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Professor/a de contacte

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Nom: Anna Gil Bardaji

Llengua vehicular majoritària: àrab (ara)

Correu electrònic: Anna.Gil.Bardaji@uab.cat

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

Altres indicacions sobre les llengües
El castellà i el català s'empraran habitualmente en les classes de traducció i puntualment en les classes de
llengua. Es requereix un nivell mínim de B2 en al menys una d'aquestes dues llengües

Equip docent
Hesham Abu-Sharar Abu-Sharar

Prerequisits
En iniciar l'assignatura l'estudiant haurà de ser capaç de:
Comprendre textos escrits amb una certa complexitat sobre temes personals i temes generals d'àmbits
coneguts. (MCRE-FTI B1.2.)
Produir textos escrits sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts. (MCRE-FTI B1.1.)
Comprendre textos orals senzills i clars sobre temes quotidians. (MCRE-FTI A2.1.)
Produir textos orals senzills sobre temes quotidians. (MCRE-FTI A2.1.)
Identificar i resoldre problemes bàsics de traducció de textos no especialitzats senzills en llengua
estàndard propis de la combinació àrab-català/castellà.

Objectius
L'objectiu d'aquesta assignatura és continuar el desenvolupament de les competències comunicatives de
l'estudiant en Idioma C així com consolidar la seva capacitat de traducció de textos no especialitzats senzills
en llengua estàndard de tipologia diversa.
Es dedicaran 2 ECTS a idioma i 4 ECTS a traducció.
En acabar l'assignatura l'estudiant haurà de ser capaç de:
Comprendre textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d'àmbits coneguts. (MCRE-FTI
B2.1.)
Produir textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts.
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Produir textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts.
(MCRE-FTI B1.2.)
Identificar i resoldre problemes de traducció de textos no especialitzats senzills en llengua àrab
estàndard de tipus informatiu.

Competències
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 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.
2. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar
coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals i retòrics.
3. Aplicar els recursos tecnològics per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos tecnològics
per resoldre problemes de traducció de textos no especialitzats senzills en llengua estàndard de
tipologia diversa (expositius, argumentatius, instructiu
4. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per
comprendre textos escrits de tipologia diversa sobre temes generales de àmbits coneguts.
5. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per
comprendre textos no especialitzats senzills en llengua estàndard de tipologia diversa (expositius,
argumentatius, instructius).
6. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre
textos orals de tipologia diversa i duna àmplia gamma dàmbits, tenint en compte les diferències
estilístiques i geogràfiques.
7. 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.
8. 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 de àmbits coneguts, adequats al context i amb correcció lingüística.
9. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives
específiques: Aplicar estratègies per produir textos no especialitzats senzills en llengua estàndard de
tipologia diversa (expositius, argumentatius, instruct
10. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la
intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de tipologia diversa sobre temes generales de àmbits
coneguts.
11. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la
intenció comunicativa i el sentit de textos no especialitzats senzills en llengua estàndard de tipologia
diversa (expositius, argumentatius, instructius).
12. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits: Comprendre la
intenció comunicativa i el sentit de textos orals de tipologia diversa duna àmplia gamma dàmbits, tenint
en compte les diferències estilístiques i geogràfi
13. 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 senzills en
llengua estàndard de tipologia diversa (expositius, au
14. Demostrar que es coneixen les tècniques i estratègies per resoldre problemes de traducció: Demostrar
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14. 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 senzills en llengua estàndard de tipologia div
15. 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.
16. Interrogar eficientment les fonts de documentació per poder traduir: Interrogar eficientment les fonts de
documentació per poder traduir.
17. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits no
especialitzats senzills en llengua estàndard de tipologia diversa (expositius, argumentatius, instructius),
adequats al context i amb correcció lingüística.
18. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos orals complexos de
tipologia diversa i d'una àmplia gamma d'àmbits i de registres, adequats al context i amb correcció
lingüística.
19. 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 la traducció de textos escrits no
especialitzats en llengua estàndard de diferents tipus.
20. Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències entre les llengües de
treball.
21. Trobar la solució traductora que convingui en cada cas: Trobar una solució traductora adient en cada
cas.
22. 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
senzills en llengua estàndard de tipologia diversa (exp

Continguts
TRADUCCIÓ
Identificació i resolució de problemes de traducció de textos informatius no especialitzats, senzills i en
llengua estàndard, extrets de la premsa àrab (a l'aula i a casa).
Us d'eines (tecnològiques i de documentació) per la traducció de textos informatius no especialitzats,
senzills i en llengua estàndard, extrets de la premsa àrab (a l'aula i a casa).
Traducció individual i en grup de textos reals informatius no especialitzats, senzills i en llengua
estàndard, extrets de la premsa àrab cap al català o castellà (a l'aula i a casa).
Exercicis de reforç i desenvolupament de la comprensió escrita dels textos escollits (a l'aula).

IDIOMA
Desenvolupament dels coneixements lingüístics:
I- La sintaxi del masdar (II)
 امَدنِع+  َدْنِع = لْعِف+ رَدْصَملا
 ىلَع ِضمَي مَل... ىّتَح
 رثكأ نِم+ رَدْصَملا
 ليضفَّتلا مسِا+ ردصملا
 اّمِم+  َداز+ رَدصَم
II- Les estructures exclamatives-admiratives
L'exclamació que expressa excel·lència de qualitat بُّجَعَّتللام
L'exclamació que indica quantitat i la que indica excel·lència desubstantiu مَك
El vocatiu اي، اهُّيأ، اهُتَّيأ
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III- Complement de l'oració verbal (II)
El complement de causa هِلجأل لوعفملا
El complement d'especificació زييمَّتلا
El complement de lloc o temps ناكملا فرظو نامزلا فرظ
IV- Kada i verbs afins
Verbs d'imminència ةبراقُملا لاعفأ )كَشَو ىلَع( = )نَأ( َكَشْوَأ = )نأ( ُداكي ـ َداك:
Verbs incoatius, de començament عورُّشلا لاعفَأ: َأَدَب، َأَدَتبا، َذَخَأ، َماق، َعَرَش، َّبَه
Verbs de desig, esperança ءاجَّرلا لاعفأ: ىسَع
V- Verbs amb dos complements directes:
Verbs de transformació )رييصَّتلا( ليوحَّتلا لاعفأ: َلَعَج، َبَهَو، َذَخَّتا، َكَرَت...
Verbs que expressen creença, probabilitat i altres
نيقيلا لاعفأ: ىأَر، َدَجو، َمِلَع...
ناحجرلا لاعفأ: َّنَظ، َّدَع، َبَسَح، َمَعَز...

Desenvolupament de la comprensió lectora:
Exercitar la comprensió lectora de textos de diferents gèneres (expositius, argumentatius, instructius) posant
l'èmfasi en la contrastivi.

Desenvolupament de l'expressió escrita:
Estimular la producció de textos escrits (redaccions i resums de contes literaris, redactar (resumir) per escrit
un material audiovisual: vídeos) sobres temes treballats a classe.
Desenvolupar l'expressió i comprensió oral:
Ampliar lèxic, la competència oral i adquirir recursos estilístics.
Desenvolupament dels coneixements socioculturals:
Ampliar i aprofundir els coneixements sobre la llengua i el món i la cultura àrabs a partir dels camps temàtics
estudiats des d'una òptica contrastiva.
Promoure el coneixement de la cultura àrab i la seva vinculació amb la pròpia cultura.
Reconèixer i aprofitar les situacions d'aprenentatge al marge de l'aula.

Metodologia
Els continguts de l'assignatura s'aniran desenvoluparan a partir de explicacions orals per part del professorat i
la realització de tasques enfocades a assolir-los. Si bé les primeres estan dirigides a la compressió i adquisició
dels continguts gramaticals, lèxics i traductològics, les tasques són una sèrie d'activitats orientades a la seva
sistematització: activitats de comprensió i producció escrita, activitats de revisió de lèxics, activitats de
expressió i producció oral que es concretaran en lectures i compressió de textos escrits i orals, realització de
redaccions, d'exercicis gramaticals exercicis principalment i realització de traduccions de textos senzills extrets
de la premsa àrab.
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Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Idioma: Classe magistral

4

0,16

1

Idioma: Realització d'activitats de comprensió lectora

4

0,16

1, 4, 10

Idioma: Realització d'activitats de comprensió oral

4

0,16

6, 12

Idioma: Realització d'activitats de producció escrita

2

0,08

2, 7, 8

Idioma: Realització d'activitats de producció oral

1,5

0,06

18

Idioma: Resolució d'exercicis

2

0,08

1, 6

Resultats d'aprenentatge

0

0

Traducció: Lectura comprensiva i analítica de textos
en llengua estrangera

32,5

1,3

1, 4, 10, 13, 14

Idioma: Supervisió i revisió d'activitats orals i escrites

3

0,12

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Idioma: Supervisió i revisió d'exercicis

4

0,16

1, 4, 10

Traducció: Traducció individual de textos en llengua
estrangera

16,25

0,65

15, 19, 21, 22

Idioma: Preparació d'activitats de comprensió lectora

10,5

0,42

2, 4, 10

Idioma: Preparació d'activitats de producció escrita

17

0,68

2, 7, 8

Idioma: Preparació d'exercicis de gramàtica i
vocabulari

5,5

0,22

1, 2, 7

Traducció: Preparació de traduccions i treballs

37,5

1,5

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades

Tipus: Autònomes

Avaluació
És imprescindible aprovar les dues parts de l'assignatura (llengua i traducció) per a considerar l'assignatura
aprovada.
La informació sobre l'avaluació, el tipus d'activitat d'avaluació i el seu pes sobre l'assignatura és a títol
informatiu. El/La professor/a responsable de l'assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.
En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l'acta, el/la 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.
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Podran accedir a la recuperació els/les 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/la docent comunicarà per escrit el
procediment de recuperació. El/La docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat
suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola.
En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l'estudiant és un 5.
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).
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/a autor/a com a propi, és 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 la nota "zero". En el cas de còpia entre dos alumnes, si no
es pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a totes dues persones.
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.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Idioma: Activitats d'avaluació de
comprensió oral

2,5%

0,5

0,02

6, 12

Idioma: Activitats d'avaluació de
coneixements gramaticals

20%

0,5

0,02

2, 7, 8

Idioma: Activitats d'avaluació de
coneixements lèxics

7,5%

0,5

0,02

1, 2, 7, 8

Idioma: Activitats d'avaluació de producció
escrita

20%

1

0,04

1, 2, 4, 7, 8

Traducció: Exercicis d'adquisició de lèxic

15%

1

0,04

2, 9, 17, 20

Traducció: Traducció de textos treballats a
classe

15%

1

0,04

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Traducció: participació en el debat sobre
traduccions

5%

0,75

0,03

1, 2, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22

Traducció: treball final de traducció

15%

1

0,04

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
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Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DREA):
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