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Professor de contacte

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Nom: Gabriele Grauwinkel

Llengua vehicular majoritària: alemany (ger)

Correu electrònic: Gabriele.Grauwinkel@uab.cat

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

Prerequisits

* Comprendre
En iniciar l'assignatura cal que l'estudiant sigui capaç de:

* Produir texto

* Comprendre
* Produir textos orals de tipologia diversa sobre temes generals de diferents àmbits.
L'estudiant tindrá en alemany el Nivell C1.2 MECR (Marc Europeu Comú de Referència)
Deutsch als Fremdsprache: Niveau C1.2 GeR (Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen)
Der Student kann praktisch (fast) alles, was er / sie liest oder hört, (nahezu) mühelos verstehen, sofern es sich
um mündliche oder geschriebene Varianten der Standardsprache handelt. Kann Informationen aus
verschiedenen schriftlichen und mündlichen Quellen filtern und Inhaltsangaben dazu verfassen und dabei
Begründungen und Erklärungen in einer zusammenhängenden Darstellung wiedergeben. Kann sich spontan,
flüssig und genau ausdrücken und auch bei komplexeren Sachverhalten feinere Bedeutungsnuancen deutlich
machen.

Objectius
La funció de l'assignatura és adquirir les estratègies i les tècniques de la traducció envers la llengua
estrangera i desenvolupar la capacitat de traduir textos propis del mercat laboral de la traducció inversa no
especialitzada.
En acabar l'assignatura l'estudiant serà capaç de:
Demostrar que coneix les estratègies i les tècniques de la traducció envers la llengua estrangera
Aplicar aquests coneixements per traduir textos propis del mercat laboral de la traducció inversa no
especialitzada
Reunir i interpretar dades relatives als problemes propis de la traducció inversa i emetre judicis sobre
les decisions adoptades
Utilitzar les eines tecnològiques i de documentació per a la traducció inversa

Competències
Aplicar coneixements culturals per poder traduir.
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Aplicar coneixements culturals per poder traduir.
Comprendre textos escrits en llengua A per a 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.
Produir textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
Resoldre problemes de traducció de textos no especialitzats.
Utilitzar els recursos de documentació per poder traduir.
Utilitzar els recursos terminològics per poder traduir.

Resultats d'aprenentatge
1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar
coneixements gràfics lèxics, morfosintàctics, textuals i de variació lingüística.
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 resoldre problemes de traducció.
4. Aplicar els recursos terminològics per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos
terminològics per resoldre problemes de traducció inversa de textos escrits no especialitzats de
diversos tipus i de textos especialitzats dirigits a un públic no especialitzat.
5. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per
comprendre textos escrits no especialitzats de diversos tipus i de textos especialitzats dirigits a un
públic no especialitzat.
6. 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 de diversos tipus i de textos
especialitzats dirigits a un públic no especialitzat.
7. Formular adequadament les necessitats informatives per poder traduir: Formular adequadament les
necessitats informatives per a poder traduir textos no especialitzats en llengua estàndard.
8. Identificar el caràcter textual i dinàmic de l'equivalència traductora: Identificar el caràcter textual i
dinàmic de l?equivalència traductora.
9. Identificar els problemes de traducció propis de textos no especialitzats: Identificar els problemes de
traducció inversa propis de textos no especialitzats de diversos tipus i de textos especialitzats dirigits a
un públic no especialitzat.
10. Identificar les fonts d'informació existents (digitals i analògiques) per poder traduir: Identificar les fonts
d'informació existents (digitals i analògiques) per poder traduir al idioma estranger textos escrits no
especialitzats de diversos tipus i de textos especialitzats dirigits a un públic no especialitzat.
11. Integrar coneixements culturals per resoldre problemes de traducció: Integrar coneixements culturals
per resoldre problemes de traducció inversa de textos escrits no especialitzats de diversos tipus i de
textos especialitzats dirigits a un públic no especialitzat.
12. Interrogar eficientment les fonts de documentació per poder traduir: Interrogar eficientment les fonts de
documentació per poder traduir al idioma estranger textos escrits no especialitzats de diversos tipus i
de textos especialitzats dirigits a un públic no especialitzat.
13. 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.
14. 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 inversa i
dur a termes les tasques corresponents.
15. Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències entre les llengües de
treball.
16. Trobar la solució traductora que convingui en cada cas: Trobar la solució traductora que convingui en
cada cas.
17. Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció: Utilitzar les
estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció inversa de textos no
especialitzats de diversos tipus i de textos especialitzats dirigits a un públic no especialitzat.

Continguts
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Continguts
Principis metodològics que regeixen la pràctica de la traducció inversa. Problemes, tècniques i
estratègies fonamentals de la traducció inversa
La resolució de dificultats contrastives: diferències de convencions de l'escriptura, lèxiques,
morfosintàctiques i textuals
La resolució de problemes de traducció de gèneres no especialitzats en llengua estàndard de tipologia
diversa: narratius, descriptius, expositius, argumentatius, instructius
La resolució de problemes de traducció derivats dels referents culturals i de la variació lingüística
(mode, to i estil)
La resolució de problemes de traducció de textos especialitzats adreçats a un públic no especialitzat
(gèneres administratius, etc.)
Ús d'eines tecnològiques i de documentació bàsiques per a la traducció inversa:

Metodologia
Es desenvoluparan les competències especifiques necessàries de cara a la traducció inversa: D'una banda,
les competències globals i habilitats comunicatives d'idioma estranger, per l'altre, les competències
lingüístiques especials en alemany com Llengua de Treball per a la Traducció, posant especial èmfasi en
aquelles que són de rellevància pragmàtica, intercultural i contrastiva (A-B).
El caràcter de l'assignatura és teòric - pràctic y te una presencialitat de 40%. Es tractaran les bases de l'anàlisi
textual (lingüístic i traductològic), de la recepció en llengua A i la producció textual en llengua B. Tots els
coneixements, les competències, les estratègies i activitats de l'assignatura es desenvoluparan a través i per
mitjà del treball amb i sobre textos (models estàndards i exemplars actuals).

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Classes magistrals

20

0,8

Realizació d'activitats de traducció

20

0,8

Resolució d'exercicis

15

0,6

Preparació de l'autoevaluació

5

0,2

Preparació de projectes

5

0,2

Preparació de tasques de traducció

5

0,2

Cerca de documentació

10

0,4

Preparació de projectes

20

0,8

Preparació de traduccions i exercicis

45

1,8

Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades

Tipus: Autònomes

Avaluació
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L'estudiant haurà de lliurar evidències d'aprenentatge en format de treballs escrits, un projecte de traducció i
unes proves finals. Per aprovar l'assignatura l'alumne ha d'obtenir una nota mínima de cinc sobre deu en les
proves finals. Les hores marcades amb un 0 són hores ja comptabilitzades a activitats dirigides i supervisades.
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

Exercicis de traducció

30%

2

0,08

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Projecte de traducció

20%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17

Prova final

30%

3

0,12

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Treballs

20%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
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Duden - Das Synonymwörterbuch ISBN: 3-411-06375-0
Duden: Die deutsche Rechtschreibung ISBN: 3-411-04666-1
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