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La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Altres indicacions sobre les llengües

també vehicular a més del castellà i el francès

Prerequisits

En iniciar l'assignatura, l'estudiant serà capaç de:

Demostrar que coneix els principis metodològics bàsics de la traducció, els seus aspectes professionals,
aspectes bàsics instrumentals i els principals problemes contrastius trobats en aquesta combinació lingüística.

Aplicar aquest coneixement per resoldre problemes bàsics de traducció en una varietat de textos no
especialitzats escrits en llenguatge estàndard.

Assimilar coneixements per formar opinions i judicis sobre la traducció de textos no especialitzats.

Nota per als estudiants d'intercanvi. Els estudiants que cursin aquest curs han de tenir habilitats
lingüístiques superiors en la combinació d'idiomes. Consulteu el tutor per obtenir més detalls específics
sobre aquesta assignatura

Objectius

La funció d'aquesta assignatura és desenvolupar la capacitat de resolució de problemes de traducció de textos
no especialitzats amb problemes de variació lingüística (mode, to i estil) i de referents culturals, de diversos
àmbits i amb diverses funcions. En acabar l'assignatura, l'alumne serà capaç de:

Demostrar que comprén els principis metodològics que regeixen la traducció, així com els aspectes
professionals i instrumentals i els problemes de contrastivitat de la combinació lingüística
francès-castellà.
Aplicar aquests coneixements a la resolució de problemes de traducció de gèneres no especialitzats
amb problemes de variació lingüística i de referents culturals, de diferents àmbits i amb diverses
funcions.

Integrar aquests coneixements per tal d'emetre judicis sobre qüestions relacionades amb la traducció
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Integrar aquests coneixements per tal d'emetre judicis sobre qüestions relacionades amb la traducció
de gèneres no especialitzats amb problemes de variació lingüística i de referents culturals, de diferents
àmbits i amb diverses funcions.
Transmetre informació, idees, problemes i solucions relatius a la traducció de gèneres no especialitzats
amb problemes de variació lingüística i de referents culturals, de diferents àmbits i amb diverses
funcions.

Competències

Aplicar coneixements culturals per poder traduir.
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.
Treballar de forma ètica.
Utilitzar els recursos de documentació per poder traduir.
Utilitzar els recursos tecnològics per poder traduir.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar aquests principis a la resolució de tasques professionals
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 amb problemes de variació lingüística i
de referents culturals, de diferents àmbits i amb diferents funcions.
Aplicar els recursos tecnològics per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos tecnològics
per resoldre problemes de traducció de textos escrits no especialitzats amb problemes de variació
lingüística i de referents culturals, de diferents àmbits i amb diferents funcions.
Aplicar estratègies per adquirir coneixements culturals per poder traduir: Aplicar estratègies per adquirir
coneixements culturals per a poder traduir textos escrits no especialitzats amb problemes de variació
lingüística i de referents culturals, de diferents àmbits i amb diferents funcions.
Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per
comprendre textos escrits no especialitzats amb problemes de variació lingüística i de referents
culturals, de diferents àmbits i amb diferents funcions.
Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives
específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits no especialitzats amb problemes de variació
lingüística i de referents culturals, de diferents àmbits i amb diferents funcions.
Aprendre de manera estratègica, autònoma i contínua: Documentar-se per tal d'ampliar la informació.
Avaluar els resultats obtinguts en el procés de recerca de la informació per poder traduir: Avaluar els
resultats obtinguts en el procés de cerca de la informació per poder traduir textos escrits no
especialitzats amb problemes de variació lingüística i de referents culturals, de diferents àmbits i amb
diferents funcions.
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 amb problemes de variació lingüística
i de referents culturals, de diferents àmbits i amb diferents funcions.
Demostrar que es coneix el funcionament del mercat laboral de la traducció: Demostrar que es coneix
el funcionament del mercat laboral de la traducció.
Demostrar que es coneixen els recursos tecnològics per poder traduir: Demostrar que es coneixen els
recursos tecnològics per poder editar textos escrits no especialitzats amb problemes de variació
lingüística i de referents culturals, de diferents àmbits i amb diferents funcions.
Formular adequadament les necessitats informatives per poder traduir: Formular adequadament les
necessitats informatives per poder traduir textos escrits no especialitzats amb problemes de variació
lingüística i de referents culturals, de diferents àmbits i amb diferents funcions.

Gestionar problemes relacionats amb l'exercici de la professió de traductor: Gestionar problemes
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Gestionar problemes relacionats amb l'exercici de la professió de traductor: Gestionar problemes
relacionats amb l'exercici de la professió de traductor.
Identificar el caràcter textual i dinàmic de l'equivalència traductora: Identificar el caràcter textual i
dinàmic de l?equivalència traductora.
Identificar els principis ètics que regeixen l'exercici professional
Identificar els problemes de traducció propis de textos no especialitzats: Identificar els problemes de
traducció bàsics de textos escrits no especialitzats amb problemes de variació lingüística i de referents
culturals, de diferents àmbits i amb diferents funcions.
Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per poder traduir: Identificar la necessitat
de mobilitzar coneixements culturals per a poder traduir textos escrits no especialitzats amb problemes
de variació lingüística i de referents culturals, de diferents àmbits i amb diferents funcions.
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 amb
problemes de variació lingüística i de referents culturals, de diferents àmbits i amb diferents funcions.
Integrar coneixements culturals per resoldre problemes de traducció: Integrar coneixements culturals
per resoldre problemes de traducció de textos escrits no especialitzats amb problemes de variació
lingüística i de referents culturals, de diferents àmbits i amb diferents funcions.
Interrogar eficientment les fonts de documentació per poder traduir: Interrogar eficientment les fonts de
documentació per poder traduir textos escrits no especialitzats amb problemes de variació lingüística i
de referents culturals, de diferents àmbits i amb diferents funcions.
Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits no
especialitzats amb problemes de variació lingüística i de referents culturals, de diferents àmbits i amb
diferents funcions., adequats al context i amb correcció lingüística.
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 amb problemes de variació lingüística i de referents culturals, de diferents àmbits i amb
diferents funcions.
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 amb problemes de variació lingüística i de referents culturals, de diferents àmbits i amb
diferents funcions.

Continguts

La resolució de problemes de traducció derivats dels referents culturals: en guies turístiques, còmics,
fragments de novel·les o altres textos de prosa, articles periodístics de diferents temàtiques, etc.
La resolució de problemes de traducció derivats del mode textual (escrit per ser llegit en veu alta, escrit
per ser pronunciat, etc.) en conferències, discursos, guions de telefilms o pel·lícules, etc.
La resolució de problemes de traducció derivats de l'estil del text (clar/obscur, concís/ampul·lós, rígid i
arcaic/natural, etc.) en diferents formats: articles de premsa, fragments d'assaig, contes, novel·les,
cançons, etc.
Aspectes professionals: codis deontològics fonamentals i associacions més importants, condicions
generals de prestació, tarifes, iniciació a l'elaboració de pressupostos i facturació.
Utilització d'eines (tecnològiques i de documentació) per a la traducció de textos no especialitzats amb
problemes de variació lingüística (mode, to, estil) i de referents culturals similars a 1r i 2n + diccionaris
històrics i etimològics, de neologismes, de sinònims, d'argot, etc. Cercadors especialitzats.

Metodologia
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La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les
restriccions de la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. El llistat que es presenta a continuació
aplega possibles tasques que caldrà precisar i adaptar a les circumstàncies oportunament:

-Classes teòriques

-Resolució d'exercicis dirigits, supervisats o autònoms

-Presentacions de treballs individuals o en grup

-Debats (en persona o en fòrums)

-Tècniques d'aprenentatge cooperatiu

- Recerques de documentació

- Fer treballs de lectura

- Tutorials

- Treballs escrits

- Tasques a realitzar fora de classe

- Exercicis a realitzar a classe

- Exercicis de traducció

- Projectes de traducció

- Preparació d'un portfolio

- Preparació de tasques de traducció

- Examen

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Activitats de traducció 38,5 1,54 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Resolució de problemes i
avaluació d'exercicis

14 0,56 2, 5, 7, 8, 18, 21, 23, 25

Tipus: Supervisades

Preparació autoavaluació 1 0,04 1, 8, 16

Tasques relacionades amb la
traducció

14 0,56 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27

Tipus: Autònomes
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Cerca de documentació 10 0,4 2, 5, 6, 7, 10, 18, 21, 22, 23, 25

Preparació d'exercicis 10 0,4 6, 10, 22

Preparació de traduccions 55 2,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Avaluació

L'avaluació es continuada. L'alumnat ha de demostrar el seu progres realitzant diverses activitats d'avaluació.
La informació sobre l'avaluació, el tipus d'activitats i el seu pes sobre l'avaluació de 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/la 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 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. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada
activitat suspesa o no presentada o es poden agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la
recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació.

Consideració de "no avaluable"

S'assignarà un "no avaluable" quan les evidències d'avaluació que hagi aportat l'alumne/a 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).

Rúbrica de correcció:

Traduccions. Aspectes a avaluar:

Redacció
Documentació
Comprensió
Riquesa lèxica
Adequació lèxica
Presentació i puntualitat
Ortotipografia
Puntuació
Absència de contrasentits, falsos sentits, absurds, addicions, supressions...
Resolució d'elements extralingüístics.

Carpeta de l'estudiant

Ha de contenir els elements següents:

Portada (nom de l'assignatura, de la docent i de l'estudiant)
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Portada (nom de l'assignatura, de la docent i de l'estudiant)
Sumari dels continguts
Introducció.
Relació de les traduccions (tant les avaluables com les ques'han fet a classe), seguides d'un breu
comentari sobre les principals dificultats o sobre l'interès temàtic o pedagògic que hagi suscitat la tasca
(màxim 8 línies per tasca).
Recopilació i justificació de recursos electrònics, bibliogràfics i altres.
Autoavaluació final (màxim una pàgina): l'alumne analitza la seva evolució al llarg del semestre i
formula un pla de millora de cara al futur.

Es valorarà l'estructuració curosa, la precisió expositiva, la redacció i el rigor argumentatiu.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Carpeta de l'estudiant 10% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27

Prova final 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27

Realització autònoma de traduccions i/o resolució d'exercicis
relacionats amb la intertextualitat i els referents culturals

30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27

Realització de traduccions de diferents tipologies textuals, a
presentar acompanyades d'una reflexió sobre les dificultats trobades
i els resultats de l'aprenentatge.

30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27

Bibliografia

Diccionaris i obres de consulta bàsiques

1. Diccionaris

DICCIONARIS EN FRANCÈS:
- , París: Le Robert, Cd-Rom.Nouveau petit Robert de la langue française 2010

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

GRAMÀTIQUES :
- CHARAUDEAU, Patrick: , Hachette, Paris, 1992.Grammaire du sens et de l'expression

- GREVISSE, M. , París: Duculot, 1986Le bon usage
- WAGNER, R.L. , París: Hachette, 1991Grammaire du français classique et moderne

ENCICLOPÈDIES:
- , Cd-RomEncyclopédie Universalis

DICCIONARIS EN ESPANYOL:
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DICCIONARIS EN ESPANYOL:
- CASARES, J. , Barcelona: Gili, 1999Diccionario ideológico de la lengua española
- MOLINER, M. , Madrid: Gredos, 2 vol., 2ª ed., 1998 (MOLINER, M. DiccionarioDiccionario de uso del español
de uso del español, Cd-Rom)
- 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:
- MARTÍNEZ DE 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

ALTRES DICCIONARIS:
-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

MANUALS DE REDACCIÓ I D'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

ENCICLOPÉDIES:
-  Larousse, 2003, Cd-RomEnciclopedia Universal

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

DICCIONARIS BILINGÜES (FRANCÈS - ESPANYOL):
- ALLOA, H.D.; de Torres, S.M. , Córdoba(Argentina):Hacia una lingüística contrastiva francés - español
Comunicarte editorial.

 (García-Pelayo/Jean Tedstas), Librairie larousse,- Dictionnaire moderne français-espagnol, espagnol-français
París: 1967
- ROCHEL, G.; POZAS ORTEGA, M.N. , Barcelona: Ariel,Dificultades gramaticales de la traducción al francés
2001

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
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DICCIONARIS EN FRANCÈS (EN LÍNIA):
- 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 (en línia):
* www.rae.es
· www.elmundo.es/diccionarios
· tradu.scig.uniovi.es

2.ARTICLES I ASSAJOS SOBRE TRADUCCIÓ:

-BERMAN, Antoine. 1985. "La Traduction et la lettre ou l'auberge du lointain",  . Mauvezin,Les tours de Babel
Trans-Europ-Repress: 35-150.

-BERMAN, Antoine. 1985. «El Albergue de lo lejano» (trad. N. d'Asprer).  DOLETIANA, REVISTA DE
. Nº 4 " Filosofia i traducció", 2013TRADUCCIÓ LITERATURA I ARTS 

[http://webs2002.uab.es/doletiana/Catala/Doletiana4/Doletiana4.html].

-COSERIU, Eugenio. "Alcance y límites de la traducción". LEXIS. Vol. XXI. W 2. 1997. 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/lexis/article/view/7350/7568

-COSERIU, Eugenio (1977) : Lo erróneo y lo acertado en la teoría de la traducción. : Eugenio Coseriu. In El
. (Traducido por Marcos Martínezhombre y su lenguaje: Estudios de teoría y metodología lingüística

Hernández) Madrid: Gredos, 214-239.

-D'ASPRER, Núria. "Vers une critique du sens : sémiose en traduction". Meta. Journal des traducteurs. 
Volume59, Issue1, Avril 2014, p. 8-23

-DELISLE, Jean. , Ottawa, Editions de l'UniversitéL'analyse du discours comme méthode de traduction
d'Ottawa, , 1980, nº 2.Cahiers de traductologie

- GARCÍA YEBRA, Valentín.  Madrid, Gredos, "BibliotecaEn torno a la traducción. Teoría, Crítica, Historia,
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