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Professor de contacte
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Correu electrònic: Joan.Parra@uab.cat

Grup íntegre en anglès: No
Grup íntegre en català: Sí
Grup íntegre en espanyol: Sí

Prerequisits
En iniciar l'assignatura l'estudiant haurà de ser capaç de:
Demostrar que posseeix i comprèn coneixements sobre els aspectes contrastius fonamentals de la
combinació lingüística i els principis metodològics de la traducció.
Aplicar aquests coneixements per resoldre problemes de traducció de textos no especialitzats en llengua
estàndard de diferents tipus (narratius, descriptius, expositius, argumentatius, instructius).

Objectius
La funció d'aquesta assignatura és desenvolupar la capacitat de resolució de problemes de traducció propis
de la combinació lingüística de textos no especialitzats de diferents tipus amb problemes de variació
lingüística (mode, to i estil) i de referents culturals, així com la capacitat de resolució de problemes de textos
especialitzats senzills de diversos camps.
Es dedicaran tots el crèdits a traducció.
En acabar l'assignatura l'estudiant haurà de ser capaç de:
Demostrar que posseeix i comprèn coneixements sobre els aspectes contrastius de la combinació
lingüística i els principis metodològics de la traducció.
Aplicar aquests coneixements per resoldre problemes de traducció de textos no especialitzats de
diferent tipus amb problemes de variació lingüística i de referents culturals, i de textos especialitzats
senzills de diversos camps.
Integrar coneixements per emetre judicis sobre qüestions relacionades amb la traducció de textos no
especialitzats de diferents tipus amb problemes de variació lingüística i de referents culturals, i de
textos especialitzats senzills de diversos camps.

Competències
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,
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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
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 l?equivalència 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
d?informació 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
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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.
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 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.
La resolució de problemes de traducció de gèneres administratius senzills: certificats acadèmics,
documents de registre civil, etc.
La resolució de problemes de traducció de gèneres jurídics senzills: lleis, sentències, contractes,
documents notarials, etc.
La resolució de problemes de traducció de gèneres econòmics senzills: memòria anual de comptes,
informe financer, etc.
La resolució de problemes de traducció de gèneres tècnics senzills: article tècnic de premsa, article de
revista tècnica de divulgació, manual didàctic, entrada d'enciclopèdia tècnica, descripcions tècniques
per a destinataris no experts, manual d'usuari, etc.
La resolució de problemes de traducció de gèneres científics senzills: article científic de premsa,
manual didàctic, entrada d'enciclopèdia tècnica, article de revista científica de divulgació, etc.
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, i de textos especialitzats
senzills.

Metodologia

-Consolidar les tècniques de resolució d'exercicis
-Aprofundir les tasques relacionades amb la traducció
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-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:
1.
2.

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

Consolidar tècniques resolució exercicis

18

0,72

1, 5, 8, 11, 15, 16, 21

Consolidar tècniques resolució problemes

18

0,72

3, 12, 15, 21

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

3, 10, 16, 18

Preparació de traduccions i treballs

70

2,8

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

Preparació d'exercicis

28

1,12

1, 5, 8, 16, 21

Tipus: Dirigides

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

Avaluació
Es faran diversos exercicis de traducció individual, la nota de cap dels quals no superarà mai el 40% de la
nota final.
Segona convocatòria per als estudiants de llicenciatura:
Traducció individual d'un text general de la llengua C a la llengua A. Els estudiants podran portar a l'examen
els diccionaris que considerin necessaris. Aquesta prova determinarà el 100% de la nota de l'assignatura.
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.
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Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Exercicis de traducció individual
(40% cadascun)

100

11

0,44

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