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Informació general de l'assignatura
Denominació

TRANSLATION (ENGLISH)

Codi

101285

Semestre d'impartició

2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)
Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Grau/Màster

Curs Caràcter

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

6

Tipus d'activitat

PRAULA

TEORIA

Nombre de crèdits

4

2

Nombre de grups

1

1

Coordinació

SABATE CARROVE, MARIA

Departament/s

ANGLÈS I LINGÜÍSTICA

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

60 Hores Presencials + 90 Hores No Presencials (150 Hores totals de càrrega docent).

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.

Distribució de crèdits

3 crèdits teòrics; 3 crèdits pràctics

Veure Pla de desenvolupament per visualitzar cadascuna de les sessions i la seva distribució docent.

Modalitat
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Professor/a (s/es)

Adreça electrònica professor/a (s/es)

SABATE CARROVE, MARIA

mariona.sabate@udl.cat

Crèdits
impartits pel
professorat

6

Horari de tutoria/lloc

Envieu correu electr?nic a la professora per
concertar hora. Despatx 2.17

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.

Informació sobre protecció de dades en l'enregistrament audiovisual en l'assignatura
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 la 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 imatges i veus enregistrades s'utilitzaran exclusivament per a les finalitats inherents a la docència de l'assignatura.
- Les imatges i veus 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 veus i imatges són imprescindibles 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 consentiment de l’estudiantat per enregistrar les seves veus i imatges amb aquesta exclusiva finalitat, la d'impartir docència en aquesta
assignatura.
- La UdL no cedirà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei.
- L’estudiant pot accedir a les seves dades, sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat, oposar-se 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 pot 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.

Objectius acadèmics de l'assignatura
Aquest curs té com a objectius prioritaris millorar el nivell d'anglès mitjançant diferents tècniques de traducció i aprendre els principis bàsics de la
traducció professional. Algunes d'aquestes tècniques són:
i) introduir i analitzar problemes relacionats amb la traducció en textos 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
Competències:
1. Competències generals
CG9 Demostrar motivació per la qualitat i el rigor.
CG13 Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica.
2. Competències específiques
CE4 Definir els aspectes sistemàtics dels usos de la llengua anglesa des de diferents perspectives d'anàlisi: fonètica, fonològica, lèxica, morfològica,
semàntica, sintàctica, discursiva, pragmàtica, estilística i sociolingüística.
CE13 Aplicar diferents disciplines i metodologies a l'estudi dels fenòmens lingüístics i comunicatius.
CE Traduir texts del català/castellà a l'anglès i de l'anglès al català/castellà
3. Competències transversals
CT1 Adquirir una adequada comprensió y expressió oral i escrita del català i del castellà
CT6 Aplicar la perspectiva de gènere a las tasques pròpies del seu àmbit professional.
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Continguts fonamentals de l'assignatura
El curs es divideix en 4 unitats
UNITAT 1. Breu introducció a la traducció i familiarització amb les eines CAT necessàries per fer traduccions. Introducció al mètode de treball de la traducció:
etapa prèvia (encàrrec i eines de treball), fase executiva (comprensió, transferència, expressió) i darrera etapa (revisió i edició). Les 5 competències del traductor:
traductora, lingüística, documental, cultural i tecnològica. La competència traductora: estratègies de traducció més comuns (transferència, naturalització,
equivalència funcional, equivalència descriptiva, equivalència cultural, transposició, modulació, compensació, reducció i expansió). Enfocament funcionalista de
la traducció i la teoria de l’skopos: la seva importància per la traducció professional. Eines CAT bàsiques: OmegaT, Memoq, i Deepl. (memòries de traducció i
software de traducció automàtica).
Pràctica de traducció de textos informatius (biografies, temes d’història, o informació de wikipedia sobre fets, institucions socials i culturals actuals) per treballar
textos: identificar problemes i aplicar estratègies de traducció adequades.
UNITAT 2. Traducció de textos audiovisuals: identificació de problemes específics, tècniques i estratègies de resolució. [Explicació de l’Activitat]
Pràctica de traducció de la modalitat més freqüent: la subtitulació, amb pràctica amb software de traducció de subtítols.
UNITAT 3. Traducció de registres: Presentació de textos de temes diversos i identificació de trets lèxics, gramaticals, i discursius. Familiarització amb
diccionaris en paper i en línia monolingües i multilingües, junt amb eines de correcció i gramàtiques per correcció lingüística, estilística i ortogràfica.
Pràctica de traducció de material didàctic, divulgatiu i educatiu per museus (arquitectura, pintura/escultura, fotografia) com a textos que inclouen, entre
altres, registre especialment complicat per traduir.
Pràctica de traducció de textos institucionals (UE) i cerca en diccionaris especialitzats (iate).
UNITAT 4. Traducció de cultures: Presentació de textos amb components culturals.
Pràctica de traducció de textos sobre temes gastronòmics i culinaris, i traducció publicitària, i d’anuncis publicitaris.
Pràctica de traducció de textos periodístics: trets lèxics, gramaticals i discursius i cerca en textos paral·lels en línia (notícies sobre temes d’actualitat.

Eixos metodològics de l'assignatura
Les classes del dijous (13:00-15:00) corresponen a la part teòrica de l'assignatura.
Les classes del divendres (13:00-15:00) corresponen a la part pràctica de l'assignatura.

Pla de desenvolupament de l'assignatura
CRONOGRAMA DE L'ASSIGNATURA
Aquest cronograma és ORIENTATIU i pot variar per circumstàncies del curs. Els canvis
sempre es faran amb els anuncis necessaris.
SETMANA

SESSIÓ
DIJOUS

SESSIÓ
DIVENDRES

ACTIVITAT

Setmana 1 – 7 a 11
de febrer

10 Febrer

11 Febrer

Presentació de
l'assignatura i introducció
de la Unitat 1

Setmana 2 – 14 a 18
de febrer

17 Febrer

18 Febrer

Unitat 1.

Setmana 3 – 21 a 25
de febrer

24 Febrer

25 Febrer

Unitat 1.

Setmana 4 – 28 de
febrer a 4 de març

3 Març

4 Març

Unitat 2

Setmana 5 – 7 a 11
de març

10 Març

11 Març

Unitat 2

Setmana 6 – 14 a 18
de març

17 Març.

18 Març

Unitat 2

Setmana 7 - 21 a 25 de
març

24 Març

25 Març

UNITAT 2

Setmana 8 – 28 de
març a 1 d'abril

31 Març

1 Abril

UNITAT 3

Setmana 9 – 4 a 8
d'abril

7 Abril

8 Abril

UNITAT 3

Setmana 10 – 11 a 15
d'abril

14 Abril

15 Abril

UNITAT 3

18 a 22 d'abril

SETMANA
SANTA

SETMANA
SANTA
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Setmana 11 – 25 a 29
d'abril

28 Abril

29 Abril

UNITAT 4

Setmana 12 – 2 a 6 de
maig

5 Maig

6 Maig

UNITAT 4

Setmana 13 – 8 a 13
de maig

12 Maig

13 Maig

UNITAT 4

Setmana 14 – 16 a 20
de maig

19 Maig

20 Maig

UNITAT 4

Setmana 15 – 23 a 27
de maig

26 Maig

27 Maig

Videopresentacions orals

Setmanes 16, 17 i 18 –
30 de maig a 17 de
juny

SETMANES
SETMANES
SETMANES
D’AVALUACIÓ D’AVALUACIÓ D’AVALUACIÓ

Sistema d'avaluació
S’entregaran 3 activitats de traducció (sakai), cadascuna amb un pes del 20% a la nota final corresponents a les unitats 1, 2 i 3 del curs.
20% de la nota final provindrà de la presentació oral, per parelles, del procés de traducció d'un fragment d'un documental en versió original en llengua anglesa
que no estigui traduït ni al català ni al castellà, o bé d'una TED talk que tampoc no estigui traduïda. Aquest treball el coneixerem amb el nom de "Oral
presentation "
20% 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 traduït ni
al català ni al castellà, o bé d'una TED talk que tampoc no estigui traduïda.
Molt important:
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.
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.
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