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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
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Aplicar aquests coneixements per resoldre problemes bàsics de traducció de gèneres no especialitzats
en llengua estàndard de diferents tipus.

Competències

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

Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar
coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics i textuals bàsics.
Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar
coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
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.
Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per
comprendre textos escrits no especialitzats en llengua estàndard de diferents tipus.
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.
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.
Demostrar que es coneixen els recursos tecnològics per poder traduir: Demostrar que es coneixen els
recursos tecnològics per poder traduir.
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.
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 escrits no especialitzats en llengua estàndard de diferents tipus.
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 de diferents tipus.
Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències entre les llengües de
treball.
Trobar la solució traductora que convingui en cada cas: Trobar la solució traductora que convingui en
cada cas.
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
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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
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

Per assolir els objectius establerts en aquesta assignatura, s'inclouen tant classes magistrals com pràctiques.
El treball que ha de dur a terme l'alumne inclou:

• 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 estudiants rebran les intruccions pertinents per treballar els continguts de l'assignatura i preparar els
exercicis i les traduccions abans de posar-los en comú amb la resta de la classe.

Les traduccions s'han de lliurar obligatòriament i no s'acceptaran després de la data indicada.

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/la professor/-a i la majoria dels estudiants que segueixen regularment les classes.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

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

Tipus: Supervisades

Debat sobre les traduccions entregades 5 0,2 9, 10, 11, 14, 15
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Preparació d'activitats avaluables 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Tipus: Autònomes

Cerca de documentació 30 1,2 3, 8, 12

Preparació d'exercicis 5 0,2 1, 4, 12, 13

Preparació de traduccions i treballs 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

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/-a. 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/la
professor/-a també indicarà les condicions especials relacionades amb el lliurament de treballs.

IMPORTANT: Si algun alumne, per alguna raó justificada, no pot seguir regularment les classes, s'haurà de
posar en contacte amb el/la professor/-a durant les primeres setmanes del curs. Aquest requisit és
imprescindible per presentar-se a la prova final de l'assignatura.

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 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 cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l'estudiant és un 5.

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).

4



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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