
FITXA DE L'ASSIGNATURA (2008-2009) 

 

Identificació 
Nom de l’assignatura: Traducció Directa de l’Italià C1 (al Català) Codi: 22458 
Tipus: Troncal  X   Obligatòria   Optativa  
Grau de Traducció i Interpretació    ECTS: 4,5   hores/alumne: 115  
Llicenciatura en Traducció i Interpretació Crèdits: 6 
Curs: 3r  Quadrimestre: 1r 
Àrea: Traducció i interpretació 
Llengua en què s’imparteix: Italià 
Horari de classe: dimarts 9.30-11.00, dijous 9.30-11.00 
Professor Despatx Horari de tutories Correu E 
Miquel Edo Julià K/1006 Dimecres 8.30-10.30 Miquel.Edo@uab.cat  

 

II. OBJECTIUS FORMATIUS DE L'ASSIGNATURA 

- Assolir una comprensió alta de textos de dificultat mitjana, escrits en llengua italiana 
estàndard i pertanyents a diversos gèneres i camps semàntics: discursius (assaig, 
conferència), divulgatius i especialitzats (zoologia, enologia, art, automobilisme, 
burocràcia, publicitat, entre d’altres), literaris (novel·la i teatre, narrativa infantil). 
- Adquirir la capacitat de traduir els textos esmentats amb uns nivells satisfactoris de 
correcció en els següents aspectes: transmissió de les informacions i de les intencions, 
reproducció del registre, sintaxi del discurs, cura de l’estil. 
- Ampliar els coneixements relatius a la gramàtica contrastiva i als “falsos amics”. 
- Distingir entre literalitat i equivalència. 
- Aprendre tècniques per a resoldre problemes concrets de traducció: noms propis, títols, 
realia, parèmies i ortonímia, entre d’altres.  
- Adquirir algunes nocions sobre traducció cinematogràfica. 
 

III. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES A DESENVOLUPAR 

Competència 
 

Indicador específic de la competència 

Competències de 
comunicació escrita 
(expressió i 
comprensió) de la 
llengua materna i de 
la segona llengua 
estrangera 

- Domini de la segona llengua estrangera. 
- Domini de la llengua materna. 
- Entendre la intenció comunicativa. 
- Redactar correctament. 

Competències de 
domini de les 
estratègies de 
traducció 

- Diferenciar gèneres textuals. 
- Aplicar coneixements a la pràctica. 
- Resolució de problemes. 
- Raonar críticament. 
- Coneixement de la cultura estrangera. 

Competències de 
domini d’eines 
informàtiques 

- Utilització ràpida i eficaç dels cercadors d’Internet. 
- Coneixement de llocs web especialment útils per a la 
traducció. 



Competències de 
creativitat 

- Donar solucions creatives per a resoldre problemes de 
traducció. 

Competències de 
capacitat per a 
treballar en un 
context intercultural 

- Reconeixement de la diversitat cultural. 

Competències de 
capacitat 
d'aprenentatge 
autònom i continu 

- Cercar i obtenir informació i documentació de suport a la 
traducció. 
- Gestionar la informació. 
- Prendre decisions. 

Competència 
instrumental 

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

 
 
IV. METODOLOGIES DOCENTS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE 
 
1. Traducció al català d’un text escrit en italià d’una extensió variable entre les dues i 
les deu pàgines. Activitat no presencial tutoritzada, individual, escrita, objecte 
d’avaluació contínua a totes dues convocatòries mitjançant correcció per escrit de cada 
traducció individual. Data de presentació: un text cada setmana o cada quinze dies, fins 
a un total de set; el text, pertanyent al dossier facilitat al començament del curs, serà 
indicat pel docent amb una setmana d’antelació; la traducció es lliurarà el dijous, a 
classe, en còpia impresa, quan comenci o acabi l’hora lectiva. En la segona 
convocatòria, l’estudiant, si vol millorar la nota corresponent a l’avaluació contínua 
obtinguda en la primera convocatòria, pot fer fins a quatre traduccions noves, de textos 
també nous indicats pel professor: aquestes traduccions les lliurarà abans del 5 de juny. 
En total, 31 hores de treball per a l’alumne. 
 
2. Comentari a classe de l’activitat anterior: anàlisi del text (en determinats casos 
precedirà l’activitat 1), localització dels problemes de traducció (en determinats casos 
precedirà l’activitat 1), comparació entre les solucions proposades pels diversos 
estudiants, determinació d’una escala valorativa de les solucions, presentació d’altres 
alternatives. Activitat presencial, en grup, oral i escrita, objecte d’avaluació contínua a 
la primera convocatòria. 18 hores. 
 
3. Elaboració, sobre la base de les activitats anteriors, d’una casuística relativa a 
gramàtica contrastiva i a falsos amics. Activitat no presencial tutoritzada, individual, 
escrita, objecte d’avaluació contínua a la primera convocatòria. Data de presentació: el 
llistat ha d’estar actualitzat al llarg de tot el quadrimestre; el professor el requerirà 
almenys en tres ocasions, amb avís previ; no se’n farà una correcció per escrit 
personalitzada tret que l’alumne la sol·liciti. 8 hores. 
 
4. Comentari a classe de l’activitat anterior: suma de les casuístiques aportades pels 
estudiants; amplificació i aclariments. Activitat presencial, en grup, oral i escrita, 
objecte d’avaluació contínua a la primera convocatòria. 7 hores. 
 
5. Elaboració de propostes de traducció per als topònims i noms propis subratllats en un 
text facilitat pel docent. Activitat no presencial tutoritzada, individual, escrita, objecte 
d’avaluació contínua a la primera convocatòria. Data de presentació: es portarà 



directament a classe el dia convingut; no se’n farà una correcció per escrit 
personalitzada tret que l’alumne la sol·liciti. 4 hores. 
 
6. Comentari a classe de l’activitat anterior: possibilitats i criteris de traducció de les 
categories esmentades. Activitat presencial, en grup, oral i escrita, objecte d’avaluació 
contínua a la primera convocatòria. 3 hores. 
 
7. Sobre un dels textos de l’activitat 1 que contingui diàleg dins d’una narració, es 
repassaran les normes ortotipogràfiques elementals. Activitat presencial, en grup, oral i 
escrita, objecte d’avaluació contínua a la primera convocatòria. 3 hores. 
 
8. Mostra de llocs webs d’interès per a la traducció italià-català: il·lustració del seu 
contingut i de la seva utilitat pràctica. Activitat presencial, en grup, oral i escrita, objecte 
d’avaluació contínua a la primera convocatòria. 3 hores, més altres 3 d’activitat 
autònoma: en total, 6 hores. 
 
9. Aplicació dels cercadors d’Internet a la resolució de problemes concrets de traducció 
que s’hagin plantejat en el decurs de les activitats 1 i 2, majoritàriament centrats en cites 
al·lusives o intertextuals, en “realia” i altres referències culturals, en títols d’obres i 
noms de personatges. Activitat presencial, en grup, oral i escrita, objecte d’avaluació 
contínua a la primera convocatòria. 9 hores. 
 
10. Subtitulació d’una escena cinematogràfica. Activitat presencial, en grup, oral i 
escrita, objecte d’avaluació contínua a la primera convocatòria. 5 hores. 
 
11. Primera prova de traducció a classe: traducció, amb l’ajut de diccionaris, d’un text 
d’un gènere i d’un lèxic emparentats amb algun dels que s’han treballat a les activitats 1 
i 2. Un cop corregida, se’n farà una revisió. Activitat presencial, individual, escrita, 
objecte d’avaluació a la primera convocatòria mitjançant correcció per escrit amb 
puntuació sobre 10. Data de la prova: 25 de novembre. 1,5 hores de prova, 2 de revisió. 
Prèviament activitat autònoma: 4 hores. En total, 7,5 hores. 
 
12. Prova final de traducció, amb dues parts: a) traducció, sense l’ajut de cap material, 
d’un text molt similar a un dels que s’han treballat a les activitats 1 i 2; b) traducció, 
amb l’ajut de diccionaris, d’un text no necessàriament emparentat amb els que s’han 
treballat a classe al llarg del quadrimestre. Un cop corregida, se’n farà una revisió. Data 
de la prova en la primera convocatòria: 27 i 29 de gener. Data de la prova en la segona 
convocatòria: 3 de juliol. Activitat presencial, individual, escrita, obligatòria, objecte 
d’avaluació a totes dues convocatòries amb puntuació sobre 10. 3 hores de prova, 4 de 
revisió. Prèviament activitat autònoma: 6,5 hores. En total, 13,5 hores. 

 
 



V. CONTINGUTS I BIBLIOGRAFIA 
 
Continguts 
 
1. Anàlisi contrastiva italià-català. 
 
1.1. Gramàtica contrastiva. 
 
1.2. Semàntica contrastiva. 
 
2. Anàlisi i resolució de problemes de traducció. 
 
2.1. Literalitat i equivalència. 
 
2.2. Noms propis i topònims. 
 
2.3. “Realia” i altres referents culturals. 
 
2.4. Al·lusivitat. 
 
3. Recerca, anàlisi i ús de textos paral·lels. 
 
 

Bibliografia lexicogràfica 

1. Diccionaris monolingües 
- Els principals diccionaris monolingües italians: Zingarelli, Devoto-Oli, Paravia, etc. 
- Els principals diccionaris monolingües catalans: Institut d’Estudis Catalans, 

Enciclopèdia Catalana, Alcover-Moll, etc. 
 
2. Diccionaris  bilingües 
- Diccionari Català-Itàlia, Diccionari Italià-Català, 2 voll.. Barcelona: Enciclopèdia 

Catalana, 1992 i 2002.  
- Turull, Isabel: Diccionari de paranys de traducció Italià-Català (falsi amici). 

Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2001. 
 
3. Diccionaris de sinònims 
- Dizionario Garzanti dei Sinonimi e dei Contrari. Milà: Garzanti, 1991.  
- Pey, S.: Diccionari de sinònims, idees afins i antònims. Barcelona: Teide, 199717 

[1970].  
 

 

Bibliografia crítica i manuals 

Albin, Veronica: What’s in a Name: Juliet’s Question Revisited. “Translation Journal”, 
2003, www.accurapid.com/journal/ . 

Arbonès, Jordi: Reflexions sobre aspectes pràctics de la traducció. “Revista de 
Catalunya”, 94 (març 1995), pp. 73-86; 103 (gener 1996), pp. 85-100; 104 (febrer 
1996), pp. 112-120. 



Badia i Margarit, Antoni M.; Duarte, Carles: Formulari administratiu. Barcelona: 
Curial, 19924 [1979]. 

El català a TV3. Llibre d’estil. Barcelona: Edicions 62, 19982 [1995]. 
Espasa, Eva: La traducció dalt de l’escenari. Vic: Eumo Editorial, 2000. 
Folena, Gianfranco: La traduzione, saggi e studi. Trieste: Edizione Lint, 1973. 
Gonzalo García, Consuelo; García Yebra, Valentín. (eds.): Documentación, 

terminología y traducción. Madrid: Síntesis, 2000. 
Iñigo, Marta; Westall, Debra: The Translation of “Realia”, in Actes del III Congrés de 

Traducció. Universitat Autònoma de Barcelona, 1998, pp. 92-93. 
Leppihalme, Ritva: Culture Bumps. An Empirical Approach to the Translation of 

Allusions. Clevedon: Multilingual Matters, 1997. 
Lorenzo, Lourdes; Pereira, Ana; Ruzicka, Veljka (eds.): Contribuciones al estudio de la 

traducción de literatura infantil y juvenil. Madrid: CIE, 2002. 
Mallafrè, Joaquim: Llengua de tribu i llengua de polis: Bases d’una traducció literària. 

Barcelona: Quaderns Crema, 1991. 
Monterroso, Augusto: Sobre la traducción de algunos títulos, in La palabra mágica. 

Barcelona: Muchnik Editores, 1985, pp. 89-96. 
Mayoral, Roberto: La traducción de referencias culturales. “Sendebar”, 10/11 

(1999/2000), pp. 67-88. 
Moya, Virgilio: La traducción de los nombres propios. Madrid: Cátedra, 2002. 
Newmark, Peter: Manual de traducción. Madrid: Cátedra, 1987. 
Nord, Christiane: Text Analysis in Translation. Amsterdam/ Philadelphia: Rodopi. 1991. 
 
 
Llocs web d’interès 
 
1. Italians 
 
Accademia della Crusca www.accademiadellacrusca.it 
De Mauro. Il dizionario della lengua italiana www.demauroparavia.it  
Garzanti Linguistica www.garzantilinguistica.it 
Il Traduttore Nuovo www.aiti.org/traduttoreNuovo.html  
Il vocabolario.it www.ilvocabolario.it 
Sapere.it www.sapere.it 
 
2. Catalans 
 
Diccionari català-valencià-balear (Alcover-Moll) http://dcvb.iecat.net 
Institut d’Estudis Catalans http://pdl.iecat.net/ 
TermCat. Centre de Terminologia www.termcat.es  
 
3. Altres 

 
Babylon www.babylon.com 
Dictionary.com www.dictionary.com 
Eurodicautom http://europa.eu.int/eurodicautom 
Logos. Non solo parole www.logos.net  
 

 



VI. AVALUACIÓ 

 
1a convocatòria (alumnes presencials) 

Procediment d'avaluació 
 

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

Contínua sobre la base de 
les activitats realitzades a 
casa (activitats 1, 3, 5)  i 
de les intervencions a 
classe (activitats 2, 4, 6, 
7, 8, 9, 10) 

Totes les competències enumerades al punt III. 
No es facilitarà sistemàticament una puntuació 
concreta de cada activitat. Periòdicament 
l’alumne consultarà al docent quina és aquesta 
puntuació i la seva evolució general. 
Valoració estimativa amb un especial pes de la 
mitjana de les notes amb puntuació numèrica 
sobre 10 obtingudes a l’activitat 1, puntuació 
determinada per l’acceptabilitat global de cada 
traducció en funció de les pautes habituals en el 
mercat. 

20% 

Primera prova de 
traducció   
(activitat 11) 
 
Data prevista: 25 de 
novembre 

Vegeu Prova final. 30% 

Prova final  
(activitat 12) 
 
Data prevista: 
27 i 29 de gener, 
en horari lectiu 

Totes les competències enumerades al punt III. 
Puntuació sobre 10 segons l’escala de valors 
clàssica del sistema universitari català. 
L’aconseguiment de la nota mínima satisfactòria 
dependrà de l’acceptabilitat global de la 
traducció segons les pautes habituals en el 
mercat. En funció de la llargada i de la dificultat 
del text s’establirà un nombre mínim d’errors 
possibles. Cada error, en funció de la seva 
gravetat, comptarà 1, 2 o 3 en la suma total. 

50% 

 
1a convocatòria (alumnes no presencials) 

Procediment d'avaluació Competències a avaluar i criteris d’avaluació Pes (%) 
Primera prova de 
traducció   
(activitat 11) 
 
Data prevista: 25 de 
novembre 

Vegeu primera convocatòria (alumnes 
presencials). 

30% 

Prova final  
(activitat 12) 
 
Data prevista: 
27 i 29 de gener, 
en horari lectiu 

Vegeu primera convocatòria (alumnes 
presencials). 

70% 

 



 
 

2a convocatòria 
Procediment d'avaluació Competències a avaluar i criteris d’avaluació Pes (%) 
Contínua sobre la base de 
l’activitat 1 (es traduiran 
quatre textos diferents 
dels que s’han treballat a 
la primera convocatòria) 
 
Data límit de lliurament: 
5 de juny 

Totes les competències enumerades al punt III. 
Puntuació sobre 10 segons l’escala de valors 
clàssica del sistema universitari català. 
L’aconseguiment de la nota mínima satisfactòria 
dependrà de l’acceptabilitat global de la 
traducció segons les pautes habituals en el 
mercat.  

20% 

Prova final de traducció 
(activitat 12) 
 
Data prevista: 
3 de juliol, 9.30-12.00 

Vegeu primera convocatòria. 80% 

 
 


