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Prerequisits

Cap

Objectius

L'objectiu general d'aquest mòdul és que els estudiants es familiaritzin amb els fonaments de la traducció
(directa i inversa) i de la interpretació d'enllaç, els recursos que s'utilitzen i les tasques bàsiques de
documentació en un entorn de traducció especialitzada.

El mòdul comprèn cinc assignatures de 3 cr en les quals es desenvolupen les competències i els continguts
necessaris per aconseguir els objectius de formació proposats. Aquestes assignatures són les següents:

- Interpretació d'enllaç i bilateral (teoria).

- Interpretació d'enllaç i bilateral (pràctica).

- Recursos de la traducció especialitzada.

- Traducció general (directa).

- Traducció general (inversa).
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Competències

Actuar amb responsabilitat social i ètica.
Identificar i interpretar adequadament elements culturals.
Integrar coneixements per formular judicis sobre temes rellevants de la traducció i els estudis
interculturals.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Resoldre problemes rellevants de la traducció i argumentar les decisions preses.
Resoldre problemes rellevants relacionats amb la interculturalitat i argumentar les decisions preses.
Treballar en equip i resoldre possibles conflictes en la pràctica professional.
Utilitzar els recursos documentals i tecnològics necessaris per a la traducció i els estudis interculturals

Resultats d'aprenentatge

Actuar amb responsabilitat social i ètica.
Aplicar coneixements per resoldre problemes propis de la traducció.
Aplicar coneixements per resoldre problemes propis dels estudis interculturals.
Demostrar coneixements propis de la traducció i de la interpretació d'enllaç.
Distingir els diferents elements culturals rellevants per a la traducció i la mediació intercultural i
explicar-ne la funció en un determinat context.
Identificar problemes relacionats amb la interculturalitat.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Treballar en equip i resoldre possibles conflictes en la pràctica professional.
Utilitzar els recursos propis de la traducció.

Continguts

Els continguts generals són els següents:

Conèixer els fonaments de la interpretació d'enllaç I bilateral.

Desenvolupar la capacitat de resoldre problemes de traducció (directa i inversa) de textos generals de
tipologies diferents i de textos especialitzats de diferents camps d'especialitat.

Adquirir els coneixements i habilitats fonamentals per al bon ús dels recursos tecnològics més apropiats en un
entorn de traducció especialitzada.
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Metodologia

Classes magistrals/expositives
Classes de resolució de problemes/casos/exercicis
Activitats pràctiques
Presentació/exposició oral de treballs
Elaboració de treballs
Lectura de llibres, articles, informes d'interès.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Fonaments de la interpretació d'enllaç i bilateral 18 0,72 7, 10

Pràctiques de la interpretació d'enllaç i bilateral 18 0,72 1

Recursos de la traducció especialitzada 18 0,72

Traducció general (directa) 18 0,72 8, 9

Traducció general (inversa) 18 0,72 8, 9

Avaluació

Activitats d'evaluació

Assistència i participació activa

Lliurament d'informes/treballs

Control de coneixements adquirits teòrics i pràctics

Carpeta de l'alumnat

Nota: la informació sobre el tipus d'avaluació i el pes en la nota final és orientativa. El professorat responsable de cada assignatura concretarà les activitats d'avaluació a principi de curs.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Fonaments de la interpretació d'enllaç i bilateral 20% 57 2,28 4, 7, 10

Pràctiques de la interpretació d'enllaç i bilateral 20% 57 2,28 1, 4

Recursos de la traducció especialitzada 20% 57 2,28 11, 12

Traducció general (directa) 20% 57 2,28 1, 3, 5, 6, 8, 9

Traducció general (inversa) 20% 57 2,28 1, 2, 3, 6, 8, 9
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Més la bibliografia específica que el professorat indiqui a cada assignatura.
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