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Prerequisits

En iniciar l'assignatura, l'estudiant serà capaç de:
- Demostrar que posseeix coneixements sobre els principis metodològics que regeixen la traducció i els
aspectes professionals i instrumentals, així com els problemes de contrastivitat de la combinació lingüística.
- Aplicar aquests coneixements per a resoldre problemes de traducció de gèneres especialitzats senzills.
- Integrar coneixements per a emetre judicis sobre qüestions relacionades amb la traducció de gèneres
especialitzats senzills.
- Transmetre informació, idees, problemes i solucions relacionats amb la traducció de gèneres especialitzats
senzills.
-Demostrar que posseeix coneixements sobre els trets principals de les corresponents literatures i els corrents
literaris moderns.

Objectius

Llegir i interpretar textos literaris alemanys dels segles XIX i XX
Desenvolupar estratègies de traducció al castellà d'aquests textos
Resoldre problemes concrets de traducció en el context esmentat

Competències

Aplicar coneixements culturals per poder traduir.
Aplicar coneixements temàtics per poder traduir.
Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
Dominar els aspectes professionals de la traducció.
Dominar els principis metodològics que regeixen la traducció.
Produir textos escrits en llengua A per poder traduir.
Resoldre problemes de traducció de diferents camps d'especialització (textos jurídics i financers,
científics i tècnics, literaris, audiovisuals, localització).

Utilitzar els recursos de documentació per poder traduir.
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Utilitzar els recursos de documentació per poder traduir.
Utilitzar els recursos tecnològics per poder traduir.
Utilitzar els recursos terminològics per poder traduir.

Resultats d´aprenentatge

Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar
coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos de
documentació per resoldre problemes de traducció.
Aplicar els recursos tecnològics per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos tecnològics
per resoldre problemes de traducció.
Aplicar els recursos terminològics per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos
terminològics per resoldre problemes de traducció.
Aplicar estratègies per adquirir coneixements temàtics per poder traduir: Aplicar estratègies per adquirir
coneixements temàtics per poder traduir.
Demostrar que es coneix el funcionament del mercat laboral de la traducció: Demostrar que es coneix
el funcionament del mercat laboral de la traducció.
Demostrar que es coneixen les tècniques i estratègies per resoldre problemes de traducció: Demostrar
que es coneixen les tècniques i estratègies per resoldre problemes de traducció.
Gestionar problemes relacionats amb l'exercici de la professió de traductor: Gestionar problemes
relacionats amb l'exercici de la professió de traductor.
Identificar els problemes de traducció propis de cada camp: Identificar els problemes de traducció
propis de cada camp.
Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements temàtics per poder traduir: Identificar la necessitat
de mobilitzar coneixements temàtics per poder traduir.
Integrar coneixements culturals per resoldre problemes de traducció: Integrar coneixements culturals
per resoldre problemes de traducció.
Integrar coneixements temàtics per resoldre problemes de traducción: Integrar coneixements temàtics
per resoldre problemes de traducció.
Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits
especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills, adequats al context i amb
correcció lingüística.
Recórrer adequadament les diferents fases per a l'elaboració d'una traducció i dur a termes les tasques
corresponents: Recórrer adequadament les diferents fases per a l'elaboració d'una traducció i dur a
termes les tasques corresponents.
Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències entre les llengües de
treball.
Tenir coneixements temàtics per poder traduir : Tenir coneixements temàtics per poder traduir.
Trobar la solució traductora que convingui en cada cas: Trobar la solució traductora que convingui en
cada cas.
Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció: Utilitzar les
estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció.

Continguts

-Metodologia de la traducció literària (normes bàsiques de la traducció literària en la combinació lingüística).
-Aspectes professionals de la traducció literària.
-Resolució de problemes de traducció de gèneres de prosa com ara memòries, contes, capítols de novel·la,
assaig literari, cartes, etc.
-Resolució de problemes de traducció de textos amb rima i estructura mètrica com ara poemes, cançons, etc.
-Resolució de problemes de traducció de gèneres dramàtics com ara obres de teatre, llibrets d'òpera, etc.
-Resolució de problemes de traducció d'altres gèneres literaris com ara còmics, literatura infantil, aforismes,
etc.
-Ús de les eines tecnològiques i fonts de documentació específiques per a la traducció literària.
-Ús de diccionaris, glossaris, bases de dades especialitzades i textos paral·lels adients per a la traducció
literària.
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Metodologia

S'alternaran les següents metodologies:
• Resolució de problemes puntuals de traducció literària de l'alemany al castellà
• Realització de tasques relacionades amb l'aplicació d'algun aspecte teòric de la traducció
• Realització de tasques relacionades amb el control de qualitat de la traducció
• Tasques de crítica de traduccions publicades: comentari d'errors i encerts
• Ús d'eines del campus virtual
• Ús de recursos tecnològics i multimèdia: pràctica de cerca de documentació relativa al context històric,
artístic, ideològic i cultural dels textos

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Realització de tasques de traducció 38 1,52 7, 14, 17, 18

Resolució d'exercicis de traducció 15 0,6 11, 14, 15, 17, 18

Tipus: Supervisades

Debat i reflexió sobre aspectes rellevants de la traducció 16,5 0,66 7, 9, 11, 17, 18

Tipus: Autònomes

Preparació d'exercicis 12,5 0,5 9, 15, 17, 18

Preparació de traduccions i treballs 58 2,32 9, 14, 15, 17, 18

Avaluació

S'haurà de lliurar un treball de traducció que constituirà el 100% de l'avaluació.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Realització de tasques de
traducció

100 10 0,4 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18

Bibliografia
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Elena García, P. (1990). Aspectos teóricos y prácticos de la traducción (alemán-español). Salamanca:
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Hönig, H. G.; Kußmaul, P. (1991). Strategie der Übersetzung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Tübingen: Gunter
Narr.
Snell-Hornby, M.; Hönig; H. G.; Kußmaul, P.; Schmitt, P. A. (eds.). (1998) Handbuch Translation. Tübingen:
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Marías, Javier, «Ausencia y memoria en la traducción poética» (1980), dins Literatura y fantasma, Madrid,
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