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Professor de contacte

Utilització d´idiomes

Nom: Josefina Caball Guerrero

Llengua vehicular majoritària: català (cat)

Correu electrònic: Josefa.Caball@uab.cat

Algun grup íntegre en anglès: No
Algun grup íntegre en català: Sí
Algun grup íntegre en espanyol: No

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 bàsics de traducció de gèneres no especialitzats
en llengua estàndard de diferents tipus.

Objectius
La funció d'aquesta assignatura és consolidar la resolució de problemes de traducció de textos no
especialitzats en llengua estàndard de diferents tipus (narratius, descriptius, conceptuals, argumentatius i
instructius).
En acabar 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.

Competències
Traducció i interpretació
Aplicar coneixements culturals per poder traduir.
Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
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).
Resoldre problemes de traducció de textos no especialitzats.
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.

Resultats d´aprenentatge
1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar
coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics i de variació lingüística bàsics.
2. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar
coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
3. Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos de
documentació per poder traduir textos escrits no especialitzats de diferents tipus amb problemes de
variació lingüística i de referents culturals, i textos especialitzats senzills de diversos camps.
4. Aplicar els recursos tecnològics per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos tecnològics
per resoldre problemes de traducció de textos escrits no especialitzats de diferents tipus amb
problemes de variació lingüística i de referents culturals, i textos especialitzats senzills de diversos
camps.
5. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per
comprendre textos escrits no especialitzats de diferents tipus amb problemes de variació lingüística i de
referents culturals, i textos especialitzats senzills de diversos camps.
6. 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.
7. 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 de diferents tipus amb problemes de variació lingüística i de referents culturals, i textos
especialitzats senzills de diversos camps.
8. 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.
9. Demostrar que es coneixen els recursos tecnològics per poder traduir: Demostrar que es coneixen els
recursos tecnològics per poder editar textos escrits no especialitzats de diferents tipus amb problemes
de variació lingüística i de referents culturals, i textos especialitzats senzills de diversos camps.
10. Formular adequadament les necessitats informatives per a poder traduir textos escrits no especialitzats
de diferents tipus amb problemes de variació lingüística i de referents culturals, i textos especialitzats
senzills de diversos camps.
11. Identificar el caràcter textual i dinàmic de l'equivalència traductora: Identificar el caràcter textual i
dinàmic de lequivalència traductora.
12. Identificar els problemes de traducció propis de cada camp: Identificar els problemes de traducció
propis de cada camp.
13. Identificar els problemes de traducció propis de textos no especialitzats: Identificar els problemes de
traducció bàsics de textos escrits no especialitzats de diferents tipus amb problemes de variació
lingüística i de referents culturals.
14. 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.
15. Identificar la traducció com un acte de comunicació adreçat a un destinatari: Identificar la traducció com
un acte de comunicació adreçat a un destinatari.
16. 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 de
diferents tipus amb problemes de variació lingüística i de referents culturals, i textos especialitzats
senzills de diversos camps.
17. Integrar coneixements culturals per resoldre problemes de traducció: Integrar coneixements culturals
per resoldre problemes de traducció de textos escrits no especialitzats de diferents tipus amb
problemes de variació lingüística i de referents culturals, i textos especialitzats senzills de diversos
camps.
18. Interrogar eficientment les fonts de documentació per poder traduir: Interrogar eficientment les fonts de
documentació per poder traduir textos escrits no especialitzats de diferents tipus amb problemes de
variació lingüística i de referents culturals, i textos especialitzats senzills de diversos camps.
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variació lingüística i de referents culturals, i textos especialitzats senzills de diversos camps.
19. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits no
especialitzats de diferents tipus amb problemes de variació lingüística i de referents culturals, i textos
especialitzats senzills de diversos camps, adequats al context i amb correcció lingüística.
20. 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.
21. Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències entre les llengües de
treball.
22. Trobar la solució traductora que convingui en cada cas: Trobar la solució traductora que convingui en
cada cas.
23. Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció: Utilitzar les
estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció de textos escrits especialitzats
senzills.
24. 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 de gèneres narratius no especialitzats en llengua estàndard.
Possibles exemples: fragment de llibre d'història, breu biografia, relat curt, etc.
La resolució de problemes de traducció de gèneres descriptius no especialitzats en llengua estàndard.
Possibles exemples: fragment de guia turística, descripcions de cases, cuines, etc. en revistes de
decoració, descripcions de personatges o situacions en novel·les, descripcions d'entitats (organismes
internacionals, associacions de traductors, etc.), etc.
La resolució de problemes de traducció de gèneres expositius no especialitzats en llengua estàndard.
Possibles exemples: entrada d'Enciclopèdia de consulta, fragment d'assaig (Traductologia, Lingüística,
Filosofia, etc.), etc.
La resolució de problemes de traducció de gèneres argumentatius no especialitzats en llengua
estàndard. Possibles exemples: editorial sobre un tema d'actualitat, article d'opinió sobre un tema
d'actualitat, carta de reclamació formal, etc.
La resolució de problemes de traducció de gèneres instructius no especialitzats en llengua estàndard.
Possibles exemples: prospecte de medicament, manual d'instruccions d'ús freqüent, text publicitari, etc.
Ús d'eines (tecnològiques i de documentació) per a la traducció de textos no especialitzats en llengua
estàndard de diferents tipus: diccionaris analògics, de sinònims i antònims, de col·locacions, de
dificultats, etc.; enciclopèdies, llibres d'estil, textos paral·lels, ús de corpus generals i llistes de
distribució.

Metodologia
-Consolidar les tècniques de resolució d'exercicis
-Aprofundir les tasques relacionades amb la traducció
-Consolidar les tècniques de resolució de problemes
-Aprofundiment de les tècniques d'aprenentatge col·lectiu
Els continguts de l'assignatura es treballaran a classe de manera pràctica. els alumnes prepararan els
exercicis i 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:
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El compliment del calendari dependrà del ritme de feina i de les necessitats del grup.
Els continguts d'aprenentatge -i, en conseqüència, l'avaluació- podran canviar al llarg del semestre si ho
consensuen el professor i la majoria dels estudiants que assisteixen regularment a classe.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d´aprenentatge

Aprofundir tasques relacionades amb la traducció

42

1,68

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 17, 19, 21

Consolidar tècniques de resolució exercicis

18

0,72

1, 5, 8

Consolidar tècniques resolució problemes

18

0,72

3, 10, 11, 15

23

0,92

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

Cerca de documentació

15

0,6

7, 16, 18

Preparació d'exercicis

28

1,12

2, 6, 19

Preparació de traduccions i treballs

66

2,64

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

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades
Revisió d'exercicis i altres tasques relacionades amb la
traducció encarregades pel professor
Tipus: Autònomes

Avaluació

TIPUS D'ACTIVITAT

ACTIVITAT

Dirigides

HORES

RESULTATS D'APRENENTATGE

78 hores
(36.67%)

Consolidar tècniques resolució exercicis

18 hores

CE2.5., CE5.1., CE5.2., CE5.3.,
CE20.2., CE24.1., CE24.2.

Aprofundir tasques relacionades amb la
traducció

42 hores

TOTS

Consolidar tècniques resolució problemes

18 hores

CE24.1., CE26.1., CE2.5., CE20.5.
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23 hores

Supervisades

(10.22%)

Revisió d'exercicis i altres tasques
relacionades amb la traducció
encarregades pel professor

23 hores

TOTS

113hores
(50%)

Preparació de traduccions i treballs

70 hores

TOTS

Preparació d'exercicis

28 hores

CE2.5., CE5.1., CE5.2., CE5.3.,
CE20.2.,

Cerca de documentació

15 hores

CE20.1., CE20.2., CE20.3., CE20.5.

Autònomes

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

3 Traduccions

80%

10

0,4

1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Redacció

20%

5

0,2

1, 2, 5, 6, 8, 14, 17, 19, 21
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4. Gramàtiques, manuals i altres obres de referència en català
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