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Identificació 
 
Nom de l’assignatura: Seminari Xinès C Codi: 22416 
Tipus: Troncal �  Obligatòria   Optativa � 
Grau de Traducció i Interpretació   ECTS: 4,5  hores/alumne: 115 
Llicenciatura en Traducció i Interpretació Crèdits: 6 (2 Zhou + 4 Paoliello) 
Curs: 3r  Quadrimestre: anual 
Àrea: Traducció i Interpretació 
Llengua en què s’imparteix: Català/Castellà/Xinès 

Professorat: 
Professor Despatx Horari de tutories Correu E 
Minkang Zhou 1003 15:30-16:30 dl Minkang.Zhou@uab.es 
Antonio Paoliello 1003 12:30-13:30 h dl Antonio.Paoliello@gmail.com 

 
Descripció 
Objectius de la formació 
 
L’objectiu general de l’assignatura és potenciar la competència interlingüística i 
intercultural dels alumnes per tal que aprenguin no tan sols a traduir sinó també a 
interpretar. Aquest objectiu general es pot desglossar en els següents objectius més 
concrets: 

1. Despertar o augmentar la consciència de l’estreta relació entre llengua 
i cultura. 

2. Introduir els alumnes en els coneixements bàsics de la cultura xinesa 
per tal de facilitar la comprensió dels textos xinesos de manera més 
precisa i completa. 

3. Desenvolupar la sensibilitat per tal d’identificar aquells elements del 
llenguatge verbal i no verbal que poden derivar en un problema de 
comunicació intercultural entre el xinès i l’espanyol. 

4. Oferir un marc teòric i instruments d’anàlisi que permetin descriure, 
classificar  i traduir els referents culturals.  

 
 
Continguts 
 
El curs es dividirà en dues part diferenciades: 
Part I (20 h): Minkang Zhou  
1r semestre: del 22/09/2008 al 24/11/2008  
 
1. Situació geogràfica de la Xina(1 sesió) 
2. Sistema polític i l’administració actual de la Xina(1 sesió) 
3. Filosofia xinesa: confucianisme, taoisme y budisme(1 sesió) 
4. Llengua xinesa, orígens i evolució(1 sesió) 
5. Art xinès: la pintura tradicional i la cal·ligrafia(1 sesió) 
6. Gastronomia xinesa i l’art del te(1 sesió) 
7. Fengshui, l’art de l’harmonia(1 sesió) 
8. Viatge a la Xina: Beijing, Shanghai, Xi'an i Tibet(1 sesió) 
9. Sistema educatiu a la Xina(1 sesió) 
10. Jocs xinesos: escacs, majiang i weiqi (1 sesió) 
 
Part II (40 h): Antonio paoliello 
data: 
 
 
 

 
Bibliografia 
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Part I: 
 Estudis comparatius de xinès i castellà en aspectes lingüístics i culturals 
 Diccionari xinès – català - xinès 
 El món xinès 
 Història de la Xina 
 Geografia xinesa 
 Art i cultura de la Xina 
 Webs: www.cnd.org, www.creaders.net, www.omnitalk.com 

 
 
Part II (al menys una lectura obligatòria): 
 
o  

 
Programació d'activitats 
 
Part I: 
Aquesta assignatura compta amb dues hores de classe a la setmana. Cada tema 
necessita dues hores de classe excepte el tema de la historia xinesa, que necessita 
quatre sesions. Quan acabi la primera part els alumnes han de fer un treball i una 
presentació individual a classe d’un tema dels tractats a classe que els interessi. 
 
Part II: 
 
 
Treball autònom: 
- Lectura de la bibliografia recomanada.  
- Preparació de la presentació del treball individual a classe. 
 
Treball tutoritzat no presencial: 
- Realització dels exercicis que demani els professors. 
- Realització de dos treballs individuals sobre els continguts de l’assignatura (un per 
a cada part). 
 
Treball presencial en grup tutoritzat: 
- comentari i anàslisi del tema que se presenta en clase amb el professor (part I) 
- Anàlisi i traducció en grup dels textos que proporcioni la professora (part II). 
 
Les activitats de treball presencial comprenen un total de 60 hores i són obligatòries 
i avaluables. Les de treball no presencial i autònom representen 150 hores i són 
obligatòries i avaluables. 
 

 
Competències a desenvolupar 
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Competència Indicador específic de la competència 

Competència de 
comunicació oral 

- Domini de la llengua materna 
- Expressar-se oralment de forma correcta i estructurada en 
les presentacions i debats de classe 

Competència de 
comunicació escrita 

- Redactar treballs correctament 

Competències 
d'anàlisi i síntesi 
textual 

- Aplicar coneixements a la pràctica 
- Resolució de problemes 
- Raonar críticament 
- Coneixement de cultura i civilitzacions estrangeres 

Competències de 
treball en equip 

- Capacitat d’integrar-se en equips de treball 

Competències de 
capacitat 
d'aprenentatge 
autònom i continu 

- Cercar i obtenir informació i documentació  
- Gestionar la informació 
- Prendre decisions 
- Organitzar i planificar accions 
- Resolució de problemes 

Competència 
instrumental 

- Capacitat d’utilitzar els recursos documentals, tecnològics i 
humans per a resoldre problemes i completar coneixements 

 
Avaluació 

1a convocatòria 

Procediment 
d'avaluació 

Competències a avaluar i criteris d’avaluació Pes (%) 

2 treballs (un per 
cada part de 
l’assignatura) 

Es valorarà la competència d’expressió oral i escrita, 
així com la capacitat de documentació i d’anàlisi del 
tema o llibre escollit, segons cada cas. 

40% 

Assistència i 
participació a 
classe 

Es valorarà la capacitat d’aplicar coneixements a la 
pràctica, la resolució de problemes, la capacitat de 
crítica i el coneixement de la cultura xinesa. També 
es valorarà la capacitat d’integrar-se en equips de 
treball. 

60% 

 
2a convocatòria 

Procediment 
d'avaluació 

Competències a avaluar i criteris d’avaluació Pes (%) 

Treballs Es valorarà la competència d’expressió oral i escrita, 
així com la capacitat de documentació i d’anàlisi del 
tema o llibre escollit, segons cada cas. 

100% 

 
 


