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Iniciació a la traducció B-A (francès-castellà)

Codi: 101435
Crèdits: 6

Titulació Tipus Curs Semestre

2500249 Traducció i Interpretació FB 1 2

Prerequisits

Els estudiants han de poder:

Produir en espanyol textos generals que siguin clars, ben estructurats i amb correcció lingüística.
Comprendre textos francesos generals d'estructura clara.

Objectius

La funció d'aquesta assignatura és iniciar l'estudiant en els principis metodològics bàsics que regeixen la
pràctica de la traducció professional i en els aspectes contrastius bàsics entre el francès i l'espanyol.
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
entre el francès i l'espanyol.
Aplicar aquests coneixements per resoldre problemes bàsics de traducció a l'espanyol de gèneres no
especialitzats en llengua francesa estàndard.

Competències

Aprendre de manera estratègica, autònoma i contínua.
Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
Dominar els aspectes professionals de la traducció.
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

Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar
coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics i textuals.

Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos de
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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.
Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per
comprendre textos escrits no especialitzats en llengua estàndard.
Aprendre de manera estratègica, autònoma i contínua: Formular un pla d'acció per a aprendre.
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 en llengua estàndard.
Demostrar que es coneix el funcionament del mercat laboral de la traducció: Demostrar que es
coneixen les qüestions bàsiques del mercat laboral de la traducció (àmbits d?ocupabilitat, drets i
deures del traductor).
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.
Formular adequadament les necessitats informatives per poder traduir: Formular adequadament les
necessitats informatives per a poder traduir textos no especialitzats en llengua estàndard.
Identificar el caràcter textual i dinàmic de l'equivalència traductora: Identificar el caràcter textual i
dinàmic de l?equivalència traductora.
Identificar els problemes de traducció propis de textos no especialitzats: Identificar els problemes de
traducció bàsics de textos no especialitzats en llengua estàndard.
Identificar la traducció com un acte de comunicació adreçat a un destinatari: Identificar la traducció com
un acte de comunicació adreçat a un destinatari.
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.
Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències entre les llengües de
treball.
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 no
especialitzats en llengua estàndard.

Continguts

CONTINGUTS BÀSICS

Principis metodològics bàsics que regeixen la pràctica de la traducció. Problemes, tècniques i
estratègies fonamentals de la traducció de textos en llengua estàndard.
Resolució de dificultats contrastives: diferències de convencions de l'escriptura, lèxiques,
morfosintàctiques i textuals.
Aspectes bàsics del mercat laboral i de l'exercici de la professió de traductor: àmbits d'ocupabilitat;
drets i deures del traductor.
Ús d'eines tecnològiques i de documentació bàsiques per a la traducció de textos no especialitzats en
llengua estàndard: diccionaris monolingües i bilingües generals; gramàtiques; manuals d'estil;
cercadors generals. Eines tecnològiques bàsiques per a l'optimització de l'edició i correcció de textos.
Gestió bàsica de carpetes i arxius.

Metodologia

S'utilitza una metodologia activa amb activitats de diversos tipus. S'utilitzen els instruments del Campus Virtual
de la UAB i qualsevol entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge.
Metodologies possibles:

Realització de tasques de traducció
Realització de projectes de traducció
Resolució d'exercicis
Presentacions de treballs individuals / en grup
Debats (presencials o en fòrums)
Tècniques d'aprenentatge cooperatiu

Les activitats didàctiques s'organitzen en tres blocs, segons el grau d'autonomia requerit de l'estudiant:
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Les activitats didàctiques s'organitzen en tres blocs, segons el grau d'autonomia requerit de l'estudiant:

Activitats dirigides: responen a una programació horària predeterminada i requereixen la direcció
presencial d'un professor.
Activitats supervisades: requereixen la supervisió més o menys puntual d'un professor.
Activitats autònomes: l'estudiant s'organitza el temps i l'esforç de manera autònoma (individualment o
en grup).

A l'apartat 10 de la Guia docent es concreten les metodologies docents i les activitats formatives utilitzades per
cada professor.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Realització d'activitats de traducció 32,5 1,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14

Resolució d'exercicis 20 0,8 1, 3, 5, 12, 13

Tipus: Supervisades

Debats i activitats de reflexió sobre aspectes rellevants de la
traducció

2,5 0,1 6, 9, 11

Preparació de l'autoavaluació 2,5 0,1 4

Preparació de la carpeta de l'estudiant; preparació de traduccions
i treballs

10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14

Tipus: Autònomes

Ampliació de coneixements 15 0,6 4

Cerca de documentació 15 0,6 2, 8, 12

Preparació d'exercicis 15 0,6 1, 3, 5, 12, 13

Preparació de traduccions i treballs 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14

Avaluació

S'utilitza l'avaluació continuada.
Activitats possibles d'avaluació:

Execució de tasques reals o simulades de traducció, o de tasques relacionades amb aspectes
rellevants de la traducció.
Realització de projectes de traducció.
Informes / fòrum sobre traduccions o sobre tasques relacionades amb aspectes rellevants de la
traducció.
Diaris / fitxes / informes reflexius sobre el procés d'aprenentatge o sobre el procés d'elaboració de les
traduccions.
Carpeta de l'estudiant (Portafoli).
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La informació sobre l'avaluació, el tipus d'activitat d'avaluació i el seu pes sobre l'assignatura és a
títol informatiu. El professor responsable de l'assignatura la concretarà en començar-ne a impartir
la docència.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l'acta, el docent comunicarà per escrit una
data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d'avaluació s'acordarà entre el docent i
l'estudiant.

Recuperació

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s'hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui
a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5
o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l'acta de l'assignatura, el docent comunicarà per escrit el
procediment de recuperació. El docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o
no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola.

Consideració de "no avaluable"

S'assignarà un "no avaluable" quan les evidències d'avaluació que hagi aportat l'estudiant
equivalguin a un màxim d'una quarta part de la qualificació total de l'assignatura.

Irregularitats en les activitats d'avaluació

En cas d'irregularitat (plagi, còpia, suplantació d'identitat, etc.) en una activitat d'avaluació, la qualificació
d'aquesta activitat d'avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d'avaluació,
la qualificació final de l'assignatura serà 0.

S'exclouen de la recuperació les activitats d'avaluació en què s'hagin produït irregularitats (com ara plagi,
còpia, suplantació d'identitat).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Diaris / fitxes d'aprenentatge / informes 20% 0 0 4

Execució d'activitats de traducció; carpeta de l'estudiant 40% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14

Resolució d'exercicis i treballs relacionats amb aspectes
rellevants de la traducció

40% 3,5 0,14 6, 9, 10, 11, 13

Bibliografia

Es consigna únicament la bibliografia bàsica; es marquen amb un * les obres de referència fonamentals.

1.BIBLIOGRAFIA FRANCESA
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Diccionaris definidors:

* N , París : Le Robert, Cd-Rom.ouveau petit Robert de la langue française 2010

Gramàtiques:

· CALLAMAND, M. , París: Larousse-Clé International, 1987Grammaire vivante du français

· GREVISSE, M. , París: Duculot, 1986Le bon usage

· GREVISSE / GOOSSE: , Duculot, Paris-Louvain-la-Neuve, 1989Nouvelle Grammaire française

· WAGNER, R.L. , Paris: Hachette, 1991Grammaire du français classique et moderne

Enciclopèdies:

* , Cd-RomEncyclopédie Universalis

* , París: Le Robert, 2010Le petit Robert des noms propres

2. BIBLIOGRAFIA ESPANYOLA

Diccionaris definidors:

· CASARES, J. , Barcelona: Gili, 1999Diccionario ideológico de la lengua española

· MOLINER, M. , Madrid: Gredos, 2 vol., 2ª ed., 1998 (MOLINER, M. Diccionario de uso del español Diccionario
, Cd-Rom)de uso del español

* R.A.E. , Madrid: Espasa Calpe, 2 vol., 22ª ed., 2001, Cd-Rom (www.Diccionario de la lengua española
rae.es)

* R.A.E. , Madrid, Santillana 2ª ed., 2006 (www. rae.es)Diccionario Panhispánico de dudas

· SECO, M. ; ANDRES, O.; RAMOS, G. , Madrid: Aguilar, 1999Diccionario del español actual

Manuals d'ortografia:

· MARTÍNEZDE SOUSA, J. , Oviedo: Trea, 2004Ortografía y ortotipografía del español actual

* R.A.E. , Madrid: Espasa Calpe, 2003Ortografía de la lengua española

Gramàtiques:

· ALARCOS LLORACH, E. , Madrid: Espasa Calpe-R.A.E., 1994Gramática de la lengua española

· GILI GAYA, S. , Barcelona: SPES, 1993, 15ªed.Curso superior de sintaxis española

* R.A.E. , Madrid: Santillana, 2 vol. 2009Nueva gramática de la lengua española

Diccionaris analògics i de dificultats:

· BOSQUE, I. (dtor.) , Madrid: SM, 2004Redes. Diccionario combinatorio del español contemporáneo

· CORRIPIO, F. , Barcelona; Herder, 2000, 7ª ed.Diccionario de ideas afines

· MARSA, F. , Barcelona: Ariel, 1990Diccionario normativo y guía práctica de la lengua española

· MARTÍNEZ DE SOUSA, J. , Barcelona: Bibliograf, 1998, 2ªDiccionario de usos y dudas del español actual
ed.

· SECO, M. , Madrid: Espasa Calpe, 2000, 10 ed.Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española
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Manuals de redacció i estil:

· AGENCIA EFE, , Madrid: Cátedra, 1998, 12ª ed. (www.efe.es)Manual de español urgente

· MARTÍNEZ DE SOUSA, J. , Oviedo: Trea, 1999Manual de estilo de la lengua española

· MONTOLIO, E. (coord.) , Barcelona: Ariel, 3 vol., 1999-2000Manual de escritura académica

· PAIS, EL, , Madrid: Ediciones El País S.A., 1994Libro de estilo

Enciclopèdies:

* , 2003, Cd-RomEnciclopedia Universal Larousse

Altres obres de referència:

· ORTEGA, G.; ROCHEL, G. , Barcelona: Ariel, 1995Dificultades del español

· LÁZARO CARRETER, F. , Barcelona: Círculo de lectores, 1997El dardo en la palabra

· LÁZARO CARRETER, F. , Madrid: Aguilar, 2003El nuevo dardo en la palabra

3. BIBLIOGRAFIA BILINGÜE (FRANCÈS - ESPANYOL)

· ALLOA, H.D.; de TORRES, S.M. , Córdoba (Argentina):Hacia una lingüística contrastiva francés - español
Comunicarte editorial

* . París: Larousse, Cd-RomGran diccionario francés-español, español - francés

· ROCHEL, G.; POZAS ORTEGA, M.N. , Barcelona: Ariel,Dificultades gramaticales de la traducción al francés
2001

· TRICÁS PRECKLER, M. , Barcelona: Gedisa, 1995Manual de traducción francés-castellano

4.ENLLAÇOS WEB D'INTERÈS:

De traducció:

· "El atril del traductor" cvc.cervantes.es/aula/el_atril/default.htm

· "El cuaderno de bitácora" traduccion.rediris.es/cdb/cdb.htm

Cercadors en francès:

· www.google.fr

· www.google.ca

· www.yahoo.fr

· www.voila.fr

· www.nomade.fr

· www.altavista.fr

· www.francesurf.net

· www.afrik.com

Diccionaris en francès:

6

http://cvc.cervantes.es/aula/el_atril/default.htm
http://traduccion.rediris.es/cdb/cdb.htm
http://www.google.fr/
http://www.google.ca/
http://www.yahoo.fr/
http://www.voila.fr/
http://www.nomade.fr/
http://www.altavista.fr/
http://www.francesurf.net/
http://www.afrik.com/


*  Trésor de la langue française www.inalf.fr/cgi-bin/mep.exe?HTML=mep_tlfi.txt

· www.le-dictionnaire.com

· www.dicorama.com

· www.dicoweb.levillage.org

Enciclopèdies en francès:

*  Encyclopédie Universalis www.universalis-edu.com

· http://www.quid.fr

Diccionaris en espanyol:

* www.rae.es

· www.elmundo.es/diccionarios

· tradu.scig.uniovi.es

Diccionaris multilingües:

·  (guia de diccionaris bilingües i multilingües)www.lexicool.com
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