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Informació general de l'assignatura

Denominació TRADUCCIÓ

Codi 101086

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
Filologia Hispànica

3 OPTATIVA Presencial

Grau en Filologia Hispànica 4 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3 3

Nombre de
grups

1 1

Coordinació GARCIA ALBERO, M.CARMEN

Departament/s FILOLOGIA CLÀSSICA, FRANCESA I HISPÀNICA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Francès.

2021-22

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

GARCIA ALBERO, M.CARMEN carmen.garcia@udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

Traducció del francès al castellà.

Objectius acadèmics de l'assignatura

-Desenvolupar la competència traductora.

-Identificar els problemes de traducció i saber resoldre'ls aplicant les tècniques de traducció adients.

-Iniciar-se en la traducció de textos instructius, turístics, publicitaris i literaris. (Francès- castellà)

-Adquirir un mètode de treball sistemàtic de traducció i anàlisi textual.

-Consolidar el nivell B2 de llengua francesa del Marc Europeu Comú de Referència (MECR).

 

Competències

Competencias transversales:

CT3 Adquirir capacitación en el uso de las nuevas tecnologías y de las tecnologías de la información y la
comunicación.

CT4 Adquirir conocimientos básicos de emprendeduría y de los entornos profesionales.

CT5 Adquirir nociones esenciales del pensamiento científico.

Competencias básicas:

CB2 Aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio.

CB3 Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir
juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4 Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado).

Competencias generales:

CG1 Demostrar capacidad de análisis y de síntesis.

CG2 Analizar y evaluar un tema o materia, aplicando un razonamiento crítico y objetivo.

CG3 Demostrar creatividad e iniciativa.
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CG4 Planificar adecuadamente el trabajo individual y en equipo y gestionar el tiempo.

CG5 Valorar el rigor y la calidad del trabajo académico.

CG6 Demostrar una actitud sistémica de rigor en el trabajo.

CG7 Demostrar capacidad de aprendizaje autónomo y madurez intelectual.

CG8 Planificar adecuadamente la organización del trabajo y la investigación.

CG10 Identificar y saber gestionar las diferentes fuentes de documentación e información como base para
potenciar el estudio.

Competencias específicas:

CE15 Reconocer los rasgos creativos asociados a la literatura española e hispanoamericana.

CE19 Saber identificar las relaciones entre los acontecimientos históricos y sociales y la producción literaria, a lo
largo de los diversos periodos históricos y marcos culturales, especialmente en el mundo hispánico.

CE21 Tener conocimiento y dominio práctico de retórica, estilística y otros recursos asociados al proceso de
creación literaria y a la optimización de los objetivos de la comunicación oral y escrita en lengua española.

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. Introducció a la traducció de textos francesos.

1.1. Els errors de traducció.

2. Adquisició de la competència traductora.

2.1. La competència lingüística: la traducció de les proposicions de relatiu.

3.La finalitat comunicativa de la traducció.

3.1. Tipologies textuals.

3.2. Competència lingüística: traducció de les proposicions finals.

3.3. Els problemes de traducció.

3.4. La competència lingüística: la traducció de l'oposició, la causa i la conseqüència.

3.5. La traducció dels falsos amics.

3.6.Tècniques de traducció.

3.7.Competència lingüística: la traducció de construccions impersonals.

4.La traducció de textos instructius.

4.1.Característiques, problemes i tècniques de traducció.

4.2.La traducció gastronòmica.

4.3.Competència lingüística: traducció de temps verbals.

5.La traducció de textos turístics.

5.1.La competència lingüística: la traducció del gerundi i del participe présent.

6. La traducció de textos publicitaris.
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6.1. Competència lingüística: la traducció de les expressions temporals.

7. Introducció a la traducció de textos literaris.

7.1.Competència lingüística: la traducció dels connectors.

 

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua. L'avaluació es realitzarà seguint els paràmetres següents:

-Exercicis de traducció realitzats a l'aula: 35%

-Treball: 15%

-Exàmens: 40%

-Assistència a classe i participació 10%

Els estudiants que combinin els seus estudis amb una feina a temps complet (amb alta a la Seguretat Social)
tenen dret a sol·licitar una avaluació alternativa al terme de 5 dies des de l'inici del semestre. En aquest cas han
de:

1.- Informar els professors de les assignatures en què s'han matriculat.

2.- Informar la coordinadora del Grau, qui els indicarà les gestions que han de dur a terme.

 

 

 

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

(2008) « Compétence en traduction et formation par compétences”. TTR : Traduction, terminologie,
rédaction. https://id.erudit.org/iderudit/029686ar

 

HURTADO ALBIR, A. (2015): Aprender a traducir del francés al español. Castelló de la Plana. Publicaciones de la
Universitat Jaume I. Madrid: Edelsa.

 

ROCHEL, G. Y POZAS ORTEGA, M. N. (2001): Dificultades gramaticales de la traducción al francés. Barcelona,
Ariel
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