
Utilització d'idiomes a l'assignatura

NoGrup íntegre en espanyol:

NoGrup íntegre en català:

NoGrup íntegre en anglès:

espanyol (spa)Llengua vehicular majoritària:

Professor/a de contacte

Lupe.Romero@uab.catCorreu electrònic:

Maria Guadalupe Romero RamosNom:

2019/2020

1.  

2.  

Teoria de la traducció i de la interpretació

Codi: 101286
Crèdits: 6

Titulació Tipus Curs Semestre

2500249 Traducció i Interpretació OB 3 0

Equip docent

Amparo Hurtado Albir

Stefanie Wimmer

Prerequisits

Cap

Objectius

La funció d'aquesta assignatura és que l'alumnat domini els principis metodològics i els fonaments teòrics
bàsics que regeixen la traducció i la interpretació

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

-Demostrar que poseix i comprèn coneixements sobre els aspectes bàsics de la teoria de la traducció

-Aplicar Coneixements per Resoldre problemes bàsics de teoria de la traducció

-Integrar Coneixements per emetre judicis sobre qüestions bàsiques de la teoria de la traducció

Competències

Dominar els fonaments teòrics de la traducció i de la interpretació.
Dominar els principis metodològics que regeixen la interpretació.
Dominar els principis metodològics que regeixen la traducció.
Raonar críticament.

Resultats d'aprenentatge

Demostrar que es coneixen els diversos mètodes de traducció: Demostrar que es coneixen els diversos
mètodes de traducció.

Demostrar que es coneixen els diversos tipus de problemes i errors de traducció: Demostrar que es
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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.
Demostrar que es coneixen les fases del procés traductor: Demostrar que es coneixen les fases del
procés traductor.
Demostrar que es coneixen les nocions fonamentals i les tendències actuals de la teoria de la traducció
i de la interpretació: Demostrar que es coneixen les nocions fonamentals i les tendències actuals de la
teoria de la traducció i de la interpretació.
Demostrar que es coneixen les tècniques i estratègies per resoldre problemes d'interpretació:
Demostrar que es coneixen les tècniques i estratègies per resoldre problemes d'interpretació.
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.
Identificar el caràcter textual i dinàmic de l'equivalència traductora: Identificar el caràcter textual i
dinàmic de l?equivalència traductora.
Identificar la bibliografia bàsica relacionada amb la teoria de la traducció i de la interpretació: Identificar
la bibliografia bàsica relacionada amb la teoria de la traducció i de la interpretació.
Identificar la traducció com un acte de comunicació adreçat a un destinatari: Identificar la traducció com
un acte de comunicació adreçat a un destinatari.
Integrar coneixements per formular judicis sobre temes i problemes bàsics de la teoria de la traducció i
de la interpretació: Integrar coneixements per formular judicis sobre temes i problemes bàsics de la
teoria de la traducció i de la interpretació.
Raonar críticament: Analitzar la coherència dels judicis propis i aliens.
Raonar críticament: Argumentar la pertinència dels judicis emesos.

Continguts

A) ASPECTES BÀSICS DE LA TRADUCCIÓ

1. Definició de la traducció

· La traducció intersemiòtica, la traducció intralingüística i la traducció interlingüística

· Finalitat i característiques de la traducció

2. Classificació de la traducció

· Modalitats

· Àmbits (tipus)

· Classes

· Mètodes

3. Nocions centrals d'anàlisi de la traducció

. Equivalència traductora

. Unitat de traducció

. Invariable traductora

. Mètode traductor

. Tècnica de traducció

. Estratègia traductora

. Problema de traducció

. Error de traducció
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B) PRINCIPALS ENFOCAMENTS TEÒRICS

1. La Traductologia

2. Enfocaments lingüístics: Estilística comparada - P. Newmark

3. Enfocaments textuals: Els components de l'anàlisi textual i la seva aplicació a l'estudi de la traducció - La
intertextualitat - Tipologies textuals

4. Enfocaments cognitius: La teoria del sentit (ESIT) - La Competència traductora

5. Enfocaments socioculturals: E. Nida

6. Enfocaments comunicatius: B. Hatim i I. Mason

7. Enfocaments funcionalistes: La teoria del skopos - Funcionalisme i lleialtat: C. Nord

8. L'Escola de la manipulació: Hermans Teoria del polisistema: Even-Zohar y Toury

9. L'enfocament feminista de la traducció. Els estudis de genere a traductologia

Metodologia

1. Activitat dirigida:

- Lliçons magistrals

- Realització de tasques per adquirir coneixements crítics sobre aspectes relacionats amb la teoria de la
traducció

- Pràctiques: tasques sobre els aspectes bàsics de la teoria de la traducció i sobre els diferents enfocaments
de la teoria de la traducció; tasques d'aplicació de coneixements sobre els aspectes bàsics de la teoria de la
traducció.

2. Activitat no presencial tutoritzada (supervisada):

- Tasques de preparació de les proves parcials

3. Activitat autònoma:

- Treball amb els dossiers/amb el material docent (Campus Virtual)

- Preparació de les proves parcials/presentació de grup

A començament de curs, el professorat de l'assignatura comunicarà les lectures obligatòries i/o recomanades.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Realització de tasques per adquirir coneixements crítics sobre aspectes
relacionats amb la teoria de la traduccio

7,5 0,3 10, 11

Classes magistrals 30 1,2 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,
9, 10
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Pràctiques 8 0,32 10, 11, 12

Tipus: Supervisades

Tasques de preparació de proves parcials 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12

Tipus: Autònomes

Activitat autònoma 90 3,6

Avaluació

Avaluació*

L'avaluació és avaluació continuada. L'alumnat ha de demostrar el seu progrés realitzant activitats i/o
exàmens. Els terminis d'aquestes activitats d'avaluació s'indiquen en el calendari els primers dies de classe.
Seran entre 3 i 5 proves i cap no tindrà un valor igual o superior al 40% de la nota final.

La majoria de les proves es farà en horari presencial, a classe, individualment. Seran inferiors en nombre les
que es facin a casa o en grup.

Nota important: La informació sobre l'avaluació, el tipus d'activitat d'avaluació i el seu pes sobre l'assignatura
és a títol informatiu. El professorat 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 la professora o el professor i l'alumnat.

Recuperació**

Podran accedir a la recuperació qui s'hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos
terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més. En cap
cas es podrà fer una activitat de reavaluació pel valor del 100% de la nota final.

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

Qualificació "no avaluable"

La qualificació serà un NO AVALUABLE per qui s'hagi presentat a activitats avaluables el pes de les quals no
sumi més d'un 25% de la qualificació final.

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). Es considera com a "còpia" un
treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/ altre/a company/a, i com a "plagi" el fet de presentar part
o tot un text d'un autor com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital
a Internet. En el cas de còpia entre dos alumnes, si no es pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a
tots/totes dos alumnes.

*Per aprovar l'assignatura, s'ha d'hacer aprovat la parte teòrica (a partir de 5).

**Poden optar a l'exàmen de recuperació qui tingui un 3,5 o més de mitja als examens de enfocament teòrics i
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**Poden optar a l'exàmen de recuperació qui tingui un 3,5 o més de mitja als examens de enfocament teòrics i
d'aspectes bàsics de la teoria de la traducció.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Prova d'aplicació de coneixements sobre aspectes bàsics de teoria de la
traducció (treball i presentació en grup))

30% 1,5 0,06 1, 2, 5, 6, 11,
12

Prova/proves de coneixements sobre els enfocaments fonamentals de la
teoria de la traducció.

35% 1,5 0,06 4, 8, 10

Prova/proves sobre aspectes bàsics de la teoria de la traducció 35% 1,5 0,06 1, 2, 3, 5, 7, 9
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