Consideracions sobre el treball de camp
La interdisciplinarietat s’ha convertit en una paraula clau en les
últimes dècades. A més del contacte efectiu amb altres
coneixements, és important no perdre de vista la necessitat
d’incorporar les respectives metodologies en el nostre treball de
recerca. És a dir, si situem la traducció en un ampli camp de
negociacions interculturals, constatem la rellevància de l’ús
d’estratègies pròpies de les ciències més diverses. El treball de camp,
tema d’aquest taller, pot ser un diferenciador per a una millor
comprensió dels fenòmens lingüístics i socioculturals examinats. Com
que el treball de camp comença molt abans del viatge, hem de tenir
en compte, a més de la necessitat d’una revisió de la literatura, la
definició del tema de la recerca, de les preguntes a respondre, dels
objectius a assolir, de les etapes de la investigació i del tipus de
mètode (quantitatiu, qualitatiu, híbrid) a utilitzar. Igualment decisius
són els següents aspectes pràctics: com identificar els espais a
visitar; com organitzar el viatge; què privilegiar durant l’estada; com
contemplar el temps per als imprevistos; quines tècniques s’han de
fer servir per optimitzar la recollida i sistematització de les dades.
La presentació partirà d’algunes experiències concretes en contextos
africans i pot integrar a la part final, en el debat, si n’hi ha, relats
d’altres experiències viscudes pels estudiants.
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