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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.

Prerequisits

Requisits lingüístics: francès C1.2.
Els estudiants d'intercanvi hauran de posar-se en contacte amb el curs coordinador sobre els requisits de
nivell d'idioma espanyol i català.

En començar el curs, els estudiants haurien de ser capaços de:

Demostrar coneixement dels principis metodològics bàsics que regeixen la traducció, professional i els
aspects instrumentals i els problemes contrastius per a aquesta combinació lingüística.
Demostrar que estan familiaritzats amb les tendències literèries en francès
Demostrar el seu coneixement sobre els diferents aspectes culturals del francès.
Aplicar aquest coneixement a la interpretació de referèncias culturals relacionades amb el francès.
Combinar diferents árees de coneixement en prendre decisions sobre aspectes culturals del francès.
Diferenciar els gèneres literaris i identificar les seves característiques específiques.
Aplicar estratègies per ampliar els seus coneixements literaris per poder traduir.
Aplicar els coneixements literaris per a poder traduir.
Transmetre informació sobre aspectes culturals del francès.

Objectius

El propòsit d'aquesta assignatura és:

- proporcionar coneixements i comprendre els principis metodològics que regeixen la traducció literària i la
traducció editorial no literària, la revisió de traduccions, els aspectes professionals i instrumentals i els
problemes de

contrastivitat de la combinació lingüística.

- Aplicar aquests coneixements per resoldre problemes de traducció de textos literaris de diversos gèneres i
de textos editorials no literaris també diversos gèneres i especialitats així com la revisió de traduccions.

- Integrar coneixements per emetre judicis sobre qüestions relacionades amb la traducció literària i la traducció
editorial no literària i la revisió de traduccions.
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- Transmetre informació, idees, problemes i solucions relacionats amb la traducció literària i sobre la traducció
editorial no literària i la revisió de traduccions.

- Aplicar les seves competències per poder emprendre, amb un elevat grau d'autonomia, estudis posteriors
per a l'especialització professional.

Competències

Aplicar coneixements culturals per poder traduir.
Aplicar coneixements temàtics per poder traduir.
Comprendre textos escrits en llengua A per a poder traduir
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 diferents camps d'especialització (textos jurídics i financers,
científics i tècnics, literaris, audiovisuals, localització).
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, textuals, retòrics i de variació lingüística.
Aplicar els recursos tecnològics per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos tecnològics
per resoldre problemes de traducció editorial no literària.
Aplicar els recursos tecnològics per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos tecnològics
per resoldre problemes de traducció literària.
Aplicar estratègies per adquirir coneixements temàtics per poder traduir: Aplicar estratègies per adquirir
coneixements temàtics per poder traduir textos editorials no literaris.
Aplicar estratègies per adquirir coneixements temàtics per poder traduir: Aplicar estratègies per adquirir
coneixements temàtics per poder traduir textos literaris.
Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per
comprendre textos editorials no literaris.
Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per
comprendre textos literaris.
Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives
específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits literaris amb finalitats comunicatives
específiques.
Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives
específiques: Aplicar estratègies per produir textos no literaris de l'àmbit editorial amb finalitats
comunicatives específiques.
Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la
intenció comunicativa i el sentit de textos editorials no literaris.
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 i amb un cert grau de complexitat.
Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la
intenció comunicativa i el sentit de textos literaris.
Demostrar que es coneix el funcionament del mercat laboral de la traducció: Demostrar que es coneix
el funcionament del mercat laboral de la traducció editorial no literària.
Demostrar que es coneix el funcionament del mercat laboral de la traducció: Demostrar que es coneix
el funcionament del mercat laboral de la traducció literària.
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 editorial no literària.
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 literària.

Demostrar que es coneixen les tècniques i estratègies per resoldre problemes de traducció: Demostrar
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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 editorial no literària.
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 literària.
Gestionar problemes relacionats amb l'exercici de la professió de traductor: Gestionar problemes
relacionats amb l'exercici de la professió de traductor editorial no literari.
Gestionar problemes relacionats amb l'exercici de la professió de traductor: Gestionar problemes
relacionats amb l'exercici de la professió de traductor literari.
Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements temàtics per poder traduir: Identificar la necessitat
de mobilitzar coneixements temàtics per poder traduir editorials no literaris.
Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements temàtics per poder traduir: Identificar la necessitat
de mobilitzar coneixements temàtics per poder traduir textos literaris.
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 editorials no literaris.
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 literaris.
Integrar coneixements culturals per resoldre problemes de traducció: Integrar coneixements culturals
per resoldre problemes de traducció literària.
Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos editorials no literaris
adequats al context i amb correcció lingüística.
Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits literaris,
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 l'elaboració d'una traducció editorial
no literària i dur a termes les tasques correspon
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 l'elaboració d'una traducció literària i
dur a termes les tasques corresponents.
Tenir coneixements temàtics per poder traduir: Tenir coneixements temàtics per poder traduir textos
editorials no literaris.
Tenir coneixements temàtics per poder traduir: Tenir coneixements temàtics per poder traduir textos
literaris.
Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció: Utilitzar les
estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció editorial no literària.
Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció: Utilitzar les
estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció literària.

Continguts

- Metodologia de la traducció literària (normes bàsiques de la traducció literària en la combinació lingüística);
metodologia de la traducció de textos editorials no literaris.

- Aspectes professionals de la traducció literària.

- Resolució de problemes de traducció de gèneres de prosa com a memòries, contes, capítols de

novel·la, assaig, cartes i altres.

- Resolució de problemes de traducció de gèneres de poesia com a poemes, cançons i altres.

- Resolució de problemes de traducció de gèneres dramàtics com a obres de teatre, llibrets d'òpera i altres.

- Àmbit laboral del sector editorial literari i no literari: condicions, tipus de treballs, sector associatiu, i altres.

- Revisió de traduccions com a encàrrec professional del traductor.

- Resolució de problemes de traducció de textos humanístics i de divulgació com assaig, textos acadèmics,
fascicles , enciclopèdies i obres referència , guies de viatge i altres.

- Resolució de problemes de traducció de textos periodístics com recopilacions.
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- Resolució de problemes de traducció de textos periodístics com recopilacions.

d'articles, entrevistes i altres.

- Ús de les eines tecnològiques i fonts de documentació específiques per a la traducció de textos literaris i
editorials no literaris.

- Ús de diccionaris , glossaris , bases de dades especialitzades i textos paral·lels pertinents per a la traducció
literària i editorial no literària.

Metodologia

A fi i efecte d'assolir els objectius establerts, aquesta assignatura se centra en classes teòriques i pràctiques.

Totes les activitats tenen un termini que cal complir estrictament, segons el calendari de l'assignatura.

El treball que han de portar a terme els estudiants consisteix en:

Resolució d'exercicis dirigits, supervisates o autònoms
Classes teòriques. Probabilitat que siguin no presencials, en funció de les disposicions sanitàries
vigents.
Presentacions de treballs individuals o en grup
Debats (presencials o en fòrums)
Tècniques d'aprenentatge cooperatiu
Cerca de documentació
Lectures de materials
Tutories
Treballs escrits
Deures a fer a classe
Exercicis a classe
Exercicis de traducció
Projectes de traducció
Preparacio del portfolio
Preparació de tasques de traducció
Examen de síntesi

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

Exercicis 52,5 2,1 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Tipus: Supervisades

Treballs escrits, tasques de traducció i
autoavaluació

15 0,6 1, 2, 3, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33

Tipus: Autònomes

Tasques de traducció, exercicis,
treballs escrits, autoavaluació

75 3 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
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Avaluació

L'avaluació és continuada. L'alumant ha de demostrar el seu progrés realitzant activitats i exàmens. Els
terminis d'aquestes activitats d'avaluació s'indiquen en el calendari el primer dia de classe, tot i que el
calendari podria modificar-se en funció del ritme de treball del grup.

Qualsevol canvi es notificarà al Campus Virtual / Moodle. La informació sobre l'avaluació, les activitats
d'avaluació i la seva ponderació són merament orientatives. El professorat responsable de l'assignatura
proporcionarà tota la informació quan comenci 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.

En cas de recuperació, la nota màxima que es podrà obtenir és 5.

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).

Es considera plagi el fet de presentar una part o tot un text d'un autor o autora com a propi, sense citar les
fonts, ja sigui publicat en paper o en format digital. Es considera còpia un treball que reprodueix tot o gran part
del treball d'altre company/companya. En el cas de còpia entre dos alumnes, si no es pot establir qui ha copiat
a qui, s'aplicarà la sanció a ambdues persones.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Activitats
autònomes

25% 2,5 0,1 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30,
31, 32, 33

Activitats
supervisades

25% 2 0,08 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 26, 28, 29, 30, 31, 33

Examen 40% 3 0,12 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
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Portfolio de
l'estudiant

10% 0 0 2, 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 31, 32, 33
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Internet:
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https://www.youtube.com/watch?v=FPirfWd2P0Y
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https://www.universalis.fr/encyclopedie/art-pour-l-art/

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_por_el_arte

Programari

No s'utilitza cap software específic per a aquesta assignatura
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