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Informació general de l'assignatura

Denominació TRADUCCIÓ (ANGLÈS)

Codi 101125

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Estudis Anglesos (2009) 4 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups La consulta no ha retornat resultats

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

Distribució de crèdits 3 teòrics, 3 pràctics

Horari de tutoria/lloc Despatx 2.17. Dia i hora per concretar 
Telèfon: 973 70 20 00

2019-20

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

SABATE CARROVE, MARIA mariona.sabate@udl.cat 0

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 són la introducció i l'anàlisi de problemes relacionats amb la traducció en textos espanyols,
catalans i anglesos. També es pretén que l'alumne aconsegueixi conèixer els principis bàsics de la traducció, i que
conegui estratègies pràctiques de traducció. En últim terme, s'espera que l'alumne aconsegueixi traduir textos
audiovisuals i pugui reflexionar sobre la traducció a nivell pràctic.

 

Competències

1. Competències específiques

           1.1. Demostrar que es comprèn una àmplia 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.
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3. Competències estratègiques de la universitat

           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.

UNITAT 1.  Introducció a la traducció: Què és traduir i qui és el traductor. Aprenentatge de metallenguatge
necessari per parlar del procés de traducció a nivell elemental. Comprensió de les 3 etapes del procés traductor
(Model de Hatim & Mason (1990): "Model d'anàlisi del discurs" per entendre el mètode de treball de la traducció:
Comprensió del text original, Deverbalització i Reformulació. Enfocament funcional de Christiane Nord i teoria de
l'skopos. Organigrama d'una feina de traducció: 1. fase prèvia (encàrrec i eines de treball), 2. fase
executiva (comprensió, transferència, expresió) i 3. fase posterior (revisió i edició). Eines de revisió lingüística,
estilística i ortotipogràfica (diccionaris en paper i en línia). Programes informàtics d'assistència a la traducció:
programes de traducció automàtica, gestors terminològics, memòries de traducció, bases de dades, glossaris.

UNITAT 2. Traduint els registres: tecnològic, jurídic, econòmic, informàtic, periodístic, institucional (UE).
Presentació d'una varietat de discursos d'especialitat i trets gramaticals, lèxics i discursius. Vocabularis
d'especialitat (identificació de terminologia específica dins un text)

UNITAT 3. Traduint cultures i la mediació cultural: conceptes polítics, l'humor, el menjar, la publicitat
(llenguatge publicitari escrit i oral, les campanyes de publicitat, traducció i adaptació local dels anuncis i altres
missatges publicitaris)

UNITAT 4. Traduint textos audiovisuals: Modalitats de traducció dels textos audiovisuals, estudi d'algunes de les
més freqüents: subtitulació i doblatge. Eines del traductor audiovisual. identificació de problemes específics i
resolució. Sessions pràctiques

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

Eixos metodològics de l'assignatura

El curs es divideix en sessions teòriques i pràctiques. Les teòriques corresponen als dijous i
les pràctiques, al divendres.

HORARI: Dijous (13:00-14:30 - Classe teòrica, divendres (13:00-14:30 – Classe pràctica 3.48)

 

Apart de les sessions de classe, l'estudiant haurà de preparar 2 treballs: 

(1) El treball del llibre, més conegut com el "Book assignment"

(2) El treball d'un documental o una TED talk, més conegut com el "Film assignment"

Les pautes d'aquests treballs estan disponibles a (Recursos). Aquests treballs requereixen
orientació per part del professor, així que l'alumne haurà d'assistir a 4 tutorials, 2 per cada
treball (Hores de despatx: dilluns i dimarts 13:00-14:00) per fer un seguiment professor-alumne
d'ambdós treballs.

ACTIVITATS DE TRADUCCIÓ: Els dimarts, estarem en l'aula 3.48. Aquestes sessions les
dedicarem a fer treball pràctic. En aquestes sessions, durem a terme un total de 5 activitats
de traducció durant el curs. Es disposarà d'1 hora i 30 minuts per pujar l'activitat a sakai.
Finalitzada cada sessió, l'activitat es tancarà i no podrà accedir-s'hi. L'alumne rebrà una nota
puntuada fins a 1 per cadascuna d'aquestes activitats. La suma de totes 5 activitats
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tindran un percentatge total de 10% de la nota final, que es calcularà fent la mitjana de totes
les notes sumades. Els criteris de correcció per avaluar aquestes activitats són:

1. Transferència de significat (0,25)

Exactitud: Reflexa la meva traducció amb exactitud el missatge del TO?
Integritat: S'han omès elements del TO?

2. Transferència de contingut (0,25)

Lògica (coherència): té sentit la seqüència d'idees? Hi ha contradiccions o frases sense sentit?
Informació: hi ha errors conceptuals?

3. Transferència de llengua i estil (0,45)

Fluidesa (cohesió): es llegeix amb naturalitat? són clares les connexions entre una frase i una altra? són
clares les relacions entre les parts de l'oració? hi ha alguna frase que és difícil de llegir?
Adequació (registre): s'usa una llengua adequada pels destinataris i la finalitat de la traducció?
Subllenguatge (terminologia): és l'estil adequat per aquest gènere? he utilitzat la fraseologia i terminologia
correctes?
Idiomacitat (col·locacions i llenguatge formulaic): són adequades les frases fetes? s'han respectat les
preferències retòriques de la llengua meta?
Gramàtica (morfosintaxi, ortografia i puntuació): s'han respectat les normes ortogràfiques, gramaticals i de
puntuació de la llengua meta?

4. Transferència de presentació visual (0,05)

Format: és correcta la distribució del text? (marges, espaiat, indentació)
Tipografia: he aplicat la tipografia correcta? (font, subrallat, mida, negreta, etc)
Organització: he organitzat correctament el text? (numeració, capçaleres, índex, etc.)

TREBALLS ESCRITS: Les instruccions dels treballs són les següents (en anglès): 

(1) Book assignment (individual)

(2) Film assignment (groups of 2 students)

ORAL PRESENTATION: You will be asked to do one oral presentation of your film
assignment, in pairs

 

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

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

1ª: 10 al
14/02/2020

Presentació de l'assignatura
 

 

2ª: 17 al
21/02/2020

UNITAT 1
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3ª: 24 al
28/02/2020

UNITAT 1
 

  

4ª: 02 al
06/03/2020

UNITAT 1    

5ª: 09 al
13/03/2020

UNITAT 2    

6ª: 16 al
20/03/2020

UNITAT 2    

7ª: 23 al
27/03/2020

UNITAT 2    

8ª: 30/03 al
03/04/2020

UNITAT 3    

SETMANA SANTA     

9ª: 13 al
17/04/2020

UNITAT 3    

10ª: 20 al
24/04/2020

UNITAT 3    

11ª: 27/04 al
01/05/2020

UNITAT 4    
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12ª: 04 al
08/05/2020

UNITAT 4    

13ª: 11 al
15/05/2020

UNITAT 4    

14ª: 18 al
22/05/2020

UNITAT 5  
 
 
 

 

15ª: 25 al
29/05/2020

16ª: 01 a
05/06/2020

Última setmana de classes. Resolució de problemes i preparació a l'examen
 

 

17ª, 18 i
19: 08/06 a
19/06/2020

Setmanes d’avaluació
EXAMEN FINAL: 12/06/2020, hora 16:00-18:00, Classe 0.10.2

 

El cronograma és ORIENTATIU i pot variar per circumstàncies del curs. Els canvis sempre es comunicaran
mitjançant un Anunci en sakai.

Sistema d'avaluació

ITEMS D'AVALUACIÓ

25% de la nota final es calcularà a través de la realització i entrega de 5 activitats* de traducció (sakai)
plantejats els dimarts l'Aula 3.48 (Aula d'Informàtica 3r pis). Cadascuna d'aquestes activitats tindrà un
percentatge de 5%. Si no s'obté un 0,5, com a mínim, en 3 d'elles, aquest percentatge del 25% quedarà nul.
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 de les lectures corresponents a les preguntes plantejades
en la prova. 
10% 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"
10% 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"
20% de la nota final provindrà de la presentació d'un treball escrit sobre el procés de traducció d'un llibre de
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ficció a elegir del llistat (veure pestanya "Bibliografia"). Aquest treball el coneixerem amb el nom de "Book
assignment"
10% de la nota final es donarà per l'assistència a 4 tutories durant el curs: 2 tutories per preparar el Book
assignment i fer-ne un bon seguiment, 2 tutories per preparar el Film assignment.

* CRITERIS DE PUNTUACIÓ DE LES 5 ACTIVITATS DE TRADUCCIÓ (puntuació total per cada activitat: 1)

1. Transferència de significat (0,25)

Exactitud: Reflexa la meva traducció amb exactitud el missatge del TO?
Integritat: S'han omès elements del TO?

2. Transferència de contingut (0,25)

Lògica (coherència): té sentit la seqüència d'idees? Hi ha contradiccions o frases sense sentit?
Informació: hi ha errors conceptuals?

3. Transferència de llengua i estil (0,45)

Fluidesa (cohesió): es llegeix amb naturalitat? són clares les connexions entre una frase i una altra? són
clares les relacions entre les parts de l'oració? hi ha alguna frase que és difícil de llegir?
Adequació (registre): s'usa una llengua adequada pels destinataris i la finalitat de la traducció?
Subllenguatge (terminologia): és l'estil adequat per aquest gènere? he utilitzat la fraseologia i terminologia
correctes?
Idiomacitat (col·locacions i llenguatge formulaic): són adequades les frases fetes? s'han respectat les
preferències retòriques de la llengua meta?
Gramàtica (morfosintaxi, ortografia i puntuació): s'han respectat les normes ortogràfiques, gramaticals i de
puntuació de la llengua meta?

4. Transferència de presentació visual (0,05)

Format: és correcta la distribució del text? (marges, espaiat, indentació)
Tipografia: he aplicat la tipografia correcta? (font, subrallat, mida, negreta, etc)
Organització: he organitzat correctament el text? (numeració, capçaleres, índex, etc.)

Molt important:

Cadascun del Items d'avaluació són OBLIGATORIS.
La nota mínima per fer mitjana en qualsevol activitat de les 5 que es faran durant el curs és un 0,5 (d'un
total d'1 punt per cada activitat).
El lliurament del 30% dels ítems d'avaluació exclou la possibilitat d'obtenir la qualificació de "No presentat"
com a nota final del curs. 
El nivell d'anglès es tindrà en compte en la correcció dels treballs escrits i en l'avaluació final. El nivell de
llengua anglesa és C1.
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. 

Bibliografia i recursos d'informació

Book assignment. Eligeix UN dels següents llibres:

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.

2019-20



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
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
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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.

* Further information on the Book assignment in Annex 1.

 

The texts and exercises have been selected and adapted from the following textbooks. Click on 'Recursos' to
obtain the specific texts relevant to our course.

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.

 

 

SUPPLEMENTARY BIBLIOGRAPHY (library)

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
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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

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

 

WEB PAGES

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
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