius subjacents a la interpretació.
7. Identificar i aplicar tècniques de documentació i de preparació terminològica.
8. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
9. 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.
10. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
11. Reconèixer els temes de recerca principals en interpretació.
12. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
13. Valorar críticament diferents entorns socials en els quals es desenvolupa la interpretació.

Continguts
-Evolució de la recerca en interpretació;
-Principals models teòrics en interpretació;
-Metodologies de recerca en interpretació;
-Codi ètic en interpretació;
-Introducció al per a intèrprets;
-Dret de la Unió Europea per a intèrprets;
-Recursos de terminologia judicial per a intèrprets;
-Introducció a l'economia per a intèrprets;
-Recursos de terminologia econòmica i empresarial per a intèrprets.

Metodologia
Dirigides:
Classes magistrals participatives
Exposició oral de treballs
Supervisades i autònomes:
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Supervisades i autònomes:
Pràctica autònoma
Lectura d'articles
Tutories

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Classes magistrals participatives

36,75

1,47

1, 2, 3, 4, 6, 7

Tutories

7,5

0,3

1, 2, 3, 5, 6, 7, 11

14,91

0,6

1, 2, 3, 6, 7, 11

128,5

5,14

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades
Exposició oral de treballs
Tipus: Autònomes
Pràctica autònoma

Avaluació
Prova de coneixements sobre teoria de la interpretació i deontologia: 30%
Treball sobre economia: 35%
Treball sobre dret: 35%
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 professorat comunicarà per escrit
el procediment de recuperació. El professorat 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.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge
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Prova de coneixements sobre teoria de la interpretació i
deontologia

30%

2

0,08

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13

Treball sobre dret

40%

17,67

0,71

1, 4

Treball sobre economia

30%

17,67

0,71

1, 7
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