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Prerequisits

En iniciar l'assignatura l'estudiant haurà de ser capaç de:

Comprendre textos escrits amb una certa complexitat sobre temes personals i temes
generals d'àmbits coneguts. (MCRE-FTI B1.2.)
Produir textos escrits sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts.
(MCRE-FTI B1.1.)
Comprendre textos orals senzills i clars sobre temes quotidians. (MCRE-FTI A2.1.)
Produir textos orals senzills sobre temes quotidians. (MCRE-FTI A2.1.)
Resoldre problemes bàsics de traducció de textos no especialitzats senzills en llengua
estàndard: textos narratius i descriptius.

Objectius

La funció d'aquesta assignatura és continuar el desenvolupament de les competències
comunicatives de l'estudiant en Idioma C així com consolidar la capacitat de traducció de textos
no especialitzats senzills en llengua estàndard de tipologia diversa.

Es dedicaran 2 cr a Idioma i 3 cr a traducció.

En acabar l'assignatura l'estudiant haurà de ser capaç de:

Comprendre textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d'àmbits coneguts.
(MCRE-FTI B2.1.)
Produir textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals
d'àmbits coneguts. (MCRE-FTI B1.2.)
Resoldre problemes de traducció de textos no especialitzats senzills en llengua estàndard de
tipologia diversa (expositius, argumentatius, instructius).
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Competències

Aplicar coneixements culturals per poder traduir.
Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
Comprendre textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
Dominar els principis metodològics que regeixen la traducció.
Produir textos escrits en llengua A per poder traduir.
Produir textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
Produir textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
Resoldre problemes de traducció de diferents camps d'especialització (textos jurídics i financers,
científics i tècnics, literaris, audiovisuals, localització).
Resoldre problemes de traducció de textos no especialitzats.
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 fonològics, lèxics, morfosintàctics, textuals i de variació lingüística.
Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar
coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar
coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals i retòrics.
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 estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per
comprendre textos escrits de diversos àmbits.
Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre
textos orals clars sobre temes quotidians.
Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives
específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits amb certa complexitat sobre temes
personals i temes generals dàmbits coneguts.
Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives
específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits no especialitzats de diferents tipus amb
problemes de variació lingüística i de referents culturals, i textos especialitzats senzills de diversos
camps.
Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives
específiques: Aplicar estratègies per produir textos orals sobre temes quotidians adequats al context.
Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la
intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits.
Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits: Comprendre el sentit
de textos orals clars sobre temes quotidians.
Demostrar que es coneixen els diversos tipus de problemes i errors de traducció: Demostrar que es
coneixen els diversos tipus de problemes i errors de 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.
Identificar els problemes de traducció propis de cada camp: Identificar els problemes de traducció
propis de cada camp.
Identificar els problemes de traducció propis de textos no especialitzats: Identificar els problemes de
traducció propis de textos no especialitzats de diferents àmbits.
Integrar coneixements culturals per resoldre problemes de traducció: Integrar coneixements culturals
per resoldre problemes de traducció.
Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits adequats al
context i amb correcció lingüística.
Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos orals adequats al
context i amb correcció lingüística.
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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.
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

Desenvolupament dels coneixements lingüístics

I- Connectors lingüístics(II)  

   /    ()

 ... /  ...  ()

 ... 

 ... 

  /   /  

 ()...  ()  ()

  ( ) /  ... 

 ... 

  ... ...

 /  () /   /   /   /   ()/

   ( / ) /  

 II- El complement d'especificació

 III- L'adjetiu de nisba

 IV- Verbs d'estat   

 V- Verbs de consideració (forma X)  ... +  / 

 VI- L'oració condicional

Desenvolupament de la comprensió lectora.

Exercitar la comprensió lectora de textos narratius posant l'èmfasi en la contrastivitat.

Desenvolupament de l'expressió escrita.
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Desenvolupament de l'expressió escrita.

Estimular la producció de textos escrits (redaccions i resums de contes literaris, redactar (resumir)
per escrit un material audiovisual: vídeos) sobres temes treballats a classe.

Desenvolupament de l'expressió i comprensió oral.

Ampliar lèxic, la competència oral i adquirir recursos estilístics

Desenvolupament dels coneixements socio-culturals

Ampliar i aprofundir els coneixements sobre la llengua i el món i la cultura àrabs a partir dels
camps temàtics estudiats des de una òptica contrastiva. Promoure el coneixement de la cultura
àrab i la seva vinculació amb la pròpia cultura. Reconèixer i aprofitar les situacions
d'aprenentatge al marge de l'aula.

Traducció

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, etc.
La resolució de problemes de traducció derivats del mode textual (escrit per ser llegit en
veu alta, escrit para ser dit, etc.): en conferències, discursos, entrevistes, 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, novel·les, etc.
La resolució de problemes de traducció de textos especialitats senzills de diversos àmbits:
administratius (comara un certificat acadèmic); tècnics (com ara un manual d'instruccions);
científic (com ara un article científic de premsa), etc.
Us d'eines (tecnològiques i de documentació) per la traducció de textos no especialitzats
amb problemes de variació lingüística i de referents culturals, i de textos
especialitzats senzills.

Metodologia

Els continguts de l'assignatura s'aniran desenvoluparan a partir de explicacions orals per part del
professor i la realització de tasques enfocades a assolir-los. Si bé les primeres estan dirigides a la
compressió i adquisició dels continguts gramaticals i lèxics, les tasques són una sèrie d'activitats
orientades a la seva sistematització: activitats de comprensió i producció escrita, activitats de
revisió de lèxics, activitats de expressió i producció oral que es concretaran en lectures i
compressió de textos escrits i orals, realització de redaccions, d'exercicis gramaticals exercicis
principalment.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

IDIOMA: Classe magistral 4 0,16 2

IDIOMA: Realització d'activitats de comprensió
lectora

4 0,16 2, 6, 11

IDIOMA: Realització d'activitats de comprensió
oral

1,5 0,06 1, 7, 12
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IDIOMA: Realització d'activitats de producció
escrita

2,5 0,1 3, 8, 18

IDIOMA: Realització d'activitats de producció oral 1,5 0,06 1, 10, 19

IDIOMA: Resolució d'exercicis 2 0,08 1, 2

TRADUCCIÓ: Lectura comprensiva i analítica de
textos en llengua estrangera

30 1,2 2, 6, 11, 13, 14, 17

Tipus: Supervisades

IDIOMA: Supervisió i revisió d'activitats orals i
escrites

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

IDIOMA: Supervisió i revisió d'exercicis 4 0,16 2, 6, 11

TRADUCCIÓ: Traducció individual de textos en
llengua estrangera

15 0,6 16, 20, 22, 23

Tipus: Autònomes

IDIOMA: Preparació d'activitats de comprensió
lectora

8 0,32 2, 6, 11

IDIOMA: Preparació d'activitats de producció
escrita

12 0,48 3, 8, 18

IDIOMA: Preparació d'exercicis de gramàtica i
vocabulari

5 0,2 2, 3, 8

TRADUCCIÓ: Cerca de documentació 20 0,8 4, 5

TRADUCCIÓ: Preparació de traduccions i
treballs

30 1,2 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 23

Avaluació

Les activitats d'avaluació es faran dins y fora de l'aula i la revisió de les proves es faran a l'horari
d'atenció del professor a el seu despatx.

Es considerà com "no presentat" l'estudiant que no s'hagi presentat al 75% de les activitats
avaluables. Està prevista la recuperació de proves en les condicions que es detallen a continuació:

1- Quan, de manera justificada, l'alumne no s'hagi presentat al 25-30% de les activitats
avaluables.

2- Quan la nota final prèvia a l'acta sigui entre un 4 i un 4,9.

En tots dos casos l'estudiant es presentarà exclusivament a les activitats o proves no presentades o
suspeses.

[Llicenciatura: Segona Convocatòria]

La segona convocatòria és una examen que consta d'exercicis gramaticals, i una redacció d'algun
dels temes estudiats a classe (250-330 paraules).

Activitats d´avaluació
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Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Idioma: Activitats d'avaluació de
coneixements gramaticals

40% 0,5 0,02 2, 6, 8, 9, 11, 18

Idioma: Activitats d'avaluació de
coneixements lèxics

10% 0,5 0,02 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19

Idioma: Activitats d'avaluació de producció
escrita

40% 0,5 0,02 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19

Idioma: Activitats d'avaluació de producció
oral

5% 0,5 0,02 2, 7, 10, 12, 19

Idioma: Activitats d'valuació de comprensió
lectora

5% 0,5 0,02 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19

Traducció: Exercicis d'adquisició de lèxic 40% 1,5 0,06 1, 1, 2, 2, 3, 17, 21, 22

Traducció: Traducció de textos 60% 3,5 0,14 2, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
20, 21, 22, 22, 23, 23
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Recursos en la red:

http://www.almadrasa.org

http://www.textarab.org

http://www.aljazeera.net

http://www.alquds.co.uk

http://www.arabismo.com

http://www.webislam.com

http://www.laits.utexas.edu
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