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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.
Nivell de domini de la llengua exigit: Idioma anglès: Nivell C1.3 MECR (Marc Europeu Comú de
Referència). Spanish (in the case of international exchange students): Level B2 CEFR (Common
European Framework of Reference for Languages).
The minimum level in both Spanish and English for international exchange students is B2 according to
the Common European Framework of Reference for Languages.

Objectius
La funció d'aquesta assignatura es iniciar l'estudiant en 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 bàsics de traducció de gèneres no especialitzats
en llengua estàndard de diferents tipus.

Competències
1

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 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 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 en llengua estàndard de diferents tipus.
4. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per
comprendre textos escrits no especialitzats en llengua estàndard de diferents tipus.
5. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives
específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits no especialitzats en llengua estàndard de
diferents tipus.
6. Demostrar que es coneixen els recursos tecnològics per poder traduir: Demostrar que es coneixen els
recursos tecnològics bàsics per poder editar textos escrits no especialitzats en llengua estàndard de
diferents tipus.
7. Demostrar que es coneixen els recursos tecnològics per poder traduir: Demostrar que es coneixen els
recursos tecnològics per poder traduir.
8. Formular adequadament les necessitats informatives per poder traduir: Formular adequadament les
necessitats informatives per poder traduir textos escrits no especialitzats en llengua estàndard de
diferents tipus.
9. Identificar el caràcter textual i dinàmic de l'equivalència traductora: Identificar el caràcter textual i
dinàmic de l?equivalència traductora.
10. 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.
11. Identificar la traducció com un acte de comunicació adreçat a un destinatari: Identificar la traducció com
un acte de comunicació adreçat a un destinatari.
12. 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 en
llengua estàndard de diferents tipus.
13. Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències entre les llengües de
treball.
14. Trobar la solució traductora que convingui en cada cas: Trobar la solució traductora que convingui en
cada cas.
15. 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 en llengua estàndard de diferents tipus.

Continguts
La resolució de problemes bàsics de traducció de gèneres narratius no especialitzats en llengua
estàndard: conte infantil, entrada biogràfica d'enciclopèdia de consulta, fragment de manual d'història,
carta personal o article de diari que descrigui un esdeveniment, etc.
La resolució de problemes bàsics de traducció de gèneres descriptius no especialitzats en llengua
estàndard: fullet turístic, carta personal o article de diari breu que descrigui situacions, persones o
objectes, etc.
La resolució de problemes bàsics de traducció de gèneres expositius no especialitzats en llengua
estàndard: entrada breu d'una enciclopèdia de consulta, fragment d'un manual (de Traductologia,
Lingüística, Filosofia, etc.), etc.
La resolució de problemes bàsics de traducció de gèneres argumentatius no especialitzats en llengua
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La resolució de problemes bàsics de traducció de gèneres argumentatius no especialitzats en llengua
estàndard: carta al director d'un diari, carta de reclamació, ressenya breu d'una pel·lícula, article breu
sobre un tema d'actualitat, etc.
La resolució de problemes bàsics de traducció de gèneres instructius no especialitzats en llengua
estàndard: recepta de cuina, manual d'instruccions d'ús quotidià, etc.
Ús d'eines tecnològiques i de documentació per a la traducció de textos no especialitzats en llengua
estàndard de diferents tipus: Les mateixes de 1er curs (Iniciació a la traducció) + Diccionaris analògics,
de sinònims i antònims, de col·locacions, de dificultats, etc. Enciclopèdies. Llibres d'estil. Textos
paral·lels. Us de corpus generals. Foros i blogs generals. Llistes de distribució.

Metodologia
• Tècniques de resolució d'exercicis
• Tasques relacionades amb la traducció
• Tècniques de resolució de problemes
• Tècniques d'aprenentatge col·lectiu
• Presentacions de treballs individuals/en grup
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 s'han de lliurar obligatòriament i no s'acceptaran després de la data indicada.
Observacions:
1. El compliment del calendari dependrà del ritme de feina i de les necessitats del grup.
2. 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

Classes magistrals

2,5

0,1

11

Realització d'activitats de traducció

40

1,6

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

Resolució d'exercicis

10

0,4

1, 4, 12, 13

Debat presencial sobre les traduccions entregades

5

0,2

9, 10, 11, 14, 15

Preparació d'activitats avaluables

10

0,4

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

Cerca de documentació

30

1,2

3, 8, 12

Preparació de traduccions i treballs

40

1,6

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

Preparació d'exercicis

5

0,2

1, 4, 12, 13

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades

Tipus: Autònomes
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Avaluació
Prova final de traducció: La prova final consisteix en la traducció individual d'un text general (aprox. 250-300
paraules) de l'anglès al castellà. En funció de les característiques de l'examen, s'establiran els tipus d'obres de
consulta que es podran utilitzar.
Exercicis parcials de traducció: Al llarg del curs es realitzaran diverses proves parcials, individuals o en
grup, segons el criteri adoptat pel professor. En la programació s'ha d'indicar la manera de presentació
(individual o en grup) dels treballs i la data de lliurament. No s'acceptaran treballs rebuts després de la data
límit fixada. Els exercicis es lliuraran en el format acordat a classe. El seu nombre oscil·larà en funció de la
dinàmica del curs.
En el cas dels estudiants que participin en un programa d'intercanvi en alguna universitat estrangera, el
professor també indicarà les condicions especials relacionades amb el lliurament de treballs.
IMPORTANT: Si algun alumne, per alguna raó justificada, no pot assistir regularment a classe, s'haurà de
posar en contacte personalment amb el professor durant les primeres setmanes del curs. Aquest requisit és
imprescindible per presentar-se a la prova final de l'assignatura.
Es considerarà NO PRESENTAT l'alumne que no hagi realitzat el 75% de les proves i exercicis avaluables.
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.
Recuperació: Segons un Acord de la Comissió d'Afers Acadèmics sobre la revisió de
la Normativa Acadèmica de la UAB del 13 de març de 2015i aprovat pel Consell de Govern de la UAB en la
sessió del 19 de març de 2015, és obligatori un sistema de recuperació en les condicions que estableixi el
centre.
Segons la normativa aprovada per la Comisió d'Ordenació Acadèmica i de Titulacions de la FTI, i ratificada per
la Junta de facultat el 9 de juny de 2010, només es podrà recuperar nota en els casos següents:
Quan, de manera justificada, l'alumne no s'hagi presentat al 25-30% de les activitats avaluables;
Quan la nota final, incloent-hi la nota per a la competència clau de l'assignatura, prèvia a l'acta sigui
entre un 4 i un 4,9.
En tots dos casos l'estudiant es presentarà exclusivament a les activitats o proves no presentades o suspeses.
S'exclouen de la recuperació de nota les avaluacions vinculades a un treball acadèmic i/o professional dirigit
de durada semestral o anual, per exemple el projecte de traducció.
S'exclouen de la recuperació de nota les proves suspeses por còpia o plagi.
En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% de la nota.
IMPORTANT:
Volem recordar que es considera com a «còpia» un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a
altre/a company/a, i com a «plagi» el fet de presentar part o tot un text d'un autor com a propi, es a dir, sense
citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital a Internet. La còpia i el plagi són robatoris
intel·lectuals i per tant, constitueixen una falta que serà sancionada amb lanota «zero». En el cas de còpia
entre dos alumnes, si no es pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a tots dos alumnes.
En cas que es produeixin diverses irregularitats en les activitats d'avaluació d'una mateixa assignatura, la
qualificació final d'aquesta assignatura serà 0. S'exclouen de la recuperació de nota les proves suspeses por
còpia o plagi.
La normativa d'avaluació vigent de la UAB es pot consultar a partir de la pàgina 43 del següent document:
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La normativa d'avaluació vigent de la UAB es pot consultar a partir de la pàgina 43 del següent document:
http://www.uab.cat/doc/TR_Normativa_Academica_Plans_Nous

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Exercicis parcials de traducció (individual o en grup)

30%

3

0,12

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

Prova final

40%

2

0,08

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

Tasques relacionades amb aspectes rellevants de la
traducció

30%

2,5

0,1

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