
FITXA DE L'ASSIGNATURA TEB1  (2006-2007) 

 

I. IDENTIFICACIÓ 
 
Nom de l’assignatura: Traducció especialitzada alemany B1 al català Codi: 22466 
Tipus: Troncal  X   Obligatòria   Optativa  
Grau de Traducció i Interpretació    ECTS: 3,75  
 hores/alumne: 95  
Llicenciatura en Traducció i Interpretació Crèdits: 4 
Curs: 3r  Quadrimestre: 1r 
Àrea: Traducció i interpretació 
Llengua en què s’imparteix: català 

Professorat: 
Professor Despatx Horari de tutories Correu E 
Ramon Farrés K-1001 Dimarts i dijous 

12:30-14h  
Ramon.Farres@uab.cat

 

II. OBJECTIUS FORMATIUS DE L’ASSIGNATURA 

 

En finalitzar l’assignatura, l’alumne haurà de ser capaç de: 

• Conèixer les característiques bàsiques dels textos jurídics (estructura, llenguatge, estil, gèneres, etc.); 

• Entendre el contingut dels textos jurídics; 

• Documentar-se per dur a terme traduccions de textos jurídics; 

• Conèixer les estratègies i tècniques per fer traduccions de textos jurídics; 

• Traduir textos jurídics de dificultat mitjana. 



 

III. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES A DESENVOLUPAR 

1. Competències que es desenvoluparan 

Comunicació escrita 
(C2) 

Entendre els textos de treball proposats (C2,a) 
 
Redactar correctament les traduccions (C2,b) 

Anàlisi textual (C3) Analitzar correctament els textos de treball proposats. (C3,a)  
 
 

Domini de les 
estratègies de 
traducció (C4) 

Dominar les estratègies de traducció (C4,a) 

Creativitat (C5) Crear textos creatius (C5,a) 
 
Donar solucions creatives per resoldre problemes de traducció 
(C5,b) 
 
Utilitzar la intuïció per tal de trobar solucions imaginatives als 
problemes de la traducció (C5,c) 

Domini de les eines 
informàtiques 
aplicades a la 
traducció (C6) 

Dominar el programa MS Word per tal de lliurar les traduccions 
amb una presentació professional (C6,b) 

Treball en equip (C7) Desenvolupar la capacitat de treballar en equips petits de 
traducció per tal de discutir les propostes de traducció 
col·lectivament (C7,a) 

Domini de les 
estratègies de 

Aprendre a utilitzar les fonts del dret com a mitjà de 
documentació en la traducció de textos jurídics (C8, a) 



documentació per 
poder traduir 
documents jurídics 
(C8) 
Capacitat de traduir i  
treballar de manera 
ètica i estètica (C9) 

Desenvolupament de la sensibilitat estètica en els documents  
traduïts (C9,b) 

Capacitat 
d’aprenentatge de 
manera autònoma i 
continuada (C10) 

Cerca i obtenció d’informació sobre els problemes de traducció 
(C10,a) 
 
Presa de decisions sobre la traducció més adequada (C10,b) 
 
Resolució de problemes de traducció (C10,c) 
 
Raonament crític de les decisions de traducció adoptades (C10,d) 

 
 
 
IV. METODOLOGIES D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE. CONTINGUTS 

 
Distribució temporal: 

Activitats presencials (a classe): 42 h 

Després d’una o dues sessions introductòries en què s’exposaran conceptes bàsics del dret, de l’ordenament jurídic a Alemanya i Àustria i del 

llenguatge administratiu, el treball a classe consistirà en l’anàlisi i la traducció d’una sèrie de textos de caràcter jurídic, d’àmbits i estils molt 

diferents, a fi de tenir una idea general d’aquest camp d’especialització. 

 

Activitats no presencials tutelades (fora de classe, en grup o individuals): 45 h, distribuïdes en 3 h/setmana: 



• Preparació dels textos que es veuran a classe. 

• Traducció de textos fora de classe. 

• Elaboració del treball de traducció en grup. 

 

Activitats autònomes (activitats recomanades): 8 h 

 Lectura de bibliografia 
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Diccionaris  
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http://www.ratgeberrecht.de/ 
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http://www.brockhaus.de/ 
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http://www.jura.uni-tuebingen.de/einrichtungen/js/links/ 

http://www.wr-unterricht.de/wr_lexikon.html 

http://www.im.nrw.de/pser/85.htm 

http://www.wohlmann-d.de/links.htm 

http://www.123recht.net/default.asp 

 

 

 



VI. AVALUACIÓ 

 
Exercicis de classe, preparació 
regular de les traduccions  

Traducció de textos especialitzats jurídics i exercicis de 
llenguatge jurídic alemany i castellà 

 

50% 

Prova final  Traducció d’un fragment de document jurídic 50% 

 



PLANTILLA DE L’ASSIGNATURA  
 

Estimació d’hores 
dedicades a 

l’assignatura 

Temes o blocs 
temàtics 

Competències que es 
desenvoluparan ( del 

Perfil de Competències de 
la Titulació) 

Metodologies docents d’ 
ensenyament-aprenentatge 

(incloure activitats 
presencials i no presencials) 

Indicadors de les 
competències que 
demostren el seu 

assoliment 
 Professor1 Alumne2 

 
 
CONCEPTES BÀSICS DEL 

DRET, DE L’ORDENAMENT 

JURÍDIC A  ALEMANYA I 

ÀUSTRIA I DEL 

LLENGUATGE JURÍDIC 

  

 

ANÀLISI I TRADUCCIÓ DE 

TEXTOS DEL CAMP 

JURÍDIC D’ÀMBITS I 

ESTILS DIVERSOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comunicació escrita (C2)  
 
Anàlisi textual (C3) 
 
Domini de les estratègies de 
traducció (C4) 
 
Creativitat (C5) 
 
Domini de les eines 
informàtiques per a la 
traducció (C6) 
 
Treball en equip (C7) 
 
Domini de les estratègies de 
documentació per a traduir 
documents jurídics (C8) 
 

 
 
Reconeixement de gèneres 
del dret i extracció 
terminològica  
 
Anàlisi de l’estructura dels  
textos  judicials 
 
Cerca i documentació en les 
diferents institucions del dret 
comunitari i organitzacions 
internacionals  
 
Cerca i documentació a la 
web  
 
Cerca de documentació i 
formularis. 

 
 
Exercicis sobre 
reconeixement de textos i 
comprensió de textos 
 
Exercicis sobre documents  
 
Exercicis de comparació 
entre l’estructura d’un text 
jurídic alemany i un de 
català 
 
 
 

200 95 

                                                 
1 Hores professors: Inclou hores presencials a l’aula, preparació de materials, tutories i avaluació dels estudiants.  
2 Hores estudiants: Inclou hores presencials a l’aula , tutories, treball autònom.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitat de traduir i 
treballar de manera ètica i 
estètica (C9) 
 
Capacitat d’aprenentatge 
autònom i continu (C10) 
 



 


