
 

GUIA DOCENT

TRANSLATION (ENGLISH)
Coordinació: SABATE CARROVE, MARIA

Any acadèmic 2019-20

2019-20



Informació general de l'assignatura

Denominació TRANSLATION (ENGLISH)

Codi 101285

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Doble titulació: Grau en Llengües
Aplicades i Traducció i Grau en
Estudis Anglesos

3 OPTATIVA Presencial

Grau en Estudis Anglesos (R 2016) 3 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

4 2

Nombre de
grups

1 1

Coordinació SABATE CARROVE, MARIA

Departament/s ANGLÈS I LINGÜÍSTICA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Anglès. Un bon domini de l'anglès a nivell C1 com a mínim facilitarà el seguiment de
l'assignatura. 
Les traduccions es faran al català i també al castellà. 

Distribució de crèdits 3 crèdits teòrics; 3 crèdits pràctics
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

SABATE CARROVE, MARIA mariona.sabate@udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

Per poder cursar l'assignatura sense massa problemes, els estudiants que es matriculin d'aquesta assignatura
hauran de tenir tinguin un nivell C1 de la Common European Framework of Reference for Languages (CEFR),
segons el qual l'estudiant és capaç de: comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i en reconeix
el sentit implícit; expressar-se amb fluïdesa i ser capaços d'utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a
propòsits socials, acadèmics i professionals.  En aquesta assignatura, l'alumne haurà de traduir de l'anglès al
castellà/català, i també del castellà/català a l'anglès, i és necessari tenir fluïdesa oral i escrita en aquestes
llengües.

INFORMATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS. This is a translation course (English > Spanish /Catalan,
Spanish/Catalan > English). Only those students with an excellent command of Spanish or Catalan (preferably
both) can take it. All those interested should contact the teacher before enrolling. 

Objectius acadèmics de l'assignatura

Aquest curs té com a objectiu prioritari millorar el nivell d'anglès mitjançant diferents tècniques de traducció.
Algunes d'aquestes tècniques són:

i) introduir i analitzar problemes relacionats amb la traducció en textos espanyols, catalans i anglesos.

ii) conèixer els principis teòrics bàsics per argumentar i justificar una traducció

iii) conèixer estratègies pràctiques per aconseguir una bona traducció

iv) familiaritzar-se amb les tecnologies, software i eines tecnològiques més útils a l'hora d'aconseguir una bona
traducció professional.

Competències

1. Competències específiques
1.1. Demostrar comprensió d'una ampla varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès,
audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
1.2. Utilitzar els coneixements adquirits per resoldre problemes relacionats amb la traducció.
1.3. Utilitzar les noves tecnologies per captar i organitzar informació en anglès i en altres llengües (català i
castellà), i aplicar-la a la resolució de problemes en l'activitat traductològica.

2. Competències generals
2.1. Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús
correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
2.2. Treballar de manera autònoma i responsable en un entorn professional o investigador en llengua anglesa i en
altres llengües, per aconseguir els objectius planificats prèviament.
2.3. Utilitzar els coneixements adquirits per resoldre problemes relacionats amb qualsevol activitat professional en
l'àmbit de la llengua anglesa, en especial amb la docència.

3. Competències estratègiques de la universitat
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3.1. Desenvolupar habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau
d'autonomia.

Continguts fonamentals de l'assignatura

El curs es divideix en 5 unitats (*).

UNIT 1. Introduction to translation: Introduction to the work method of translation: previous stage (assignment and
work tools), executive phase (comprehension, transfer, expression) and later stage (revision and editing). The 5
competences of a translator: Translation competence, Linguistic competence, Documentation competence, Cultural
competence, Technological competence. Translation competence: most common translation strategies for
translators (transference, naturalisation, functional equivalence, descriptive equivalence, cultural equivalence, shift,
modulation, compensation, reduction and expansion). The Functionalist approach to translation. The Skopos theory
and its importance in professional translation.

UNIT 2. Translating registers: Linguistic, stylistic and orthographic typographic tools (dictionaries on paper and
online). Computer assistance programs for translation: automatic translation programs, terminology managers,
translation memories, databases, glossaries. Mainly Institutional (EU) texts, economic and technological texts,
cookery recipes, tourism, and to a lesser extent, and time-permitting, publicity and advertising, legal,
journalism. Presentation of a variety of specialty speeches and grammatical, lexical and discursive features.
Vocabularies of specialty (identification of specific terminology within a text)

UNIT 3. Translating cultures and cultural mediation: Translating political concepts, humor, food, advertising (written
and oral advertising language, advertising campaigns, translation and local adaptation of ads and other creatives).
Translating idiomatic language: idioms, fixed expressions and proverbs, metaphors and metaphorical language.

UNIT 4. Translating audiovisual texts: identification of specific problems and resolution. Modalities of translation of
audiovisual texts, study of some of the most frequent: subtitling and dubbing

UNIT 5. Translating literature. Rhyme and rhythm, musicality. Translating poetry, songs, dialects

(*) Els continguts s'han deixat en anglès per evitar inconcrecions terminològiques

Eixos metodològics de l'assignatura

Les sessions de curs es divideixen en sessions teòriques i sessions pràctiques. Les
teòriques tindran lloc els dijous, les pràctiques els divendres.

HORES DE CLASSE: Dijous (13:00-14:30, Classe 1.03) - Teoria, i divendres (13:00-14:30 –
Pràctica. Classe 3.48)

ACTIVITATS: Els divendres ens trobarem a l'aula 3.48. Aquestes sessions les dedicarem a
activitats pràctiques de traducció i consistiran en realització de tasques de traducció amb
ordinador i software de traducció. Després de realitzar l'activitat dins del temps assignat de
classe, l'estudiant pujarà a sakai la resposta. Després de cada sessió, l'activitat es tancarà i
no podrà fer-se cap canvi. Totes les activitats en conjunt equivalen un 10% de la nota final.
Aquestes activitats serveixen per preparar els exàmens (mid-term i segon examen).

Apart de les sessions de classe, l'estudiant haurà de presentar 2 treballs (veure instruccions a
Recursos): 

(1) Book assignment

(2) Film assignment (en parelles)

La guia d'aquests treballs està a Recursos. Per preparar-los, cal que l'alumne assisteixi a 4
tutories durant el quadrimestre per tal que el professor pugui fer un millor seguiment d'ambdós
treballs.
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PRESENTACIÓ A CLASSE:

(3) Film presentation (en parelles)

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

CRONOGRAMA – TRADUCCIÓ 2019-2020

Setmana Día 1 (Dijous) – Aula 1.03 Dia 2 (Divendres) – Aula 3.48

1st: 10 to
14/02/2020

Presentació de l’assignatura. Explicació de
l'assignatura, cronograma, continguts,
competències, avaluació, explicació del
material necessari per fer l'assignatura
(dossier- recursos, bibliografia), guia dels
treballs (assignments)

Presentació de les Pràctiques i el
Seminari (setmana 4 & 5) amb Lorena
Baudo

2nd: 17 to
21/02/2020

UNIT 1 Introduction to translation: Introduction to the work method of translation: previous
stage (assignment and work tools), executive phase (comprehension, transfer, expression)
and later stage (revision and editing). The 5 competences of a translator:
Translation competence, Linguistic competence, Documentation competence, Cultural
competence, Technological competence. 

3rd: 24 to
28/02/2020

UNIT 1. Translation competence: most common translation strategies for translators
(transference, naturalisation, functional equivalence, descriptive equivalence, cultural
equivalence, shift, modulation, compensation, reduction and expansion).  The Functionalist
approach to translation. The Skopos theory (Suggested Reading: Unit 1, Text 3)

4th: 02 to
06/03/2020

SEMINARI: LORENA BAUDO SEMINARI: LORENA BAUDO

5th: 09 to
13/03/2020

SEMINARI: LORENA BAUDO SEMINARI: LORENA BAUDO

6th: 16 to
21/03/2020

UNIT 2. Traduint els registres i gèneres:
Skopos theory en textos tecnològics, jurídics,
econòmics, informàtics, periodístics,
institucionals (UE).
UNIT 2. Traduint els registres i gèneres:
Presentació d'una varietat de discursos
d'especialitat i trets gramaticals,
lèxics i discursius. Idiomatic Language:
collocations

PRÀCTICA 1**

7th: 23 to
27/03/2020

UNIT 2. Traduint els registres:  Vocabularis
d'especialitat (identificació de terminologia
específica dins un text). Idiomatic Language:
idioms, fixed expressions and proverbs

PRÀCTICA 2**

8th: 30/03 to
03/04/2020

UNIT 3. Traduint cultures i la mediació cultural:
conceptes polítics, l'humor, el menjar. Cultural
words

 

EASTER WEEK   

9th: 013 to
17/04/2020

UNIT 3. Traduint cultures i la mediació cultural:
la publicitat (llenguatge publicitari escrit i oral,
les campanyes de publicitat, traducció i
adaptació local dels anuncis i altres missatges
publicitaris), i poesia. Metaphor and
metaphorical language

PRÀCTICA 3**
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10th: 20 to
24/04/2020

UNIT 3. Traduint cultures i la mediació cultural:
translating neologisms and ad-hoc terms. La
publicitat (llenguatge publicitari escrit i oral, les
campanyes de publicitat, traducció i adaptació
local dels anuncis i altres missatges
publicitaris).

Mid-term exam (in class) (15% de la
nota final)

11th: 27/04 to
01/05/2020

FESTA INSTITUCIONAL LLEIDA + DIA DEL TREBALL

12th: 04/05 to
08/05/2020

Book assignment** (Pujar treball a sakai)

13th: 11 to
15/05/2020

UNIT 4. Traduint textos audiovisuals.
identificació de problemes específics i
resolució. Modalitats de traducció dels textos
audiovisuals, estudi d'algunes de les més
freqüents: subtitulació i doblatge

PRÀCTICA 4**

14th: 18 to
22/05/2020

UNIT 5. Traduint la literatura: poesia, cançons,
dialectes

 

15th: 25 to
29/05/2020

UNIT 5. Traduint la literatura: poesia, cançons,
dialectes

PRÀCTICA 5**
 

16th: 01 to
05/6/2020

Oral presentation of Film Assignment**

17th, 18 and
19: 08/05 to
19/06/2020

Setmanes d’avaluació
**Exam (2nd exam) 12 June 2020, 16:00-18:00 (Class 0.10.2)

 

** Prova avaluable

Sistema d'avaluació

ITEMS D'AVALUACIÓ
25% de la nota final es calcularà a través de la realització i entrega d' activitats de traducció (sakai) plantejats els
dimarts l'Aula 3.48 (Aula d'Informàtica 3r pis).

25% de la nota final provindrà del resultat de 2 proves parcials escrites (la prova de novembre (mid-term exam)
tindrà un pes de 15% i la prova del gener tindrà un pes de 10%) sobre conceptes teòrics de la traducció explicats
els dilluns i de l'assimilació i aplicació de les lectures corresponents a les preguntes plantejades en la prova.

15% de la nota final provindrà de la presentació oral a classe (*), per parelles, del procés de traducció d'un
fragment d'un documental en versió original en llengua anglesa que no estigui traduit ni al català ni al castellà, o bé
d'una TED talk que tampoc no estigui traduida. Aquest treball el coneixerem amb el nom de "Oral presentation of
film assignment"

15% de la nota final provindrà de la presentació de l'arxiu traduit del fragment d'un documental en versió original en
llengua anglesa que no estigui traduit ni al català ni al castellà, o bé d'una TED talk que tampoc no estigui traduida.
Aquest treball el coneixerem amb el nom de "Film assignment"

15% de la nota final provindrà de la presentació d'un treball escrit sobre el procés de traducció d'un llibre de ficció a
elegir del llistat (veure pestanya "Bibliografia"). Aquest treball el coneixerem amb el nom de "Book assignment"

5% de la nota final es donarà per l'assistència a 2 tutories durant el curs: 1 tutoria per preparar el Book assignment
i fer-ne un bon seguiment, 1 tutoria per preparar el Film assignment.
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Molt important:
Totes les activitats son OBLIGATORIES.

El curs es basa en l'avaluació continuada. La presentació a només 1 prova avaluable** implicarà un No presentat
(NP) en l'Acta. En el moment en què l'alumne es presenti a 2 o més proves, començarà a comptar com a avaluació
continuada.

La nota mínima per fer mitjana en les activitats d'avaluació (Mid-term exam, 2n examen, Book assignment i Film
assignment oral presentation) és un 4. 

El nivell d'anglès es tindrà en compte en la correcció dels treballs escrits i en l'avaluació final.

El plagi total o parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de tota
l'assignatura i no només de l'exercici plagiat. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d'un text, sigui una sola
frase o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS
D'INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i és una
ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin
fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l'originalitat i autenticitat del text propi.

** Book assignment, Film assignment, els 2 exàmens de contingut teòrico-pràctic. 5 activitats de traducció,
presentacions del film translation)

 

(*) Informació sobre normativa legal de la UdL sobre gravacions de presentacions orals:

La UdL té legitimitat per enregistrar les presentacions orals dels alumnes sense la seva autorització expressa,
sempre que sigui per a finalitats vinculades a la docència i/o avaluació de l'assignatura.

Ara bé, per fer-ho, ha de trametre la següent informació en la guia docent i/o mitjançant missatges en el Campus
Virtual (restringits als alumnes de l'assignatura en qüestió):

Informació sobre protecció de dades en l'enregistrament audiovisual en l'assignatura Continguts Digitals .

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, t'informem que:

- El responsable de l'enregistrament i l'ús de les teves imatge i veu és la Universitat de Lleida - UdL- (dades de
contacte del representant: Secretaria General. Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; dades de
contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat).

- Les teves imatge i veu enregistrades s'utilitzaran exclusivament per a les finalitats inherents a la docència de
l'assignatura.

- Les teves imatge i veu enregistrades es conservaran fins a la finalització del curs acadèmic vigent, i es
destruiran en els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents
administratius de la UdL, i les taules d'avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya
(http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).

- Les teves veu i imatge és imprescindible per impartir la docència en aquesta assignatura, i la docència és un dret
i un deure del professorat de les Universitats, que ha d'exercir amb llibertat de càtedra, com preveu l'article 33.2 de
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. Per aquest motiu, la UdL no necessita el teu
consentiment per enregistrar les teves veu i imatge amb aquesta exclusiva finalitat, d'impartir docència en aquesta
assignatura.

- La UdL no cedirà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei.

- Pots accedir a les teves dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-te al tractament i
sol·licitar-ne la limitació, sempre que sigui compatible amb les finalitats de la docència, mitjançant escrit tramès a
l'adreça dpd@udl.cat. També pots presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades,
mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.
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Bibliografia i recursos d'informació

Els texts i exercicis s'han seleccionat i adaptat dels següents llibres de text, llibres i articles. Cliqueu a Recursos -
Readings per aconseguir els texts importants per l'assignatura.

Agost y Monzó (2001): Teoria i pràctica de la traducció general espanyol-català

Baker, M. (2011): In Other Words. A Coursebook on translation. 2nd edition

Duff, A. (1989): Translation.

Hervey, S. (1995): Thinking Spanish translation

Mott, B. (1993): A Course in Semantics and Translation for Spanish Learners of English

Munday, J. (2001): Introducing Translation Studies. Theories and Applications

Muñoz Martin (1995): Lingüística per a la traducció

Washbourne, K. (2009): Manual of Spanish-English Translation.

 

BIBLIOGRAFIA SUPLEMENTARIA  (Biblioteca)

Alcaraz & Hughes (2001): Legal Translation Explained

Bassnet & Lefevere (1998): Constructing Cultures: Essays on Literary Translation

Beeby, A. et al. (1998): Investigating Translation

Bell, R. (1991): Translation and Translating Theory and Practice

Chaume & Agost (2001): La Traducción en los medios audiovisuales

Gaddis Rose, M (1998): Translation and Literary Criticism

Gamero, S. (2001): La traducción de textos técnicos

Hervey & Higgins (1995): Thinking Spanish Translation

Kussmaul, P. (1995): Training the Translator

Lorenzo García & Pereira (2001): Traducción Subordinada (II). El subtitulado.

Morris, M. (1995): Translation and the Law

Mueller-Vollmer & Irmscher (1998): Translating literatures, translating cultures: new vistas and approaches in
literary studies

Newmark, P. (1981): Approaches to Translation

Newmark, P. (1988): A Textbook on Translation

Nida, (2002): Contexts in Translating

Nord, C. (1991): Text Analysis in Translation

Pascua Febles, I. (2001): La traducción. Estrategias profesionales. Universidad de las Palmas de Gran Canaria.
Servicio de Publicaciones.

Pinto & Cordón (1999): Técnicas documentales aplicadas a la traducción

Rabadán, R. (1991): Equivalencia y traducción. problemática de la equivalencia translémica inglés-español
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Scarpa, F. (2001): La traduzione specializzata. Lingue speciali e mediazione lingüística

Toury, (1995): Descriptive Translation Studies and Beyond

Valero Garcés, C. (1995): Apuntes sobre traducción literaria y análisis contrastivo de textos literarios traducidos

Valero Garcés & De la Cruz (2001): Traducción y nuevas tecnologías: Herramientas auxiliares del traductor

Zabalbeascoa, P. “Factors in Dubbing Television Comedy”. In Perspectives: Studies in Translatology 2:1 pp. 89-99

Zabalbeascoa, P. “Translating Jokes for Dubbed Television Situation Comedies”. In The Translator 2:2 pp. 235-257

Zabalbeascoa, P. “Dubbing and the Non-Verbal dimension of Translation”. In Poyatos (ed.) pp. 327-342

 

PÀGINES WEB

http://www.yourdictionary.com/

http://www.alphadictionary.com/

http://www.m-w.com/

http://www.yourdictionary.com/languages/romance.html

http://dictionary.cambridge.org/

http://www.onelook.com/

http://thefreedictionary.com

PODCASTS

Màrius Serra entrevistat a Catalunya Ràdio: https://castbox.fm/episode/M%C3%A0rius-Serra%2C-el-juganer-de-
les-lletres-que-generen-enigmes-id1379099-id171678744?country=es

Book assignment. Tria UNA de les següents obres de ficció:

1. Kwok, Jean (2010): Girl in Translation. Penguin:London. A resolute yet naïve Chinese girl confronts poverty
and culture shock with equal zeal when she and her mother immigrate to Brooklyn in Kwok's affecting
coming-of-age debut.

2. Solomon, Natasha (2009): Mr Rosenblum’s List. Penguin:London. Jack and Sadie Rosenblum come to
England from Germany in the 1930s. Jack is keen to become an Englishman and takes to heart the
information about integrating which is detailed in a pamphlet he receives on landing in this country. As he
attempts to put the advice into practice he adds his own notes to the list in the hope if writing a new set of
guidelines. He insists his family speak English at all times and do their best to fit in and fade into the
background.

3. Chua, Amy (2011): Battle Hymn of the Tiger Mother. Bloomsbury:London. This is a story about a mother,
two daughters and two dogs. This was supposed to be a story of how Chinese parents are better at raising
kids than Western ones. But instead, it’s about a bitter clash of cultures, a fleeting taste of glory, and how a
mother was humbled by a thirteen-year-old.

4. Lahiri, Jhumpa (2003): The Namesake. Mariner Books, NY. Lahiri’s story begins with the birth of Ashima and
Ashoke’s first child, and continues to follow the newborn’s life and the experiences of his mother, father, and
sister as they are forced to adjust to American culture.

5. Jen, Gish (1991): Typical American. Vintage Books, NY. Gish Jen reinvents the American immigrant story
through the Chang family, who first come to the US with no intention of staying. When the Communists
assume control of China in 1949, though, Ralph Chang, his sister, Theresa, and his wife, Helen, find
themselves in a crisis. At first, they cling to their old-world ideas of themselves. But as they begin to dream
the American dream of self-invention, they move poignantly and ironically from people who disparage all that
is “typical American” to people who might be seen as typically American themselves. The novel shows deep
empathy for her characters with a fair amount of humour and challenges the reader to reconsider what a
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typical American might be today.
6. Ngozi Adichie, Chimamanda (2013). Americanah. HarperCollins: London. As teenagers in a Lagos secondary

school, Ifemelu and Obinze fall in love. Their Nigeria is under military dictatorship, and people are leaving
the countries if they can. Ifemelu departs for America to study. She suffers defeats and achieves triumphs,
all the while feeling the weight of something she never thought of back home: race. Obinze had hoped to join
her, but post-9/11 America will not let him in, and he plunges into undocumented life in Britain.

7. Mukherjee, Bharati (2003): Desirable Daughters. Hyperion Books:NY. Bharati Mukherjee has written a
remarkable novel that is both the portrait of a traditional Brahmin Indian family and a contemporary American
story of a woman who has in many ways broken with tradition but still remains tied to her native country.
Mukherjee follows the diverging paths taken by three extraordinary Calcutta-born sisters as they come of
age in a changing world. Moving effortlessly between generations, she weaves together fascinating stories
of the sisters' ancestors, childhood memories, and dramatic scenes from India's history.

8. Tan, Amy (2006): The Joy Luck Club. Penguin Books:London. Four mothers, four daughters, four families
whose histories shift with the four winds depending on who's "saying" the stories. In 1949 four Chinese
women, recent immigrants to San Francisco, begin meeting to eat dim sum, play mahjong, and talk. United
in shared unspeakable loss and hope, they call themselves the Joy Luck Club. Rather than sink into
tragedy, they choose to gather to raise their spirits and money.

9. Jin, Ha (2010): A Good Fall (Stories). Pantheon Books:NY. A lonely composer takes comfort in the antics of
his girlfriend's parakeet; young children decide to change their names so they might sound more "American,"
unaware of how deeply this will hurt their grandparents; a Chinese professor of English attempts to defect
with the help of a reluctant former student. All of Ha Jin's characters struggle to remain loyal to their
homeland and its traditions while also exploring the freedom that life in a new country offers. Stark, deeply
moving, acutely insightful, and often strikingly humorous, A Good Fall reminds us once again of the
storytelling prowess of this superb writer.

10. Ali, Monica (2004): Brick Lane. Scribner:NY. After an arranged marriage to Chanu, a man twenty years older,
Nazneen is taken to London, leaving her home and heart in the Bangladeshi village where she was born. Her
new world is full of mysteries. How can she cross the road without being hit by a car (an operation akin to
dodging raindrops in the monsoon)? What is the secret of her bullying neighbor Mrs. Islam? What is a Hell's
Angel? And how must she comfort the naïve and disillusioned Chanu? As a good Muslim girl, Nazneen
struggles to not question why things happen. She submits, as she must, to Fate and devotes herself to her
husband and daughters. Yet to her amazement, she begins an affair with a handsome young radical, and her
erotic awakening throws her old certainties into chaos.

11. Kovic-Skow, Linda (2012): Frech Illusions: My story as an American au pair in the Loire Valley. Dog Ear
Publishing:Indianapolis. Linda needs to learn a language fast in order to fulfill her dream of becoming a flight
attendant so she contracts to become an au pair for a wealthy family in the Loire Valley. To secure the
nanny position, Linda lies and pretends to speak French, confident she will be forgiven once she arrives at
her destination. This book captures her real-life story inside and outside the Château de Montclair, detailing
Linda's challenges and triumphs as she tries to adjust to her new life with the hard-to-please Madame
Dubois, her husband and their two incomprehensible children. When Linda attends language classes at a
local university, she encounters, Adam, a handsome young student, and her life with the family becomes
more complicated, adding fuel to her internal battle for independence.

12. Anagihara, Hanya (2014): The People in the Trees. Anchor Books, NY. It is 1950 when Norton Perina, a
young doctor, embarks on an expedition to a remote Micronesian island in search of a rumored lost tribe.
There he encounters a strange group of forest dwellers who appear to have attained a form of immortality
that preserves the body but not the mind. Perina uncovers their secret and returns with it to America, where
he soon finds great success. But his discovery has come at a terrible cost, not only for the islanders, but for
Perina himself. Disquieting yet thrilling, The People in the Trees is an anthropological adventure story with a
profound and tragic vision of what happens when cultures collide. It marks the debut of a remarkable new
voice in American fiction.

* Més información sobre Book assignment en Annex 1.
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Adaptacions als continguts degudes al COVID-19

Els continguts següents són els que s'han treballat en el curs abans del confinament:

Unitats 1 i 2, amb material disponible a Recursos, mitjançant els powerpoints de les classes i una sèrie de
lectures.

UNIT 1. Introduction to translation: Introduction to the work method of translation: previous stage
(assignment and work tools), executive phase (comprehension, transfer, expression) and later stage
(revision and editing). The 5 competences of a translator: Translation competence, Linguistic
competence, Documentation competence, Cultural competence, Technological
competence. Translation competence: most common translation strategies for translators
(transference, naturalisation, functional equivalence, descriptive equivalence, cultural equivalence,
shift, modulation, compensation, reduction and expansion). The Functionalist approach to translation.
The Skopos theory and its importance in professional translation.
UNIT 2. Translating registers: Linguistic, stylistic and orthographic typographic tools (dictionaries on
paper and online). Computer assistance programs for translation: automatic translation programs,
terminology managers, translation memories, databases, glossaries. 

Els continguts següents són els que es treballaran després del confinament:

Per les Unitats 3, 4 i 5 es penjaran als espais Recursos i Videoconferencia, amb material de ‘self-study’ i
aquest material entrarà a l'examen com a preguntes optatives, que donaran punts addicionals a l'examen per
pujar nota. Considerant que l'estudiant ha de treballar més hores pel seu compte, s'ha cregut convenient
limitar la quantitat de material als conceptes més importants. Així, el contingut de les Unitats 3, 4 i 5
quedarà de la següent manera:

UNIT 3. Translating cultures and cultural mediation: Translating idiomatic language: idioms, fixed
expressions and proverbs, metaphors and metaphorical language.

Practical examples of idiomatic language: translating a journalistic text and a commercial text
UNIT 4. Translating audiovisual texts: identification of specific problems and resolution. Modalities of
translation of audiovisual texts, study of some of the most frequent: subtitling and dubbing.
UNIT 5. Translating literature. Main difficulties and strategies.

Practical example of translating literature: translating a short story 

Adaptacions a la metodologia degudes al COVID-19

Donada la nova situació de no presencialitat que comporta el confinament, s'han fet els següents canvis alternatius
per virtualitzar l'assignatura:

 

SEMINARI DE TRADUCCIÓ (15%): Presentació del treball del Seminari (Activitats - Seminar
activity 3), que suposarà un 15% de la nota final. Junt amb les correccions individualitzades,
s'afegirà una videoconferència explicativa del procés de traducció.

PRESENTACIÓ DE 2 TREBALLS (veure instruccions a Recursos): 

(1) Book assignment (individual) (20%)

(2) Film assignment (es pot fer individualitzat o en parelles) (20%)

La guia d'instruccions d'aquests treballs està a Recursos. El seguiment d'aquests treballs
s'avaluarà fins a un 5% mitjançant intercanvis de correus electrònics entre alumne-professora.

PRESENTACIÓ A CLASSE:

(3) Film presentation (es pot fer individualitzat o en parelles) (20%). L'alumne haurà de pujar
un video amb la presentació a Activitats.

EXAMEN: Basat en els Continguts del curs. (25%).
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Per preparar-lo, es penjaran a Recursos teòrics (pdfs amb informació de resum de les unitats
+ lectures), i pràctics (amb explicacions en video sobre com traduir els textos de cada unitat).

Es poden produir dos supòsits:

SI ES POT FER L'EXAMEN PRESENCIAL: Dia 12 de juny, a les 16:00, Aula 0.10.2

L'examen tindrà una part teòrica i una part pràctica, on s'avaluaran els Continguts del curs,
inclosos els continguts del Seminari.

SI NO ES POT FER L'EXAMEN PRESENCIAL:

Si l'examen no es pot fer presencialment, s'oferirà una alternativa no presencial que consistirà
en una nova Activitat consistent en una sèrie de preguntes teòriques i pràctiques escrites
basades en els Continguts del curs, inclosos els continguts del Seminari. La prova es
realitzarà el dia 12 de juny a les 16:00 virtualment.

Adaptacions al pla de desenvolupament degudes al COVID-19

Degut a l'actual estat de confinament, el pla de desenvolupament original s'ha modificat de la següent manera:

1. Canvis en les dates de presentació de les següents activitats:

Oral presentation: Data límit 7 de juny
Book presentation: Data límit 11 de maig
Film presentation: Data límit 7 de juny

2. Durant els mesos d'abril i maig s'aniran penjant en Recursos, les lectures, documents i material audiovisual
d'ajuda a l'estudiant per completar els Continguts (Unitats 3, 4 i 5). El material audiovisual es pujarà a
Videoconferencia per facilitar que l'alumne pugui visualitzar-lo sempre que vulgui. 

 

Adaptacions a l'avaluació degudes al COVID-19

ORIGINAL
EVALUATION
ITEM

REDEFINED
EVALUATION ITEM

OBSERVATIONS

25%
submission of
activities

15% Seminar activity
3

This is the assignment you have already submitted in
sakai. 

25% mid-term
exam (15%) +
second half
exam (10%)

25% Mid-term exam
based on the contents
explained in class so
far + readings +
additional readings
(in Recursos)

There will be no second half exam. The UdL has not
confirmed the dates for the June exam period. As
soon as it’s confirmed, I will give you the date. Should
the lockdown period remain after June/July, then
we have a digital alternative to the exam with an
Activity in sakai.

15% Oral
presentation

20% Oral
presentation

Upload in Sakai – Deadline 7th June

15% Film
assignment

20% Film assignment Upload in Sakai – Deadline 7th June

2019-20



15% Book
assignment

20% Book
assignment Upload in Sakai – Deadline 11th May

5% Tutorials 0% Tutorials  
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