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Prerequisits

NOTA IMPORTANT: AQUESTA ASSIGNATURA NO S'OFEREIX EL CURS 2017-2018

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 de traducció de gèneres no especialitzats en
llengua estàndard de diferents tipus.
Integrar coneixements per emetre judicis sobre qüestions relacionades amb la traducció de gèneres no
especialitzats en llengua estàndard de diferents tipus.

Objectius

La funció de l'assignatura és desenvolupar la capacitat de resolució de problemes de traducció de textos
especialitzats de diversos camps d'especialitat.

Es dedicaran tots els crèdits a Traducció.

En acabar l'assignatura l'estudiant serà capaç de:

Demostrar que posseeix els coneixements sobre els aspectes instrumentals i de documentació, i els
problemes de contrastivitat de la combinació lingüística.
Aplicar aquests coneixements per resoldre problemes de traducció de gèneres especialitzats de
diversos camps d'especialitat.
Integrar coneixements per emetre judicis sobre qüestions relacionades amb la traducció de gèneres
especialitzats de diversos camps d'especialitat.
Transmetre informació i idees, plantejar problemes i oferir solucions pel que fa la traducció de gèneres
especialitzats de diversos camps d'especialitat.

Competències

Aplicar coneixements culturals per poder traduir.

Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
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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 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

Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar
coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics, textuals i de variació lingüística.
Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar
coneixements gràfics lèxics, morfosintàctics, textuals i de variació lingüística.
Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar
coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar
coneixements gràfics lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar
coneixements lèxics, morfosintàctics i textuals.
Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar
coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals i retòrics.
Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos de
documentació per resoldre problemes de traducció.
Aplicar els recursos tecnològics per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos tecnològics
per resoldre problemes de traducció de textos no especialitzats de diferents modes, tons i estils, i
textos especialitzats senzills.
Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per a
comprendre textos escrits de tipologia diversa amb certa complexitat sobre temes generals dàmbits
coneguts.
Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per
comprendre textos no especialitzats de diferents modes, tons i estils, i textos especialitzats senzills.
Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre
textos orals clars sobre temes quotidians.
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.
Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives
específiques: Aplicar estratègies per produir textos no especialitzats de diferents modes, tons i estils, i
textos especialitzats senzills.
Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives
específiques: Aplicar estratègies per produir textos orals sobre temes quotidians.
Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la
intenció comunicativa i el sentit de textos de tipologia diversa amb certa complexitat sobre temes
generals de àmbits coneguts.
Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la
intenció comunicativa i el sentit de textos no especialitzats de diferents modes, tons i estils, i textos
especialitzats senzills.
Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits: Comprendre la
intenció comunicativa i el sentit de textos orals clars sobre temes quotidians.
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 de diferents
modes, tons i estils, i textos especialitzats senzill

Demostrar que es coneixen les tècniques i estratègies per resoldre problemes de traducció: Demostrar
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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 de diferents modes, tons i estils, i textos es
Identificar els problemes de traducció propis de cada camp: Identificar els problemes de traducció
propis de cada camp.
Identificar els problemes de traducció propis de textos no especialitzats: Identificar els problemes de
traducció propis de textos no especialitzats.
Integrar coneixements culturals per resoldre problemes de traducció: Integrar coneixements culturals
per a poder traduir textos no especialitzats de diferents modes, tons i estils, i textos especialitzats
senzills.
Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits sobre temes
personals i temes generals d?àmbits coneguts adequats al context i amb correcció lingüística.
Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos no especialitzats de
diferents modes, tons i estils, i textos especialitzats senzills.
Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos orals sobre temes
quotidians, adequats al context i amb correcció lingüística.
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 la traducció de textos no especialitzats
de diferents modes, tons i estils, i textos espec
Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències entre les llengües de
treball.
Trobar la solució traductora que convingui en cada cas: Trobar una solució traductora adient en cada
cas.
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.
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 de
diferents modes, tons i estils, i textos especialitz

Continguts

La resolució de problemes de traducció de gèneres administratius com ara certificats acadèmics,
documents de registre civil, etc.
La resolució de problemes de traducció de gèneres jurídics o legals com ara lleis, sentències,
contractes, documents notarials, etc.
La resolució de problemes de traducció de gèneres econòmics com ara memòries anuals de comptes,
informes financers, etc.
La resolució de problemes de traducció de gèneres tècnics com ara articles tècnics de premsa, articles
de revistes tècniques de divulgació, manuals didàctics, entrades d'enciclopèdia tècnica, descripcions
tècniques per a destinataris no experts, manuals d'instruccions, etc.
La resolució de problemes de traducció de gèneres científics com ara articles científics de premsa,
manuals didàctics, entrades d'enciclopèdia tècnica, articles de revistes científiques de divulgació, etc.
Ús d'eines (tecnològiques i de documentació) per a la traducció de textos especialitzats.

Metodologia

Consolidar les tècniques de resolució d'exercicis
Aprofundir les tasques relacionades amb la traducció
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:
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Observacions:

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 classe.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Aprofundir en tasques relacionades amb la
traducció

30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30

Cerca de documentació 15 0,6

Consolidar les tècniques de resolució de problemes 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30

Consolidar les tècniques de resolució d'exercicis 10 0,4 3, 27

Tipus: Supervisades

Resolució d'exercicis i altres tasques relacionades
amb la traducció encarregades pel professor

24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30

Tipus: Autònomes

Preparació de traduccions i treballs 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30

Preparació d'exercicis 10 0,4 3, 27

Avaluació

Es faran diversos exercicis de traducció individual, la nota de cap dels quals no superarà mai el 40% de la
nota final.

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/proves/treballs 100% 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Bibliografia
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1. Diccionaris monolingües en català
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XURIGUERA, Joan Baptista. . 4a ed. Barcelona: Claret, 1977.Els verbs catalans conjugats

2. Diccionaris monolingües en castellà

CASARES, Julio, , Barcelona, Gustavo Gili, 1999.Diccionario ideológico de la lengua española

Diccionario general de la lengua española (DGLE), Barcelona, Biblograf, 1999, 1ª reimpr.

MOLINER, María, , 2 vols., Madrid, Gredos 2007, 3ª ed.Diccionario de usodel español

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, , Madrid, Espasa-Calpe, 1992, 21ª ed.Diccionario de la lengua española

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, .Diccionario Panhispánico deDudas

SECO, Manuel, ANDRÉS, Olimpia y RAMOS, Gabino. , 2 vols., Madrid, Aguilar,Diccionario del español actual
1999.

3. Diccionaris monolingües en anglès

The Collins Dictionary of the English Language

The Collins COBUILD English Language Dictionary

The Longman Dictionary of Contemporary English

The Concise Oxford Dictionary of current English

Webster's Third New International Dictionary. Springfield (Mass.): Merriam-Webster, 1993.

Chambers Twentieth Century Dictionary

The New Oxford English Dictionary. Òxford: Clarendon Press, 1989.

The New Shorter Oxford English Dictionary. Òxford: Clarendon Press, 1994.

CHAPMAN, Robert L. .Londres: McMillan, 1995.New dictionary of American Slang

KIRKPATRICK, Betty [ed.]. . Londres: Penguin, 1987.Roget's Thesaurus of English Words and Phrases

PARTRIDGE, Eric. . Londres: Routledge, 1987.A Dictionary of Slang and unconventional English
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4. Diccionaris bilingües

Diccionari anglès-català (Enciclopèdia Catalana)

Diccionari català-anglès (Enciclopèdia Catalana)

Diccionari de paranys de traducció anglès-català (Enciclopèdia Catalana)

Diccionario internacional Simon and Schuster inglés-español / español-inglés. Nova York: MacMillan, 1997.

Diccionario Collins español-inglés / English-Spanish. Barcelona: Grijalbo, 2000.

Diccionario Oxford español-inglés / inglés-español. Madrid: Oxford University Press, 2003.

Gran diccionario Larousse español-inglés / English-Spanish. Barcelona: Larousse, 2004.

AA.DD. . Barcelona. Enciclopèdia Catalana: 1985.Diccionari castellà-català

AA.DD. . Barcelona: Enciclopèdia Catalana: 1987.Diccionari català-castellà

5. Gramàtiques, manuals i altres obres de referència en català

AGOST, Rosa i MONZÓ, Esther,  Castelló:Teoria i pràctica de la traducció general espanyol-català.
Universitas / Universitat Jaume I, 8, 2001

BADIA I MARGARIT, Antoni M. . Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1994.Gramàtica de la llengua catalana

CAMPS, Oriol. . Barcelona: Empúries, 1994.Parlem del català

COROMINES, Joan. . Barcelona: Club editor, 1983.Lleures i converses d'un filòleg

FABRA, Pompeu. . Barcelona: Edhasa, 1983 i 1984.Converses filològiques

FABRA, Pompeu. . 15a ed. Barcelona: Teide, 1991.Gramàtica catalana

FERRATER, Gabriel. . Barcelona: Quaderns Crema, 1981.Sobre el llenguatge

JANÉ, Albert.  . Barcelona: Edhasa, 1977-80. 4 vols.El llenguatge. Problemes i aspectes d'avui

LACREU, Josep. . 2a ed. València: Universitat de València, 1992.Manual d'úsde l'estàndard oral

MESTRES, Josep M.; COSTA, Joan; OLIVA, Mireia; FITÉ, Ricard. Manual d'estil. La redacció i l'edició de
 Barcelona: Eumo, 1995.textos.

RUAIX I VINYET, Josep. . Moià: J. Ruaix, 1996.Diccionari auxiliar

RUAIX I VINYET, Josep. . Moià: J. Ruaix, 1994, vol. I.Observacions crítiques i pràctiques sobre el català d'avui

RUAIX I VINYET, Josep. . Barcelona: Barcanova, 1989.Punts conflictius del català

SOLÀ, Joan. . Barcelona: Laia, 1977.A l'entorn de la llengua

SOLA, Joan; Rigau, Gemma [et al.]. . Barcelona: Empúries, 2002.Gramàtica del català contemporani

SOLÀ, Joan. . Barcelona: Proa, 1998.Parlem-ne. Converses lingüístiques

TELEVISIÓ DE CATALUNYA. . Barcelona: Edicions 62, 1997.Criteris lingüístics sobre traducció i doblatge

TORRENT, Anna M. . Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1999.La llengua de la publicitat

VALOR, Enric. . València: 3 i 4, 1979, vol.II.Millorem el llenguatge
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6. Gramàtiques, diccionaris, manuals i altres obres de referència en castellà

AGENCIA EFE, , Madrid, Cátedra, 1998, 12ª ed.Manual del español urgente

ALARCOS LLORACH, Emilio, , Madrid, Espasa Calpe, 1994.Gramática de la lengua española

BOSQUE, Ignacio (director), , Madrid, SM, 2004.Redes. Diccionario combinatorio del español contemporáneo

CORRIPIO, Fernando, , Barcelona, Herder, 2000, 7ª ed.Diccionariode ideas afines

GARCÍA YEBRA, Valentín, , Madrid, Gredos, 1988.Claudicación en el uso de las preposiciones

GILI GAYA, Samuel, , Barcelona, Vox, 1993, 15ª ed.Curso superior de sintaxis española

LÁZARO CARRETER, Fernando, , Barcelona, Círculo de lectores, 1997.El dardo en la palabra

-, , Madrid, Aguilar, 2003.El nuevo dardo en la palabra

LORENZO, Emilio, , Madrid, Gredos, 1994, 4ª ed.El español de hoy, lengua en ebullición

-, , Madrid, Gredos, 1996.Anglicismos hispánicos

-, , Madrid, Espasa Calpe, 1999.El español en la encrucijada

MARTÍNEZ DE SOUSA, José, , Barcelona, Biblograf, 1998, 2ªDiccionario de usos y dudas del español actual
ed.

-, , Gijón, Trea, 2007, 3ª ed.Manual de estilo de la lengua española 3 (MELE 3)

-, , Gijón, Trea, 2004.Ortografía y ortotipografía del español actual

-, , Gijón, Trea, 2010, 2ª ed.Diccionario de uso de las mayúsculas y minúsculas

MARSÁ, Francisco, , Barcelona, Ariel, 1994.Diccionario normativo y guía práctica de la lengua española

PAÍS, EL, , Madrid, Aguilar, 2002.Libro de estilo

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, , Madrid, Espasa Calpe, 2009.Nueva gramática de la lengua española

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, , Madrid, Espasa Calpe, 1999.Ortografía de la lengua española

SECO, Manuel, , Madrid,Espasa-Calpe, 2000, 10ªDiccionario de dudas y dificultades de la lengua española
ed. 2ª reimpr.

SOL, Ramón.  Barcelona, Urano, 1992.Manual práctico de estilo,

TORRENTS DELS PRATS, A., , Barcelona, Juventud, 1989.Diccionario de dificultades del inglés

7. Gramàtiques i diccionaris de dubtes anglesos

COWIE, A.; MACKIN, R. . Òxford: Oxford University Press, 1994.Oxford Dictionary of Phrasal Verbs

EASTWOOD, J.; MACKIN, R. . Òxford: Oxford University Press, 1990.A Basic English Grammar

HUDDLESTON, R.; PULLUM, G.K. . Cambridge:The Cambridge Grammar of the English Language
Cambridge University Press, 2002.

LEECH, G. . Londres:Longman, 1990.A Communicative Grammar of English

MCARTHUR, T.; ATKINS, B. . Londres: Collins, 1990.Dictionary of English Phrasal Verbs and their Idioms

QUIRK, R.; GREENBAUM, S.; LEECH, G.; SVARTVIK, J. A Comprehensive Grammar of the English
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QUIRK, R.; GREENBAUM, S.; LEECH, G.; SVARTVIK, J. A Comprehensive Grammar of the English
. Londres: Longman, 1985.Language

QUIRK, R.; GREENBAUM, S. . Londres:Longman, 1993.A University Grammar of English

THOMSON, A.J.; MARTINET, A.B. . Òxford: Oxford University Press, 1996.A Practical English Grammar

SWAN, M. . Nova York: Òxford: Oxford University Press,1995.Practical English Usage

7. Manuals de traducció

AINAUD, Jordi; ESPUNYA, Anna; PUJOL, Dídac. . Vic : Eumo, 2003.Manual de traducció anglès-català

LOPEZ GUIX, J. G.; MINETT, J. . Barcelona: Gedisa, 1997.Manual de traducción inglés español

8. Sobre traducció

Bacardí, Montserrat; Fontcuberta, Joan; Parcerisas, Francesc [eds.]. Cent anys de traducció al català
. Vic: Eumo Editorial, 1998.(1891-1990). Antologia

Mallafrè, Joaquim. . Barcelona: QuadernsLlengua de tribu i llengua de polis: bases d'una traducció literària
Crema, 1991.
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