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Identificació 
Nom de l’assignatura: 
Seminari de traducció especialitzada directa de l'Alemany al Català  
Codi: 22581  
Tipus: Troncal  
Grau de Traducció i Interpretació ECTS: 4,5  hores/alumne: 115  
Llicenciatura en Traducció i Interpretació Crèdits: 6 
Curs: 4t  Quadrimestre: 2n             Període: 2007/2008 
Horari: Dv 9:30 a 12:30  
Àrea: Traducció i interpretació 
Llengua en què s’imparteix: català 
Professor Despatx Horari tutories Correu-e 
Joan Parra K-1001 Dm, dj  

15.30 - 16.30 
 

joan.parra@uab.cat 

 

Descripció 

1. Objectius : 

• Pràctica de la traducció de textos especialitzats amb ús de recursos 
lexicogràfics i documentals, així com eines de traducció assistida 

• Sensibilització pel que fa als problemes de la traducció especialitzada entre 
les dues llengües 

• Pràctica de la gestió terminològica i documental 
 

 

2. Continguts: 

• El procés d'anàlisi de l'encàrrec 
• Els problemes de traducció, terminologia i documentació 
• El procés de producció del text d’arribada 
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4. Programació de les activitats: 

• Activitats presencials: 42 h. 
• Activitats no presencials tutoritzades (fora de classe, en grup o individuals): 

51 h. 
• Activitats autònomes (activitats recomanades): 12 h. 



 
 

5. Competències que es desenvoluparan: 

Competències genèriques Indicadors específics 

1. Competència traductora 

especialitzada 

- analitzar textos de l'àmbit tècnico-
científic 

- reconèixer i interpretar correctament 
les referències extralingüístiques, amb 
especial èmfasi en l'àmbit tècnico-
científic 

- donar solucions creatives per resoldre 
problemes de traducció especialitzada 

 
2. Competència instrumental  - capacitat d’utilitzar eines de traducció 

assistida 
 

3. Competències de documentació - cercar i obtenir informació i 
documentació de suport a la traducció 

- gestionar la informació 
 

6. Avaluació: 

1a convocatòria 

Procediment d’avaluació % Competències a avaluar 

  
Exercicis d'aula 
 

100 
- Competència traductora especialitzada 
- Competència instrumental  
- Competència de documentació 

 

2a convocatòria 

Procediment d’avaluació % Competències a avaluar 

Prova de traducció 
 

100 - Competència traductora especialitzada 
- Competència instrumental  
- Competència de documentació 

 


