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Objectius

El objetivo general de este módulo es que los alumnos se familiaricen con los fundamentos de la traducción y
de la interpretación de enlace, los recursos que se utilizan y las tareas básicas de documentación en un
entorno de traducción especializada. Los contenidos generales son los siguientes: conocer los fundamentos
de la interpretación de enlace; profundizar en la metodología de la traducción según la combinación lingüística
de trabajo de cada alumno; adquirir los conocimientos y habilidades fundamentales para el buen uso de los
recursos tecnológicos más apropiados en un entorno de traducción especializada.

Competències

Actuar com a intèrpret d'enllaç en diferents contextos.
Aplicar els recursos documentals temàtics, terminològics i textuals necessaris per interpretar i traduir.
Distingir i descriure els principis metodològics que regeixen la interpretació
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom o autodirigit.
Traduir textos generals i especialitzats jurídics, tècnics i audiovisuals.
Utilitzar instruments de documentació especialitzats

Mediació Intercultural i Traducció   2015 - 2016

1



1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

6.  

7.  
8.  
9.  

10.  
11.  

Resultats d'aprenentatge

Cercar documents sobre diferents àmbits de la traducció especialitzada
Detectar i resoldre problemes de traducció especialitzada, jurídica, tècnica i audiovisual.
Elaborar informació sobre diferents àmbits de la traducció especialitzada
Identificar les tecnologies de la informació i la comunicació que se solen aplicar al procés de traducció
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom o autodirigit.
Reconèixer i definir una situació comunicativa d'interpretació d'enllaç o bilateral en diferents àmbits.
Recórrer les etapes d'elaboració de la traducció especialitzada, jurídica, tècnica i audiovisual.
Resoldre interferències entre les llengües de treball i produir discursos adequats al context i amb
correcció lingüística.
Utilitzar les tècniques de la interpretació d'enllaç o bilateral en diferents àmbits.
Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per recórrer de manera adequada el procés de
traducció

Continguts

Los contenidos generales son los siguientes: conocer los fundamentos de la interpretación de enlace;
profundizar en la metodología de la traducción según la combinación lingüística de trabajo de cada alumno;
adquirir los conocimientos y habilidades fundamentales para el buen uso de los recursos tecnológicos más
apropiados en un entorno de traducción especializada.

Metodologia

 Clases magistrales/expositivas

 Clases de resolución de problemas/casos/ejercicios

 Prácticas de aula

 Presentación/exposición oral de trabajos

 Elaboración de trabajos

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Eines per a la traducció especialitzada 9 0,36 4

Eines per a la traducció especialitzada 9 0,36 11

Fonaments de la interpretació d'enllaç 18 0,72 7

Metodologia de la traducció especialitzada 18 0,72 2

Pràctiques de la interpretació d'enllaç 18 0,72 10

Ús de textos paral·lels 9 0,36 3
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Ús de textos paral·lels 9 0,36 1

Avaluació

Peso Nota Final

Asistencia y participación activa en clase 10-15%

Entrega de informes/trabajos 40 %

Control de conocimientos adquiridos teóricos y prácticos 40%

Carpeta del estudiante 5-10 %

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Eines per a la traducció especialitzada 20% 57 2,28 4, 6, 11

Fonaments de la interpretació d'enllaç 20% 57 2,28 7

Metodologia de la traducció especialitzada 20% 57 2,28 5, 6, 8

Pràctiques de la interpretació d'enllaç 20% 57 2,28 10

Ús de textos paral·lels 20% 57 2,28 1, 3, 9
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