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Prerequisits

En iniciar l'assignatura l'estudiant serà capaç de:

• Demostrar que posseeix i comprèn coneixements sobre els principis metodològics bàsics que regeixen la
traducció, els aspectes professionals i instrumentals bàsics, i els problemes bàsics de contrastivitat de la
combinació lingüística.

• Aplicar aquests coneixements per resoldre problemes de traducció de gèneres no especialitzats en llengua
estàndard de diferents tipus.

• Integrar coneixements per emetre judicis sobre qüestions relacionades amb la traducció de gèneres no
especialitzats en llengua estàndard de diferents tipus.

Objectius

La funció d'aquesta assignatura és desenvolupar la capacitat de resolució de problemes de traducció de textos
no especialitzats amb problemes de variació lingüística (mode, to i estil) i de referents culturals, de diferents
àmbits i amb diferents funcions.

En acabar l'assignatura l'estudiant serà capaç de:

• Demostrar que posseeix i comprèn coneixements sobre els principis metodològics que regeixen la traducció,
els aspectes professionals i instrumentals, i els problemes de contrastivitat de la combinació lingüística.

• Aplicar aquests coneixements per resoldre problemes de traducció de gèneres no especialitzats amb
problemes de variació lingüística i de referents culturals, de diferents àmbits i amb diferents funcions.

• Integrar coneixements per emetre judicis sobre qüestions relacionades amb la traducció de gèneres no
especialitzats amb problemes de variació lingüística i de referents culturals, de diferents àmbits i amb diferents
funcions.

• Transmetre informació, idees, problemes i solucions relatius a la traducció de gèneres no especialitzats amb
problemes de variació lingüística i de referents culturals, de diferents àmbits i amb diferents funcions.

Competències

Traducció i interpretació
Aplicar coneixements culturals per poder traduir.
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Aplicar coneixements culturals per poder traduir.
Aprendre de manera estratègica, autònoma i contínua.
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 textos no especialitzats.
Treballar de forma ètica.
Utilitzar els recursos de documentació per poder traduir.
Utilitzar els recursos tecnològics 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 poder traduir textos escrits no especialitzats amb problemes de variació lingüística i
de referents culturals, de diferents àmbits i amb diferents funcions.
Aplicar els recursos tecnològics per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos tecnològics
per resoldre problemes de traducció de textos escrits no especialitzats amb problemes de variació
lingüística i de referents culturals, de diferents àmbits i amb diferents funcions.
Aplicar estratègies per adquirir coneixements culturals per poder traduir: Aplicar estratègies per adquirir
coneixements culturals per a poder traduir textos escrits no especialitzats amb problemes de variació
lingüística i de referents culturals, de diferents àmbits i amb diferents funcions.
Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per
comprendre textos escrits no especialitzats amb problemes de variació lingüística i de referents
culturals, de diferents àmbits i amb diferents funcions.
Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives
específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits no especialitzats amb problemes de variació
lingüística i de referents culturals, de diferents àmbits i amb diferents funcions.
Aprendre de manera estratègica, autònoma i contínua: Documentar-se per tal dampliar la informació.
Aprendre de manera estratègica, autònoma i contínua: Formular un pla dacció per a aprendre.
Aprendre de manera estratègica, autònoma i contínua: Qüestionar i ampliar el que sha après.
Avaluar els resultats obtinguts en el procés de recerca de la informació per poder traduir: Avaluar els
resultats obtinguts en el procés de cerca de la informació per poder traduir textos escrits no
especialitzats amb problemes de variació lingüística i de referents culturals, de diferents àmbits i amb
diferents funcions.
Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la
intenció comunicativa i el sentit de textos escrits no especialitzats amb problemes de variació lingüística
i de referents culturals, de diferents àmbits i amb diferents funcions.
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 els recursos tecnològics per poder traduir: Demostrar que es coneixen els
recursos tecnològics per poder editar textos escrits no especialitzats amb problemes de variació
lingüística i de referents culturals, de diferents àmbits i amb diferents funcions.
Formular adequadament les necessitats informatives per poder traduir: Formular adequadament les
necessitats informatives per poder traduir textos escrits no especialitzats amb problemes de variació
lingüística i de referents culturals, de diferents àmbits i amb diferents funcions.
Gestionar problemes relacionats amb l'exercici de la professió de traductor: Gestionar problemes
relacionats amb l'exercici de la professió de traductor.
Identificar el caràcter textual i dinàmic de l'equivalència traductora: Identificar el caràcter textual i
dinàmic de lequivalència traductora.
Identificar els problemes de traducció propis de textos no especialitzats: Identificar els problemes de
traducció bàsics de textos escrits no especialitzats amb problemes de variació lingüística i de referents
culturals, de diferents àmbits i amb diferents funcions.
Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per poder traduir: Identificar la necessitat
de mobilitzar coneixements culturals per a poder traduir textos escrits no especialitzats amb problemes
de variació lingüística i de referents culturals, de diferents àmbits i amb diferents funcions.
Identificar la traducció com un acte de comunicació adreçat a un destinatari: Identificar la traducció com
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Identificar la traducció com un acte de comunicació adreçat a un destinatari: Identificar la traducció com
un acte de comunicació adreçat a un destinatari.
Identificar les fonts d'informació existents (digitals i analògiques) per poder traduir: Identificar les fonts
dinformació existents (digitals i analògiques) per poder traduir textos escrits no especialitzats amb
problemes de variació lingüística i de referents culturals, de diferents àmbits i amb diferents funcions.
Integrar coneixements culturals per resoldre problemes de traducció: Integrar coneixements culturals
per resoldre problemes de traducció de textos escrits no especialitzats amb problemes de variació
lingüística i de referents culturals, de diferents àmbits i amb diferents funcions.
Interrogar eficientment les fonts de documentació per poder traduir: Interrogar eficientment les fonts de
documentació per poder traduir textos escrits no especialitzats amb problemes de variació lingüística i
de referents culturals, de diferents àmbits i amb diferents funcions.
Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits no
especialitzats amb problemes de variació lingüística i de referents culturals, de diferents àmbits i amb
diferents funcions., 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 la traducció de textos escrits no
especialitzats amb problemes de variació lingüística i de referents culturals, de diferents àmbits i amb
diferents funcions.
Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències entre les llengües de
treball.
Treballar de forma ètica: Treballar de forma ètica.
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 fonamentals per resoldre problemes bàsics de traducció de textos escrits no
especialitzats amb problemes de variació lingüística i de referents culturals, de diferents àmbits i amb
diferents funcions.

Continguts

• La resolució de problemes de traducció derivats dels referents culturals: en guies turístiques, còmics,
fragments de novel·les, etc.

• La resolució de problemes de traducció derivats del to textual (vulgar, informal, formal, solemne, etc.): en
cartes informals i formals, còmics, guions de telefilms per a adolescents, etc.

• La resolució de problemes de traducció derivats del mode textual (escrit per a ser llegit en veu alta, escrit per
a ser dit, etc.): en conferències, discursos (d'obertura, de clausura, etc.), guions de telefilms, etc.

• La resolució de problemes de traducció derivats de l'estil del text (clar/obscur, concís/ampul·lós, rígid i
arcaic/natural, etc.): en articles de premsa, fragments d'assaigs, novel·les, etc.

• Aspectes professionals: codis deontològics fonamentals i associacions més importants; condicions generals
de prestació; tarifes; iniciació a l'elaboració de pressuposts i facturació.

• Ús d'eines (tecnològiques i de documentació) per a la traducció de textos no especialitzats amb problemes
de variació lingüística (mode, to i estil) i de referents culturals:   DiccionarisLes mateixes que a 1er i 2n curs +
històrics i etimològics, de neologismes, d'argot i col·loquialismes, etc. Buscadors especialitzats.

Metodologia

-Resolució d'exercicis

-Tasques relacionades amb la traducció

-Resolució de problemes

Els continguts de l'assignatura es treballaran a classe de manera pràctica. Els alumnes prepararan els

exercicis o les traduccions a casa i es posaran en comú a classe.
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exercicis o les traduccions a casa i es posaran en comú a classe.

Les traduccions, que s'han de lliurar obligatòriament en paper, no s'acceptaran després de la data indicada.

Observacions:

1. El compliment del calendari dependrà del ritme de feina i de les necessitats del grup.

2. Els continguts d'aprenentatge -i, en conseqüència, l'avaluació- podran canviar al llarg del semestre si ho
consensuen la professora i la majoria dels estudiants que assisteixen regularment a classe.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Cerca de documentació 10 0,4 2, 10, 14, 20, 22

Realització d'activitats de
traducció

40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 27, 28

Resolució d'exercicis 12,5 0,5 23, 25

Tipus: Supervisades

Assistència a conferències 4 0,16 4, 11, 18, 21

Preparació de l'autoavaluació 1 0,04 8, 9

Preparació de traduccions
avaluables

10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 27, 28

Tipus: Autònomes

Preparació d'exercicis 10 0,4 1, 23, 25

Preparació de traduccions i
treballs

55 2,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 27, 28

Avaluació

Traduccions: Caldrà lliurar dues traduccions, indicades en la programació, mecanografiades i en paper, en les
dates assenyalades. No s'acceptaran després de la data fixada.

Exercici de traducció a classe: Consisteix en la traducció individual d'un text o de diferents fragments de textos
de l'anglès al català. L'exercici es fa a l'aula en la data assignada.

Prova final de traducció: Consisteix en la traducció individual d'un text general (aprox. 250 paraules) de
l'anglès al català. Els estudiants hi podran dur tota la documentació que considerin necessària. La prova es fa
a l'aula en la data assignada.

Autoavaluació: L'alumne haurà de presentar abans del dia de la prova final un una breu reflexió sobre el
procés d'aprenentatge de l'assignatura.

Assistència i resum de dos actes relacionats amb la traducció: L'alumne haurà d'assistir a dues conferències o
xerrades sobre traducció i fer-ne un resum que haurà de lliurar abans del dia de la prova final. 
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IMPORTANT: Si algun alumne per alguna raó justificada no pot venir a classe, s'haurà de posar en contacte
personalment amb la professora durant les primeres setmanes del curs. No es permetrà fer la prova final a
cap alumne que durant el curs no hagi vingut a veure la professora. En el cas d'alumnes d'intercanvi que
marxin abansdel començament de curs i que vulguin ser avaluats, si no poden venir personalment, hauran de
posar-se en contacte amb la professora al més aviat possible per saber què han de fer.

OBSERVACIONS:

- Es considera NO PRESENTAT quan l'alumne no s'hagi presentat al 75% dels treballs/proves avaluables.
Aquest 75% inclourà la prova final de traducció.

- La nota mínima per aprovar és 5 (sobre 10).

Nota: La informació sobre l'avaluació, el tipus d'activitats d'avaluació i el seu pes sobre l'assignatura és a títol
orientatiu. Aquesta informació es concretarà a començament de curs pel professor responsable de
l'assignatura.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Exercicis parcials de traducció
(individuals o en grup)

30 2,75 0,11 1, 5, 6, 11, 18, 23, 25

Prova final 40 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Tasques relacionades amb aspectes
rellevants de la traducció

30 2,75 0,11 1, 4, 5, 6, 11, 18, 23, 25
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Merrian-Webster http://www.merriam-webster.com/

Optimot http://www14.gencat.cat/llc/AppJava/index.jsp

Portal lingüístic de la Corporació Catalana dels Mitjans Audiovisuals. http://esadir.cat/ 

Termcat www.termcat.net

Catàleg Col·lectiu d'Universitats de Catalunya http://ccuc.cbuc.cat/

ISBN www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html
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