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Prerequisits

Aquest mòdul no té cap pre-requisit

Objectius

Familiaritzar l'estudiant amb la modalitat de la interpretació consecutiva i simultània des d'una òptica
professional.
Iniciar el contacte dels estudiants amb els professionals de la interpretació.
Transmetre la importància de la veu en els professionals de la interpretació.
Oferir als estudiants eines per a la gestió de la veu.
Introduir l'estudiant en la importància de la pràctica reflexiva per a l'evolució professional.
Oferir als estudiants els coneixements del marc polític i administratiu, tant nacional com internacional,
en el qual hauran de desenvolupar la seva activitat de traducció i interpretació.

Competències

Actuar d'acord amb els principis deontològics de la professió.
Aplicar la tècnica de la interpretació consecutiva a nivell professional.
Aplicar les tècniques, les normes i els estàndards professionals de la interpretació.
Gestionar l'activitat 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.
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 a autodirigit.

Treballar en equip, generant sinergies en entorns de treball que involucrin diferents persones que
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Treballar en equip, generant sinergies en entorns de treball que involucrin diferents persones que
treballen de forma coordinada i col·laborativa.

Resultats d'aprenentatge

Actuar d'acord amb els principis deontològics de la professió.
Aplicar les estratègies de resolució de problemes a la interpretació consecutiva.
Demostrar capacitat de resistència física i mental i domini de la tensió derivada dels trets específics de
les situacions d'interpretació consecutiva.
Demostrar que es coneix el context professional i el mercat laboral de la interpretació consecutiva i
simultània.
Explicar el paper i les funcions de les grans organitzacions nacionals i internacionals que recorren a
intèrprets.
Gestionar l'activitat professional pròpia, planificant, organitzant i controlant la seva execució.
Gestionar problemes relacionats amb l'exercici de la professió d'intèrpret.
Identificar els processos cognitius subjacents a la interpretació consecutiva.
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 a autodirigit.
Reflexionar sobre les prestacions pròpies d'interpretació consecutiva i autoavaluar-les.
Treballar en equip, generant sinergies en entorns de treball que involucrin diferents persones que
treballen de forma coordinada i col·laborativa.

Continguts

Professionalització:

Resonància i projecció de la veu, flexibilitat vocal i aparell fonador.
Descripció de les característiques actuals de la professió d'intèrpret de conferències i anàlisi de les
característiques dels mercats.
Les associacions professionals.
La interpretació consecutiva: varietas, característiques i context professional
La interpretació simultània: varietats, característiques i context professional
Usos i costums de l'intèrpret professional, ética professional.
Pràctica reflexiva de l'intèrpret. Bases del portafoli d'aprenentatge.

Organitzacions internacionals:

Institucions nacionals i internacionals
El rol dels intèrprets en les institucions nacionals i internacionals

Metodologia

Les metodologies docents que s'aplicaran a aquest mòdul són les següents, que es detallen en l'apartat
d'activitats formatives:

Classes virtuals amb les institucions europees

Seminaris impartits per professionals de la interpretación

Activitats d'avaluació i autoavaluació

Tutories

Pràctica autònoma i portafoli
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Pràctica autònoma i portafoli

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes virtuals amb les instittucions europees 15 0,6 2, 3, 8, 11

Seminaris impartits per professionals de la interpretació 10 0,4

Taller de veu 10 0,4 2, 3, 8, 11

Tipus: Supervisades

Elaboració del portafoli 35 1,4 1, 6, 9, 10, 12

Preparació de la pràctica autònoma 7,5 0,3 1, 6, 9, 10, 12

Tipus: Autònomes

Pràctica autònoma, individual i en grup 94,5 3,78 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12

Avaluació

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
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Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Creació i Contingut del Portafoli 35% 32 1,28 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11

Exercici de preparació de conferències 15% 8 0,32 1, 2, 6, 7, 9, 10, 12

Exercici de veu 15% 3 0,12 1, 6, 9, 10, 12

Treball escrit i presentació oral - Organitzacions internacionals 35% 10 0,4 4, 5, 7
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Programari

Aula virtual: Moodle,

Processador de textos: Word (o similar)

Lector de pdf: Acrobat Reader (o similar)

Navegador: Chrome

Editor d´àudio: Audacity (o similar)

Plataforma zoom (funció de cabines d'interpretació)

Notability: presa de notes amb Ipads
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