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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.
Produir textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d'àmbits
coneguts.
Resoldre problemes de traducció de textos no especialitzats senzills en llengua estàndard de tipologia
diversa (expositius, argumentatius, instructius).
Produir textos escrits en llengua A per poder traduir.
Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
Produir textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
Comprendre textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
Produir textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
Utilitzar els recursos tecnològics per poder traduir.
Utilitzar els recursos de documentació per poder traduir.
Dominar els principis metodològics que regeixen la traducció.
Resoldre problemes de traducció de textos no especialitzats.

Competències
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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 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 textuals.
2. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar
coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals i retòrics.
3. Aplicar els recursos tecnològics per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos tecnològics
per resoldre problemes de traducció de textos no especialitzats senzills en llengua estàndard de
tipologia diversa (expositius, argumentatius, instructiu
4. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per
comprendre textos escrits de tipologia diversa sobre temes generales de àmbits coneguts.
5. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per
comprendre textos no especialitzats senzills en llengua estàndard de tipologia diversa (expositius,
argumentatius, instructius).
6. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre
textos orals de tipologia diversa i duna àmplia gamma dàmbits, tenint en compte les diferències
estilístiques i geogràfiques.
7. 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 d?àmbits coneguts.
8. 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 de àmbits coneguts, adequats al context i amb correcció lingüística.
9. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives
específiques: Aplicar estratègies per produir textos no especialitzats senzills en llengua estàndard de
tipologia diversa (expositius, argumentatius, instruct
10. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la
intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de tipologia diversa sobre temes generales de àmbits
coneguts.
11. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la
intenció comunicativa i el sentit de textos no especialitzats senzills en llengua estàndard de tipologia
diversa (expositius, argumentatius, instructius).
12. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits: Comprendre la
intenció comunicativa i el sentit de textos orals de tipologia diversa duna àmplia gamma dàmbits, tenint
en compte les diferències estilístiques i geogràfi
13. 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 de textos no especialitzats senzills en
llengua estàndard de tipologia diversa (expositius, au
14. 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 de textos no
especialitzats senzills en llengua estàndard de tipologia div
15. Identificar els problemes de traducció propis de textos no especialitzats: Identificar els problemes de
traducció bàsics de textos escrits no especialitzats en llengua estàndard de diferents tipus.
16. Interrogar eficientment les fonts de documentació per poder traduir: Interrogar eficientment les fonts de
documentació per poder traduir.
17. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits no
especialitzats senzills en llengua estàndard de tipologia diversa (expositius, argumentatius, instructius),
adequats al context i amb correcció lingüística.
18.
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18. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos orals complexos de
tipologia diversa i d'una àmplia gamma d'àmbits i de registres, adequats al context i amb correcció
lingüística.
19. 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 en llengua estàndard de diferents tipus.
20. Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències entre les llengües de
treball.
21. Trobar la solució traductora que convingui en cada cas: Trobar una solució traductora adient en cada
cas.
22. Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció: Utilitzar les
estratègies i tècniques fonamentals per resoldre problemes de traducció de textos no especialitzats
senzills en llengua estàndard de tipologia diversa (exp

Continguts
La resolució de problemes de traducció de gèneres expositius no especialitzats, senzills i en llengua
estàndard com ara una entrada d'enciclopèdia de consulta, un fragment d'un manual, etc.
La resolució de problemes de traducció de gèneres argumentatius no especialitzats, senzills i en
llengua estàndard com ara una carta al director d'un diari, una ressenya d'una pel·lícula o d'un llibre,
etc.
La resolució de problemes de traducció de gèneres instructius no especialitzats, senzills i en llengua
estàndard com ara una recepta de cuina, un text publicitari, etc.
Us d'eines (tecnològiques i de documentació) per la traducció de textos no especialitzats senzills i en llengua
estàndard.

Metodologia
Resolució de problemes
Realització de tasques
Realització de projectes
Estudi de casos
Tècniques d'aprenentatge cooperatiu
Resolució d'exercicis
Traduccions
Redaccions

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Llengua

46,25

1,85

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 20

Traducció

32,5

1,3

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

21,25

0,85

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

42,5

1,7

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

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades
Llengua i traducció
Tipus: Autònomes
Llengua i traducció
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Avaluació
La prova de la part de llengua comptarà un 30% de la nota final, la prova de traducció també un 30% de la
nota final i el 40% restant correspondrà a la carpeta docent, que correspondrà 10% per a llengua i 30% per a
traducció.
Es tractarà d'un NO PRESENTAT quan l'alumne no s'hagi presentat a alguna de les proves d'una de les dues
parts o no presenti almenys el 75% dels treballs avaluables de la carpeta docent.
En el cas d'un no presentat o d'un suspens, l'alumne només podrà recuperar nota en un dels dos casos
següents:
Quan no hagi presentat el 25% de les activitats o treballs avaluables de manera justificada.
Quan la nota final sigui superior al 4,5.
En tots dos casos l'estudiant es presentarà exclusivament a les activitats o proves no presentades o
suspeses. En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% de la nota.
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

Llengua

5

3,75

0,15

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 22

Traducció

5

3,75

0,15

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

Bibliografia
La bibliografia es proporcionarà el primer dia de classe juntament amb la programació detallada de les
activitats.
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