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Informació general de l'assignatura

Denominació LA TRADUCCIÓ LITERÀRIA I DE TEXTOS D'ASSAIG (FRANCÈS >
CATALÀ/CASTELLÀ)

Codi 101553

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

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

5 OBLIGATÒRIA Presencial

Doble titulació: Grau en Llengües
Aplicades i Traducció i Grau en
Filologia Hispànica

5 OBLIGATÒRIA 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 SINDZE WEMBE, NELSON

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/castellà

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

SINDZE WEMBE, NELSON nelson.sindze@udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

L'estudiant ha d'haver superat un nivell equivalent a l'B2.2 de francès per a cursar aquesta assignatura.

Objectius acadèmics de l'assignatura

En aquesta assignatura es proposen els objectius fonamentals de caràcter pràctic següents:

Continuar i aprofundir en els coneixements de francès així com en la pràctica dels diferents mètodes de
traducció.
Consolidar els coneixements teòrics de la traducció literària adquirits en l’assignatura 101086
Adquirir una major habilitat en el camp de la traducció del francès a l'espanyol en textos literaris i d'assaigs.

 

 

Competències

Competències transversals

CT1 Adquirir una adequada comprensió i expressió oral i escrita del català i el castellà.

CT2 Adquirir un domini significatiu d'una llengua estrangera. 

CT6 Aplicar la perspectiva de gènere a les funcions pròpies de l'àmbit professional. 

Competències bàsiques

CB2 Que l'estudiantat sàpiga aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional
i poseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució
de problemes dins la seva àrea d'estudi. 

CB4 Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat. 

Competències generals

CG1 Gestionar un coneixement racional i crític dels fenòmens lingüístics que permeti comprendre'ls i fer-los
comprensibles als demés. 

CG2 Avaluar i valorar les tendències més recents als àmbits tractats. Desenvolupar un raonament crític davant les
noves tendències. 

CG3 Valorar la capacitat de treball individual i la motivació per la qualitat i el rigor. Produir diferents tipus de
textos. 

Competències específiques 
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CE3 Adquirir la capacitat de produir textos traduits atenent al marc en què se situen. 

CE5 Avaluar l'adequació lingüística i sociocultural en relació a la tipologia textual. 

CE6 Identificar els conceptes bàsics i les diferents metodologies relacionades amb la traducció. 
 

Continguts fonamentals de l'assignatura

MODULE 1 : Brève révision des concepts théoriques en traduction littéraire.

MODULE 2 : la traduction des textes en prose

Quelques notions d’écriture en prose.
Les figures de style et les tournures idiomatiques.
SEMINAIRE : traduction d’un texte de littérature francophone du XX siècle, d’un texte de littérature
française du XVIII siècle.

MODULE 3 : La traduction des textes poétiques

Quelques notions de métrique poétique française
SEMINAIRE : Traduction d’un poème du XIX siècle, traduction d’un poème en prose.

MODULE 4 : La traduction des textes théâtraux

Quelques notions sur le théâtre
SEMINAIRE : Traduction d’œuvres théâtrales francophone et français du XX siècle

MODULE 5 : La traduction des textes d’essais

Quelques notions sur le texte d’essai
SEMINAIRE : traduction d’essai sur l’histoire, l’anthropologie, l’art.

Eixos metodològics de l'assignatura

La docència de Traducció Literària i de Textos d'Assaig serà presencial i es desenvoluparà tal i com s’indica al
cronograma de l’assignatura. D’aquesta manera, les 150 hores es distribueixen en 60 hores presencials a l’aula i 90
hores no presencials de treball autònom.

No obstant, i tenint en compte la situació actual, la docència pot passar a fer-se de manera híbrida. En aquest cas,
s’estableixen 30 hores presencials (dilluns o dimarts, a determinar) i 120 hores no presencials. D’aquestes, 90
hores corresponen a treball autònom i les 30 hores no presencials restants seran hores de docència per
videoconferència en línia (síncrones amb l'horari establert de l'assignatura).

L'assignatura se centra fonamentalment en la realització d'activitats pràctiques variades (text, audició, visionat de
material audiovisual) i en l’aprenentatge basat en problemes.

Cada temari inclou una part teòrica d'introducció de continguts.

El treball de l'assignatura és grupal, de manera que s'espera participació i debat, tant a classe com al fòrum.

Les pràctiques que formen part de l'avaluació de l'assignatura corresponen a treball individual i autònom per part de
l'alumnat.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Dates Contenus abordés
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15 septembre Prise de contact et début du module 1

Du 16 septembre au 21 octobre Module 1 et Module 2

Du 27 octobre au 11 novembre Module 3

Du 17 novembre au 2 décembre Module 4

Du 9 décembre au 22 décembre Module 5

17 janvier 2022 Examen

2 février 2022 Activité de synthèse

Sistema d'avaluació

L’avaluació d’aquesta assignatura és continuada. El sistema d’avaluació es divideix de la següent forma:

ACTIVITATS GUIADES: 25%

SEMINARIS: 25% (Treball de traducció)

PARTICIPACIÓ ACTIVA A CLASE I ALS FORUMS: 10%

EXAMEN FINAL: 40%

L'alumnat que combini els seus estudis amb una feina a temps complert (amb contracte de treball) tenen dret a

demanar avaluació alternativa en un termini de 5 dies des del començament 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, la qual els indicarà les gestions que han de realitzar.

El sistema d'avaluació i ponderacions no variarà si la docència passa a ser híbrida.

 

Plagi 

Qualsevol activitat o prova d’avaluació que inclogui evidència de plagi o d’acció fraudulenta es qualificarà amb 0.

L'estudiant que lliuri una prova d'avaluació d'autoria dubtosa haurà de realitzar una prova similar en presència del
professorat. En cas que el resultat acrediti un nivell diferent del mostrat en la primera activitat lliurada, o
diferències substancials de realització, el professorat podrà decidir aplicar la qualificació de la segona activitat o
qualsevol altra qualificació que inclogui una penalització per l'actuació fraudulenta de l'estudiant.

Avaluació alternativa: L’alumnat que combini els estudis ambuna feina a temps complet o a temps parcial els
horaris de la qual coincideixin amb els de les classes té dret a demanar avaluació alternativa en un termini de 5
dies des del començament del semestre. Per a més informació, envieu un correuelectrònic
a academic@lletres.udl.cat o adreceu-vos a la Secretaria de la Facultat de Lletres.
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