
FITXA DE L'ASSIGNATURA TEB1 (2009-2010)

I. IDENTIFICACIÓ

Nom de l'assignatura: Traducció especialitzada alemany B1 al català                 Codi: 22466

Tipus: Troncal

Curs: 3 r.

Quadrimestre: 1r.

Àrea: Traducció i interpretació

Llengua en què s'imparteix: català

Professora: Montserrat Franquesa

Horari: dimarts i dijous de 12.30 a 14 h.                                 Despatx: MR017

Correu E: Montserrat.Franquesa@uab.cat

II. OBJECTIUS FORMATIUS DE L’ASSIGNATURA

En finalitzar l’assignatura, l’alumne haurà de ser capaç de:
� Conèixer les característiques bàsiques dels textos jurídics (estructura, llenguatge, estil, gèneres, 
etc.);
� Entendre el contingut dels textos jurídics;
� Documentar-se per dur a terme traduccions de textos jurídics;
� Conèixer les estratègies i tècniques per fer traduccions de textos jurídics;
� Traduir textos jurídics de dificultat mitjana

III.COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES A DESENVOLUPAR

Comunicació escrita :
Entendre els textos de treball proposats 
Redactar correctament les traduccions 

Anàlisi textual:
Analitzar correctament els textos de treball proposats. 

Domini de les estratègies de   traducció:  
Dominar les estratègies de traducció 
Creativitat 
Donar solucions creatives per resoldre problemes de traducció
Utilitzar la intuïció per tal de trobar solucions imaginatives als problemes de la traducció 

Domini de les eines informàtiques aplicades a la   traducció:   
Dominar el programa Word/Open Office per tal de lliurar les traduccions amb una presentació 
acurada i  professional, en còpia impresa o per correu electrònic



Treball en equip:
Desenvolupar la capacitat de treballar en equips petits de traducció per tal de discutir les propostes 
de traducció col·lectivament.

Domini de les estratègies de documentació per   poder traduir documents jurídics:  
Aprendre a utilitzar les fonts del dret com a mitjà de documentació en la traducció de textos jurídics 

Capacitat de traduir i treballar de manera   ètica i estètica:  
Desenvolupament de la sensibilitat estètica en els documents traduïts.

Capacitat d’aprenentatge de manera autònoma i   continuada:  
Cerca i obtenció d’informació sobre els problemes de traducció.
Presa de decisions sobre la traducció més adequada.
Resolució de problemes de traducció.
Raonament crític de les decisions de traducció adoptades.

IV. METODOLOGIES D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE. 
CONTINGUTS
Distribució temporal:

Activitats presencials (a classe): 42 h
Després d’una o dues sessions introductòries en què s’exposaran conceptes bàsics del dret, de 
l’ordenament jurídic a Alemanya i Àustria i del llenguatge administratiu, el treball a classe 
consistirà en l’anàlisi i la traducció d’una sèrie de textos de caràcter jurídic, d’àmbits i estils molt
diferents, a fi de tenir una idea general d’aquest camp d’especialització.

Activitats no presencials tutelades (fora de classe, en grup o individuals): 45 h, distribuïdes en 3 
h/setmana:
� Preparació dels textos que es veuran a classe.
� Traducció de textos fora de classe.
� Elaboració del treball de traducció en grup.

Activitats autònomes (activitats recomanades): 8 h
 Lectura de bibliografia
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http://www.im.nrw.de/pser/85.htm
http://www.wohlmann-d.de/links.htm
http://www.123recht.net/default.asp
http://www.proz.com/

VI. AVALUACIÓ

1a. Convocatòria
Exercicis de classe, preparació regular de les traduccions
Traducció de textos especialitzats jurídics i exercicis de llenguatge jurídic alemany i català
50%
Prova final: Traducció d’un fragment de document jurídic 
50%
2a. Convocatòria
Exercicis de classe, preparació
regular de les traduccions
Traducció de textos especialitzats jurídics i exercicis de
llenguatge jurídic alemany i català
50%
Prova final Traducció d’un fragment de document jurídic 
50%


