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Informació general de l'assignatura

Denominació LA TRADUCCIÓ EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL (ANGLÈS/FRANCÈS > CATALÀ/CASTELLÀ)

Codi 101556

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 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 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 i 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 Francès i Anglès

Distribució de crèdits 3 crèdits teòrics i 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 3
Poseu-vos en contacte amb la professora per correu
electr?nic i demanar dia i hora pr?viament

SINDZE WEMBE, NELSON nelson.sindze@udl.cat 3
Poseu-vos en contacte amb el professor per correu
electr?nic i demanar dia i hora pr?viament

Informació complementària de l'assignatura

L'avaluació és contínua. Els estudiants que combinin estudis i treball a temps complet tenen dret a sol·licitar l'avaluació alternativa en un termini de 5 dies des de l'inici del quadrimestre.
Per a més informació envieu un correu electrònic a academic@lletres.udl.cat o dirigir-se a Secretaria de la Facultat de Lletres. L'avaluació alternativa consistirà en un examen amb
continguts de les dues parts (25% + 25% de la nota final), un treball escrit (25%) i una presentació oral (25%).

D'acord amb l'article 3.1. de la normativa d'avaluació de la UdL, l'estudiant no pot utilitzar, en cap cas, durant la realització de les proves d'avaluació, mitjans no permesos o mecanismes
fraudulents. L'estudiant que utilitzi qualsevol mitjà fraudulent relacionat amb la prova i / o porti aparells electrònics no permesos haurà d'abandonar l'examen o la prova, i quedarà subjecte
a les conseqüències previstes en aquesta normativa o en qualsevol normativa de règim intern de la UdL.

En aquesta assignatura, l'alumne haurà de traduir de l'anglès/francès al castellà/català, i també del castellà/català a l'anglès/francès, i convé tenir fluïdesa oral i escrita en aquestes
llengües.

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

 

 

Objectius acadèmics de l'assignatura

i. Familiaritzar l’alumnat amb els principals models teòrics desenvolupats en l'àmbit de la traducció audiovisual (TAV)
ii. Conèixer el paper i impacte de la traducció audiovisual en el marc de les relacions humanes
iii. Conèixer la relació entre traducció audiovisual i accessibilitat als mitjans
iv. Conèixer la història de la TAV així com les seves principals modalitats i gèneres
v. Utilitzar amb fluïdesa conceptes bàsics de l'àmbit de la TAV
vi. Aprofundir en conceptes relacionats amb la variació lingüística i la seva aplicació a la TAV, especialment les nocions d'oralitat/escriptura i registre;
vii. Reflexionar sobre la traducció d'elements culturals en diverses modalitats de TAV
viii. Aplicar estratègies aplicades en la traducció de textos audiovisuals

Competències

COMPETÈNCIES

1. Competències bàsiques

CB2 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per
mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
CB4 Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

2. Competències generals

CG1 Gestionar un coneixement racional i crític dels fenòmens lingüístics que permeti comprendre'ls i fer-los comprensibles als altres.
CG2 Avaluar i valorar les tendències més recents als àmbits tractats. Desenvolupar un raonament crític davant de les noves tendències.
CG3 Valorar la capacitat de treball individual i la motivació per la qualitat i el rigor. Produir diferents tipus de text.
CG4 Gestionar un domini en els mètodes, les tècniques i els instruments d'anàlisi i informàtics específics.

3. Competències específiques

CE3 Adquirir la capacitat de produir textos traduïts atenent el 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.
CE9 Identificar i aplicar els fonaments teòrics i pràctics de la redacció als mitjans de comunicació

4. Competències transversals

CT1 Adquirir una adequada comprensió i expressió oral i escrita del català i del castellà.
CT2 Adquirir un domini significatiu d'una llengua estrangera.
CT3 Adquirir capacitació en l'ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació.
CT4 Adquirir coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals.

4. Competències transversals

CT1 Adquirir una adecuada comprensión y expresión oral y escrita del catalán y del castellano.
CT2 Adquirir un dominio significativo de una lengua extranjera.
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 emprendimiento y de los entornos profesionales.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Aquesta assignatura té una doble vessant: didàctica i professionalitzadora.
Es treballarà la traducció, la localització audiovisual i el format multimèdia
Els tipus de text que es treballaran són: pel·lícules, sèries, documentals, publicitat i videojocs.
Les modalitats audiovisuals que es practicaran seran les més freqüents, com ara doblatge, subtitulació i accessibilitat audiovisual (audiodescripció), i un petit apartat de
localització de videojocs.

TEMES:
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1. Doblatge sincrònic i “voiceover” (veu supersposada)
Origen del doblatge i de les veus superposades
Característiques i exemples
Pràctica de doblatge i veus superposades

2. Subtitulació
Orígens de la TAV
Diferents tipus de subtitulació (cinema, videojocs, reptes auditius)
Format d’arxius per subtitulació
Sincronització de subtítols
Protocols i pautes de subtitulació (teoria i pràctica)
Incrustació final de subtítols en el vídeo
Ús de software per subtitular (e.g. Aegisub, Visualsubsync, Amara)
Pràctica de subtitulació de vídeos (per al cinema, tv i xarxes socials)

3. Accessibilitat AV (audiodescripció)
Què és l'audiodescripció
Justificació i usos de l’audiodescripció
Pràctica d’audiodescripció

4. Localització de videojocs
Pràctica de localització de videojocs

Eixos metodològics de l'assignatura

METODOLOGIA

Activitat o* G* HP* HNP*

Classe magistral(M)   20  

Seminaris (S)     

Pràctiques (P)   20  

Treballs (T)   20 70

Tutories (Tut)    20

Altres activitats (AA)     

Avaluació (AV)     

TOTAL   60 90

O: Objectiu. G:G: nombre de grups implicatss en l'activitat. HP:hores presencials. HNP:hores no presencials

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
(9:00-11:00 fins
setmana 8/15:00-
17:00 des de
setmana 8) Aula
3.20

SESSIÓ DIVENDRES
(9:00-11:00 fins
setmana 8/15:00-
17:00 des de
setmana 8) Aula 3.20

ACTIVITAT  

Setmana 1–
7 febrer a 11
febrer

10 Febrer 11 Febrer
Presentació de
l'assignatura i
introducció de la Unitat 1

 

Setmana 2 –
14 febrer a
18 febrer

17 Febrer 18 Febrer Unitat 1  

Setmana 3 –
21 febrer a
25 febrer

24 Febrer  25 Febrer Unitat 1  

Setmana 4 –
28 febrer a 4
març

3 Març 4 Març Unitat 1  

Setmana 5 –
7 març a 11
març

10 Març 11 Març Unitat 2  

Setmana 6 –
14 març a 18
març

17 Març. 18 Març  Unitat 2  

Setmana 7 –
21 març a 25
març

24 Març 25 Març Unitat 2  

Setmana 8 –
28 març a 1
d’abril

31 Març 1 Abril

FI DE LA PRIMERA
MEITAT DE
L'ASSIGNATURA. INICI
DE LA SEGONA MEITAT
DE L'ASSIGNATURA

 

Setmana 9 –
4 abril a 8
abril

7 Abril 8 Abril Unitat 3  
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SETMANA
SANTA

11 Abril – 18 Abril (dia de la Mona)  

Setmana 10
– 18 abril a
22 abril

21 Abril 22 Abril Unitat 3  

Setmana 11
– 25 abril a
29 abril

28 Abril (Festa
estudiantat?)

29 Abril Unitat 3  

Setmana 12
– 2 maig a 6
maig

5 Maig 6 Maig Unitat 4  

Setmana 13
– 9 maig a
13 maig

12 Maig 13 Maig Unitat 4  

Setmana 14
– 16 maig a
20 maig

19 Maig 20 Maig Unitat 4  

Setmana 15
– 23 maig a
27 maig

26 Maig 27 Maig

Unitat 4
 
Videopresentacions
orals a classe

 

Setmanes16,
17 i 18 – 30
maig a 23
juny

Setmanes d’avaluació i correcció  

 

Sistema d'avaluació

ANGLÈS

20% Realització d'activitats (anglès)

15% Presentació oral a classe (corresponent als continguts de la 1a part de l'assignatura)

15% Participació activa als Fòrums

FRANCÈS

30% Lliurament de 3 activitats preparades a casa (francès) - 10% cadascuna d'elles

10% Presentació oral d'un treball a classe (corresponent a la 2a part de l'assignatura)

10% Participació activa als Fòrums

 

NOTA IMPORTANT: Per aprovar l'assignatura, caldrà haver obtingut un mínim de 4 en totes les proves d'avaluació. 

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.
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PROGRAMARI I PORTALS

SUBTITULACIÓ I SUBTITULACIÓ PER PERSONES SORDES:

AEGISUB (for Mac https://cutt.ly/fj1U8vH  and Windows https://cutt.ly/SzSVmzZ
SUBTITLE EDIT (only for Windows https://www.nikse.dk/subtitleedit/
Plataforma de subtitulació Amara (TEDtalks) https://amara.org/en/teams/avoc-notice/
Plataforma de subtitulació Dotsub https://dotsub.com/login
Plataforma de subtitulació Overstream https://www.overstream.net/ i tutorial:
http://www.zenodoto.com/gestiondocs/cursosacademicos/manualesrecursos/materalesformaciondocenteTIC/TIC14_WEB20/modulo_4_video_integracion/overstream_vdeos_subtitulados_de_youtube.html
Plataforma de subtitulació Subtitle Horse https://subtitle-horse.com/

DOBLATGE, VEUS SOLAPADES I AUDIODESCRIPCIÓ:

Screencastify
Tutorials per instal·lació (https://youtu.be/sFCYm3OZkyo) i gravació en video amb veu solapades (https://youtu.be/gLxRhf_7wgc) amb Screencastify.

Lightworks
Descàrrega gratuïta https://www.lwks.com/ I tutorial sobre com funciona: https://youtu.be/9zTh17OIdMU

https://vocaroo.com/

 

Trágora Formación: https://www.youtube.com/c/tragoraformacion/videos

ATRAE: https://www.youtube.com/c/ATRAEORG/videos
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