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PRESENTACIÓ

En nom de les persones que formem l’equip de deganat, del professorat i del personal d’administració i
serveis d’aquesta Facultat, em plau donar-te una cordial benvinguda, tot esperant que el contingut d’aquesta
Guia de l’Estudiant t’orienti i t’acompanyi al llarg del curs.

En aquesta guia hi trobaràs tant informacions bàsiques sobre els teus estudis, com la manera d’accedir a
altres informacions que no hi figuren de forma completa. Hi podràs consultar el calendari acadèmic, el pla
d’estudis de la titulació que curses, la metodologia emprada, el sistema d’avaluació i l’accés als programes
de les assignatures de la teva titulació.

També és important que tinguis en compte que, al Campus Virtual, al qual pots accedir a través del portal
web de la Universitat de Vic, pots trobar altres informacions acadèmiques: la normativa acadèmica, els
horaris de curs, les qualificacions de les assignatures i com fer diversos tràmits acadèmics.

Finalment, només et volem fer saber que el personal d’administració, el professorat, l’equip de deganat de la
Facultat i, d’una manera més particular, la persona responsable de coordinar els estudis del teu grau, estem
a la teva disposició per orientar-te i acompanyar-te durant tot el curs i tot el temps que estudiaràs aquí.

 

Eduard Ramírez Banzo  
Degà de la Facultat
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FACULTAT D’EDUCACIÓ, TRADUCCIÓ I CIÈNCIES HUMANES

Estructura

La Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic ofereix les titulacions oficials 
següents:

Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport 
Grau en Educació Social 
Grau en Mestre d’Educació Infantil 
Grau en Mestre d’Educació Primària 
Grau en Psicologia 
Grau en Traducció i Interpretació 
Grau en Llengües Aplicades i Traducció 
Grau en Mestre d’Educació Infantil / Mestre d’Educació Primària amb Menció en Llengua Anglesa
(Programa Millora i Innovació de la Formació de Mestres)

Màster Universitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania 
Màster Universitari en Educació Inclusiva 
Màster Universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat,
Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes (Especialitat en Educació Física) 
Màster Universitari en Innovació en Didàctiques Específiques 
Màster Universitari en Millora dels Ensenyaments de l’Educació Infantil i Primària 
Màster Universitari en Pedagogia Montessori (0-6 anys) 
Màster Universitari en Traducció Especialitzada 
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària

 

Departaments

Les unitats bàsiques de docència i recerca de la Facultat són els departaments, que agrupen el professorat
d’unes mateixes àrees. Actualment hi ha sis departaments:

Departament de Didàctica de les Arts i de les Ciències

Director: Jordi Martí i Feixas

Departament de Ciències de l’Activitat Física

Director: Albert Juncà i Pujol

Departament de Filologia i didàctica de la llengua i la literatura

Directora: M. Àngels Verdaguer i Pajerols

Departament de Pedagogia

Directora: Itxaso Tellado Ruiz de Gauna

Departament de Psicologia

Director: José Ramón Lago Martínez
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Departament de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades

Director: Marcos Cánovas Méndez

Òrgans de govern

El Consell de Govern

És l’òrgan col·legiat de govern de la Facultat. Està constituït pels membres següents:

El degà de la Facultat, que el presideix 
La resta de membres de l’equip de deganat de la Facultat 
Els directors i les directores de Departament 
Un estudiant escollit entre els delegats de les titulacions que s’imparteixen al centre 
Un membre claustral del personal d’administració i serveis 
Un membre claustral del personal docent i investigador assignat al centre

 

El Consell de Direcció

És l’òrgan col·legiat que té delegades executivament les funcions del Consell de Govenr del centre i, en
general, les que són pròpies del seguiment ordinari i execució dels acords del Consell de Govern. El consell
es reuneix de forma plenària i per comissions (ple de titulacions, ple de departaments i altres).

El degà de la Facultat, que el presideix 
La resta de membres de l’equip de deganat de la Facultat 
Els directors i les directores de Departament

L’equip de deganat

S’encarrega de la gestió ordinària en el govern i administració de la Facultat i està format pel degà, el
vicedegà, la cap d’estudis, les persones coordinadores de titulacions, la secretària de deganat i la
responsable de la secretaria de centre.

Eduard Ramírez i Banzo, degà 
Josep Casanovas i Prat, vicedegà 
Jordi Chumillas i Coromina, cap d’estudis 
Berta Vila i Saborit, coordinadora dels estudis de Mestre d’Educació Infantil 
Anna Vallbona i González, coordinadora dels estudis de Mestre d’Educació Primària 
Anna Gómez i Mundó, coordinadora dels estudis d’Educació Social 
Eduard Comerma i Torras, coordinador dels estudis de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport 
M. Teresa Julio i Giménez, coordinadora dels estudis de Traducció i Interpretació i de Llengües
Aplicades i Traducció 
Pilar Prat i Viñolas, coordinadora dels estudis de Psicologia 
Mariona Casas i Deseuras, coordinadora del doble grau en Mestre d’Educació Infantil / Mestre
d’Educació Primària (Pla de millora) 
Isabel Sellas i Ayats, coordinadora de màsters

3GUIA DE L’ESTUDIANT 2017-2018  MÀSTER UNIVERSITARI EN TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA



CALENDARI ACADÈMIC

Calendari del curs 2017-2018

Inici de la docència

18 de setembre de 2017

Actes d’acollida pels cursos de primer a l’Aula Magna, MEI, MEP i CAFE a les 9:00 hores i
Educació Social, Psicologia i Doble Grau MEI/MEP a les 15:30 hores. 
Inici de les classes pels 2ns, 3rs i 4ts cursos de tots els graus.

20 de setembre de 2017

Inici de la docència del grau de TILA (online).

 

Vacances de Nadal

Del 25 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos.

Vacances de Setmana Santa

Del 26 de març al 2 d’abril de 2018, ambdós inclosos

 

Dies festius

11 de setembre, la Diada 
12 d’octubre, el Pilar 
13 d’octubre, pont 
1 de novembre, Tots Sants 
6 de desembre, dia de la Constitució 
7 de desembre, pont 
8 de desembre, la Immaculada 
23 d’abril, Sant Jordi 
30 d’abril, pont 
1 de maig, Festa del Treball 
21 de maig, Dilluns de Pasqua Florida 
5 de juliol, Sant Miquel 
10 de setembre, pont 
11 de setembre, la Diada

Observació: Aquest calendari està supeditat a la publicació de les festes locals, autonòmiques i 
estatals.
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PLA D’ESTUDIS

Tipus de matèria

Obligatòria (OB)

Optativa (OP)

Treball de Fi de Màster (TFM)

Pràctiques Externes (PE)

Mòduls Matèries Assignatures Crèdits Tipus Curs

Estructura 
Comuna

Estructura 
Comú

Inserció Laboral (Català) 3,0 OB 1

Tecnologies de la Informació i la
Comunicació Aplicades a la
Traducció (Espanyol)

6,0 OB 1

Tecnologies de la Informació i la
Comunicació Aplicades a la
Traducció (Català)

6,0 OB 1

Teories sobre la Traducció 
(Espanyol)

6,0 OB 1

Teories sobre la Traducció (Català) 6,0 OB 1

Inserció Laboral (Espanyol) 3,0 OB 1

Metodologia de la Investigació 
(Espanyol)

3,0 OB 1

Metodologia de la Investigació 
(Català)

3,0 OB 1

Pràctiques Pràctiques Pràctiques de Traducció 6,0 OP 1

Treball de Fi
de Màster

Treball de Fi
de Màster

Treball de Fi de Màster 12,0 TFM 1
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ESPECIALITAT EN COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL Credits

Recursos per a la Traducció Audiovisual i Multimèdia (Català) 3,0

Recursos per a la Traducció Audiovisual i Multimèdia (Espanyol) 3,0

Subtitulació per a Persones Sordes B-A (Anglès-Català) 3,0

Subtitulació per a Persones Sordes B-A (Anglès-Espanyol) 3,0

Audiodescripció per a Invidents B-A (Anglès-Català) 3,0

Audiodescripció per a Invidents B-A (Anglès-Espanyol) 3,0

Localització B-A (Anglès-Català) 3,0

Localització B-A (Anglès-Espanyol) 3,0

Traducció de Videojocs B-A (Anglès-Català) 3,0

Traducció de Videojocs B-A (Anglès-Espanyol) 3,0

ESPECIALITAT EN INTERPRETACIÓ PER A L’EMPRESA Credits

Aspectes Professionals i Deontològics de la Interpretació per a l’Empresa 3,0

Pràctica de la Interpretació per a l’Empresa I B-A (Anglès-Espanyol) 6,0

Pràctica de la Interpretació per a l’Empresa II B-A (Anglès-Espanyol) 6,0

Pràctiques Professionals d’Interpretació 6,0

ESPECIALITAT EN TRADUCCIÓ CIENTÍFICOTÈCNICA Credits

Traducció de Textos d’Informàtica. Software Lliure B-A (Anglès-Català) 3,0

Traducció de Textos d’Informàtica. Software Lliure B-A (Anglès-Espanyol) 3,0

Traducció de Textos d’Enginyeria Mecànica i Tecnologia Mèdica B-A (Anglès-Català) 3,0

Traducció de Textos d’Enginyeria Mecànica i Tecnologia Mèdica B-A (Anglès-Espanyol) 3,0

Traducció de Textos de Ciència i Tecnologia del Medi Ambient B-A (Anglès-Català) 3,0

Traducció de Textos de Ciència i Tecnologia del Medi Ambient B-A (Anglès-Espanyol) 3,0

Projecte de Traducció Cientificotècnica B-A (Anglès-Català) 3,0

Projecte de Traducció Cientificotècnica B-A (Anglès-Espanyol) 3,0

Localització B-A (Anglès-Català) 3,0

Localització B-A (Anglès-Espanyol) 3,0
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ESPECIALITAT EN TRADUCCIÓ JURÍDICA I FINANCERA Credits

Anàlisi del Discurs Especialitzat i Terminologia Associada (Jurídica i Financera) B-A 
(Anglès-Espanyol)

3,0

Teoria i Pràctica de la Traducció Jurídica i Judicial B-A (Anglès-Espanyol) 3,0

Dret Comparat B-A (Anglès-Espanyol) 3,0

Metodologia i Deontologia de la Traducció Jurada B-A (Anglès-Espanyol) 3,0

Teoria i Pràctica de la Traducció de Documentació Administrativa i Financera B-A 
(Anglès-Espanyol)

3,0

ESPECIALITAT EN TRADUCCIÓ, LITERATURA I GÈNERE Credits

Aproximació Històrica a la Traducció (Català) 3,0

Aproximació Històrica a la Traducció (Espanyol) 3,0

Traducció, Gènere i Postcolonialisme (Català) 6,0

Traducció, Gènere i Postcolonialisme (Espanyol) 6,0

Traducció Literària B-A (Anglès-Espanyol) 3,0

Traducció Literària B-A (Anglès-Català) 3,0

Didàctica de la Traducció (Català) 3,0

Didàctica de la Traducció (Espanyol) 3,0
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ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES DEL MÀSTER
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Inserció Laboral (Català)

Inserció Laboral (Català)

Tipologia: Obligatòria (OB)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Català

PROFESSORAT

Lydia Brugué Botia

OBJECTIUS:

L’assignatura orienta sobre recursos per a la inserció en el món laboral des de la perspectiva de la indústria
de la traducció.

1) Conèixer els factors que intervenen en la inserció professional.
2) Conèixer els perfils professionals relacionats amb la traducció especialitzada.
3) Elaborar un projecte personal per a la inserció professional.
4) Elaborar materials propis del procés d’inserció professional.
5) Conèixer els primers passos que cal seguir per aconseguir una primera feina en l’àmbit de la traducció 
especialitzada.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Prediu i controla l’evolució de situacions complexes mitjançant el desenvolupament de noves i
innovadores metodologies de treball adaptades a l’àmbit tecnològic o professional concret, en general
multidisciplinari, en què es desenvolupi la seva activitat. 
Aplica estratègies per a la inserció laboral orientades a la indústria de la traducció.

COMPETÈNCIES

Generals

Desenvolupar i mantenir actualitzades les competències, destreses i coneixements propis segons els
estàndards de la professió.
Implementar les destreses interpersonals relacionades amb la feina sota pressió característica de la
professió i l’estrès que genera.
Resoldre problemes vinculats a les tasques dutes a terme i tenir capacitat per defensar amb arguments
professionals la presa de decisions i per assumir les responsabilitats que corresponguin.
Posseir habilitats per a la crítica i l’autocrítica i demostrar respecte per la qualitat i pels codis
deontològics de la professió.

Específiques
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Mostrar destreses vinculades a la inserció al món laboral i a l’exercici pràctic de la professió per
negociar les condicions, objectius i finalitat dels encàrrecs de traducció.

Bàsiques

Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc
coneguts de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d’estudi. 

Transversals

Interactuar en contextos globals i internacionals per identificar necessitats i noves realitats que permetin
transferir el coneixement cap a àmbits de desenvolupament professional actuals o emergents, amb
capacitat d’adaptació i d’autodirecció en els processos professionals i de recerca. 

CONTINGUTS:

Guia didàctica 0: introducció a l’assignatura

Guia didàctica 1: La idea del projecte personal d’inserció

- Introducció
- Qüestionari d’inserció laboral
- Perfils professionals
- Àmbit audiovisual, multimèdia i localització
- Àmbit cientificotècnic
- Àmbit jurídic i econòmic
- Àmbit de la traducció literària
- Conclusió

Guia didàctica 2: El contacte amb l’empresa

- Introducció
- El contacte indirecte
- El contacte directe
- El primer treball
- Conclusió

AVALUACIÓ:

El punt de vista metodològic es basarà en l’aprenentatge reflexiu (lectura dels documents de treball i la
realització de les activitats individuals) i col·laboratiu (participació en xats, fòrums i activitats de grup).

Realització i seguiment d’activitats, projectes o portafolis: 80% 
Participació en fòrums, xats i altres canals de comunicació: 20% 

BIBLIOGRAFIA:

AQU (2012). Seguiment de la inserció laboral dels graduats universitaris. Promoció 2007.
Núñez, Miguel (2005). Estudio de la situación del mercado español de los servicios profesionales de 
traducción.
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Adreces d’interès:
www.about.me (presentació personal web)
www.wix.com (disseny lloc web)
www.linkedin.com (xarxa de contactes professionals)
www.twitter.com (notícies professionals)
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Inserció Laboral (Espanyol)

Inserció Laboral (Espanyol)

Tipologia: Obligatòria (OB)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Espanyol

PROFESSORAT

Lydia Brugué Botia

OBJECTIUS:

L’assignatura orienta sobre recursos per a la inserció en el món laboral des de la perspectiva de la indústria
de la traducció.

1) Conèixer els factors que intervenen en la inserció professional.
2) Conèixer els perfils professionals relacionats amb la traducció especialitzada.
3) Elaborar un projecte personal per a la inserció professional.
4) Elaborar materials propis del procés d’inserció professional.
5) Conèixer els primers passos que cal seguir per aconseguir una primera feina en l’àmbit de la traducció 
especialitzada.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Prediu i controla l’evolució de situacions complexes mitjançant el desenvolupament de noves i
innovadores metodologies de treball adaptades a l’àmbit tecnològic o professional concret, en general
multidisciplinari, en què es desenvolupi la seva activitat. 
Aplica estratègies per a la inserció laboral orientades a la indústria de la traducció.

COMPETÈNCIES

Generals

Desenvolupar i mantenir actualitzades les competències, destreses i coneixements propis segons els
estàndards de la professió.
Implementar les destreses interpersonals relacionades amb la feina sota pressió característica de la
professió i l’estrès que genera.
Resoldre problemes vinculats a les tasques dutes a terme i tenir capacitat per defensar amb arguments
professionals la presa de decisions i per assumir les responsabilitats que corresponguin.
Posseir habilitats per a la crítica i l’autocrítica i demostrar respecte per la qualitat i pels codis
deontològics de la professió.

Específiques
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Mostrar destreses vinculades a la inserció al món laboral i a l’exercici pràctic de la professió per
negociar les condicions, objectius i finalitat dels encàrrecs de traducció.

Bàsiques

Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc
coneguts de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d’estudi. 

Transversals

Interactuar en contextos globals i internacionals per identificar necessitats i noves realitats que permetin
transferir el coneixement cap a àmbits de desenvolupament professional actuals o emergents, amb
capacitat d’adaptació i d’autodirecció en els processos professionals i de recerca. 

CONTINGUTS:

Guia didàctica 0: introducció a l’assignatura

Guia didàctica 1: La idea del projecte personal d’inserció

- Introducció
- Qüestionari d’inserció laboral
- Perfils professionals
- Àmbit audiovisual, multimèdia i localització
- Àmbit cientificotècnic
- Àmbit jurídic i econòmic
- Àmbit de la traducció literària
- Conclusió

Guia didàctica 2: El contacte amb l’empresa

- Introducció
- El contacte indirecte
- El contacte directe
- El primer treball
- Conclusió

AVALUACIÓ:

El punt de vista metodològic es basarà en l’aprenentatge reflexiu (lectura dels documents de treball i la
realització de les activitats individuals) i col·laboratiu (participació en xats, fòrums i activitats de grup).

Realització i seguiment d’activitats, projectes o portafolis: 80%
Participació en fòrums, xats i altres canals de comunicació: 20%

BIBLIOGRAFIA:

AQU (2012). Seguiment de la inserció laboral dels graduats universitaris. Promoció 2007.
Núñez, Miguel (2005). Estudio de la situación del mercado español de los servicios profesionales de 
traducción.
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Adreces d’interès:
www.about.me (presentació personal web)
www.wix.com (disseny lloc web)
www.linkedin.com (xarxa de contactes professionals)
www.twitter.com (notícies professionals)

14GUIA DE L’ESTUDIANT 2017-2018  MÀSTER UNIVERSITARI EN TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA



Tecnologies de la Informació i la Comunicació Aplicades a la Traducció (Català)

Tecnologies de la Informació i la Comunicació Aplicades a la Traducció 
(Català)

Tipologia: Obligatòria (OB)

Crèdits: 6,0

Llengua d’impartició: Català

PROFESSORAT

Marcos Canovas Mendez
Richard Samson 

OBJECTIUS:

No és possible concebre la traducció actual sense tenir en compte la importància de les tecnolo-gies digitals,
tant des de la perspectiva de la pròpia activitat d’escriure una traducció, tenint en compte les aplicacions de
suport disponibles, com des del punt de vista de la documentació (In-ternet és un recurs imprescindible) o
de la gestió dels projectes i dels processos comunicatius entre les diverses persones que hi poden
intervenir. Totes aquestes qüestions, en conseqüència, seran introduïdes aquí, i es desenvoluparan de
forma específica en les diverses matèries que componen aquest màster. El que pretenem és familiaritzar-te
amb unes eines imprescindibles en els entorns professionals de la traducció, de manera que puguis
adaptar-te a les exigències d’en-càrrecs diversos: no podrem veure tot el que hi ha, però sí que podem
treballar una bona mostra del que representa l’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació
a la traducció professional, de manera que arribis a posseir una base sòlida de destreses informàtiques i la
disposició adequada per afrontar els reptes informàtics de la traducció professional.

Objectius de l’assignatura

Adquirir un nivell d’usuari de PC avançat, especialment pel que fa als processadors de textos, els
programes de traducció assistida i la traducció automàtica. 
Comprendre l’organització i els fluxos de treball dels projectes digitals de traducció. 
Millorar l’experiència de treball en equip en funcions diverses, participant en projectes de traducció amb
eines de traducció assistida i traducció automàtica. 

RESULTATS D’APRENENTATGE:

L’estudiant

Utilitza les tecnologies informàtiques aplicades a la traducció en un nivell avançat. 
Pot gestionar informàticament un projecte de traducció o exercir diversos papers en el projecte, com a
gestor, traductor o revisor.
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COMPETÈNCIES

Generals

Desenvolupar i mantenir actualitzades les competències, destreses i coneixements propis segons els
estàndards de la professió.
Implementar les destreses interpersonals relacionades amb la feina sota pressió característica de la
professió i l’estrès que genera.
Resoldre problemes vinculats a les tasques dutes a terme i tenir capacitat per defensar amb arguments
professionals la presa de decisions i per assumir les responsabilitats que corresponguin.

Específiques

Analitzar els processos vinculats a la comunicació presencial o virtual en equips interculturals i les
característiques dels entorns plurilingües.
Analitzar, planificar, executar i avaluar projectes de traducció, saber establir i controlar les normes de
qualitat dels projectes de traducció, gestionar equips de treball i prendre decisions estratègiques
vinculades als projectes.
Aplicar les tecnologies informàtiques a la traducció a un nivell avançat i utilitzar les principals eines
professionals de traducció assistida per ordinador (TAO).
Buscar, seleccionar i gestionar la informació vinculada a projectes de traducció a un nivell avançat
usant sistemes de gestió i recuperació d’informació electrònica (programes específics per a la gestió
terminològica, corpus electrònics, etc.).
Traduir o interpretar, seguint criteris professionals, textos d’una o més especialitats (entre altres, jurídica
i financera, cientificotècnica, literària, multimèdia, audiovisual) i saber justificar les decisions de 
traducció.

Transversals

Mostrar habilitats per a l’exercici professional en entorns multidisciplinaris i complexos, en coordinació
amb equips de treball en xarxa, ja sigui en entorns presencials o virtuals, mitjançant l’ús informàtic i
informacional de les TIC. 

CONTINGUTS:

1. PC, Sistemes operatius i processadors de textos
1.1. Aspectes generals
1.2. Plantilles i eines dels processadors de textos
febrer. Eines de traducció assistida i traducció automàtica
2.1. Memòries de traducció
2.2. Bases de dades terminològiques
2.3. Pràctica de traducció assistida
2.4. Traducció automàtica i postedició
3. Projectes digitals de traducció i resolució de problemes de traducció per
mitjà de recursos digitals

AVALUACIÓ:

L’avaluació serà continuada, a partir de les activitats proposades en cadascuna de les tres unitats
didàctiques. Les activitats inclouen el lliurament dels fitxers corresponents i una reflexió sobre l’aprenentatge
realitzat (veure l’apartat de metodologia). Cada unitat representarà un terç de la nota de l’assignatura. En
qualsevol cas, cal complir acuradament amb els terminis establerts, perquè l’avaluació continuada de
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l’assignatura es vincula a una seqüenciació adequada de les tasques, especialment en aquelles que
impliquen treball col·laboratiu entre les persones del grup.

Realització de portafolis: 60%.
Seguiment del treball realitzat: 20%
Observació de la participació (en fòrums, etc.): 20%

BIBLIOGRAFIA:

Cánovas, Marcos; Samson, Richard (2009). "Herramientas libres para la traducción en entorno MS
Windows", en Oscar Díaz Fouces (ed.): Traducir (con) software libre. Granada: Comares, 2009.
http://getlt.webs.uvigo.es/tradconSL.pdf 
Diaz Fouces, Oscar (2009). "Ferramentas livres para traduir com GNU/Linux e Mac OS X", en Oscar Díaz
Fouces (ed.): Traducir (con) software libre. Granada: Comares, 2009.
http://getlt.webs.uvigo.es/tradconSL.pdf 
Fernández-Rodríguez, Mònica (2010). "Evolución de la traducción asistida por ordenador. De las
herramientas de apoyo a las memorias de traducción". Sendebar 21.
Galibert, S. (2010) Translation... from D to J (http://www.your-translations.com)
http://revistaseug.ugr.es/index.php/sendebar/article/view/374 
Hutchins W. J. (2001). ?Machine translation and human translation: in competition or in complementation?’.
International Journal of Translation, vol.13, no.1-2, Jan-Dec 2001, pp. 5-20. Special theme issue on machine
translation, [editor] Michael S. Blekhman. Y también en: Machine translation theory & practice, editado por
Michael S. Blekhman. New Delhi: Bahri Publications, 2001. (BP Series in Translation Studies, 8).
Hutchins W. J. (2001). Machine translation over fifty years. Histoire, Epistémologie, Langage. Vol. 23 (1),
2001: Le traitement automatique des langues [ed. Jacqueline Léon], 7-31.
http://www.hutchinsweb.me.uk/HEL-2001.pdf [en línea]
Hutchins W. J. (2005). The history of machine translation in a nutshell.
http://www.hutchinsweb.me.uk/Nutshell-2005.pdf [en línea]
Hutchins W. J. (2006). Machine translation: history of research and use. In: Encyclopedia of Languages and
Linguistics. 2nd edition, edited by Keith Brown (Oxford: Elsevier 2006), vol.7, pp.375-383.
http://www.hutchinsweb.me.uk/EncLangLing-2006.pdf [en línea]
Hutchins, W. J. (1995). Machine translation: a brief history. En: Koerner, E.F.K. y Asher, R.E. eds. Concise
history of the language sciences (Oxford: Pergamon), pp.431-445.
Jaworski, Rafal (2013). "Anubis - speeding up Computer-Aided Translation". Computational Linguistics ?
Applications, Studies in Computational Intelligence 458. http://www.staff.amu.edu.pl/~rjawor/cla.pdf 
López Sánchez, Rafael (2014). Guía básica de software para traductores. 
https://jugandoatraducir.files.wordpress.com/2012/11/guiasoftware.pdf
Moré López, Joaquim, Oliver González, Antoni / Coordinador Climent Roca, Salvador (2004). Traducción
asistida por ordenador: programas y recursos libres y gratuitos: material bilingüe. Barcelona: Planeta UOC.
Oliver, Antoni (2015). Herramientas tecnológicas para traductores. Barcelona: Editorial UOC.
Parra Escartín, Carla (2011). Historia de la traducción automática. En: La linterna del Traductor, nueva
época. La revista multilingüe de ASETRAD (6), pp. 82-91. ISSN 1579-5314.
Parra Escartín, Carla; Arcedillo, Manuel (2015a). Machine translation evaluation made fuzzier: A study on
post-editing productivity and evaluation metrics in commercial settings. Proceedings of the MT Summit XV,
Research Track, pp. 131-144. Miami (Florida), 30 octubre - 3 noviembre.
Parra Escartín, Carla; Arcedillo, Manuel (2015b). Living on the edge: productivity gain thresholds in machine
translation evaluation metrics. Proceedings of the Fourth Workshop on Post-editing Technology and
Practice, pp. 46-56. Miami (Florida), 4 noviembre
Quah, C.K. (2006). Translation and technology. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Revista Tradumàtica, número 0. (2001). Sistemes de Gestió de Memòries de Traducció.
http://www.fti.uab.es/tradumatica/revista/num0/sumari/sumari.htm 
Samson, R. (2013). "El aprendizaje de las herramientas informáticas en la formación del traductor". Revista
Tradumàtica: tecnologies de la traducció, (11): 247-256.
http://revistes.uab.cat/tradumatica/article/view/n11-samson/pdf 
Samson, R. (et al.) (2015) Chapter 10. Tools for text production. In "Interuniversity Style Guide for Writing
Institutional Texts in English". Xarxa Vives. Available online at http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2253
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Tradumàtica: tecnologies de la traducció http://revistes.uab.cat/tradumatica
Zetzsche, J. (2015) The Translator’s Tool Box: A Computer Primer for Translators (Version 12) 
http://www.internationalwriters.com/toolbox/
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Tecnologies de la Informació i la Comunicació Aplicades a la Traducció (Espanyol)

Tecnologies de la Informació i la Comunicació Aplicades a la Traducció 
(Espanyol)

Tipologia: Obligatòria (OB)

Crèdits: 6,0

Llengua d’impartició: Espanyol

PROFESSORAT

Marcos Canovas Mendez

OBJECTIUS:

No és possible concebre la traducció actual sense tenir en compte la importància de les tecnolo-gies digitals,
tant des de la perspectiva de la pròpia activitat d’escriure una traducció, tenint en compte les aplicacions de
suport disponibles, com des del punt de vista de la documentació (In-ternet és un recurs imprescindible) o
de la gestió dels projectes i dels processos comunicatius entre les diverses persones que hi poden
intervenir. Totes aquestes qüestions, en conseqüència, seran introduïdes aquí, i es desenvoluparan de
forma específica en les diverses matèries que componen aquest màster. El que pretenem és familiaritzar-te
amb unes eines imprescindibles en els entorns professionals de la traducció, de manera que puguis
adaptar-te a les exigències d’en-càrrecs diversos: no podrem veure tot el que hi ha, però sí que podem
treballar una bona mostra del que representa l’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació
a la traducció professional, de manera que arribis a posseir una base sòlida de destreses informàtiques i la
disposició adequada per afrontar els reptes informàtics de la traducció professional.

Objectius de l’assignatura

Adquirir un nivell d’usuari de PC avançat, especialment pel que fa als processadors de textos, els
programes de traducció assistida i la traducció automàtica. 
Comprendre l’organització i els fluxos de treball dels projectes digitals de traducció. 
Millorar l’experiència de treball en equip en funcions diverses, participant en projectes de traducció amb
eines de traducció assistida i traducció automàtica.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

L’estudiant

Utilitza les tecnologies informàtiques aplicades a la traducció en un nivell avançat. 
Pot gestionar, informàticament, un projecte de traducció o exercir diversos papers en el projecte, com a
gestor, traductor o revisor.

COMPETÈNCIES
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Generals

Desenvolupar i mantenir actualitzades les competències, destreses i coneixements propis segons els
estàndards de la professió.
Implementar les destreses interpersonals relacionades amb la feina sota pressió característica de la
professió i l’estrès que genera.
Resoldre problemes vinculats a les tasques dutes a terme i tenir capacitat per defensar amb arguments
professionals la presa de decisions i per assumir les responsabilitats que corresponguin.

Específiques

Analitzar els processos vinculats a la comunicació presencial o virtual en equips interculturals i les
característiques dels entorns plurilingües.
Analitzar, planificar, executar i avaluar projectes de traducció, saber establir i controlar les normes de
qualitat dels projectes de traducció, gestionar equips de treball i prendre decisions estratègiques
vinculades als projectes.
Aplicar les tecnologies informàtiques a la traducció a un nivell avançat i utilitzar les principals eines
professionals de traducció assistida per ordinador (TAO).
Buscar, seleccionar i gestionar la informació vinculada a projectes de traducció a un nivell avançat
usant sistemes de gestió i recuperació d’informació electrònica (programes específics per a la gestió
terminològica, corpus electrònics, etc.).
Traduir o interpretar, seguint criteris professionals, textos d’una o més especialitats (entre altres, jurídica
i financera, cientificotècnica, literària, multimèdia, audiovisual) i saber justificar les decisions de 
traducció.

Transversals

Mostrar habilitats per a l’exercici professional en entorns multidisciplinaris i complexos, en coordinació
amb equips de treball en xarxa, ja sigui en entorns presencials o virtuals, mitjançant l’ús informàtic i
informacional de les TIC. 

CONTINGUTS:

1.  PC, sistemes operatius i processadors de textos 
1.  PC i Microsoft Windows. Recursos digitals per a la traducció 
2.  Microsoft Word i processadors de textos

2.  Eines de traducció assistida 
3.  Traducció automàtica i postedició

AVALUACIÓ:

L’avaluació serà continuada, a partir de les activitats proposades en cadascuna de les tres unitats
didàctiques. Les activitats inclouen el lliurament dels fitxers corresponents i una reflexió sobre l’aprenentatge
realitzat (veure l’apartat de metodologia). Cada unitat representarà un terç de la nota de l’assignatura. En
qualsevol cas, cal complir acuradament amb els terminis establerts, perquè l’avaluació continuada de
l’assignatura es vincula a una seqüenciació adequada de les tasques, especialment en aquelles que
impliquen treball col·laboratiu entre les persones del grup.
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BIBLIOGRAFIA:

<p>Cánovas, Marcos; Samson, Richard (2009). "Herramientas libres para la traducción en entorno MS
Windows", en Oscar Díaz Fouces (ed.): Traducir (con) software libre. Granada: Comares, 2009.
http://getlt.webs.uvigo.es/tradconSL.pdf <br />Diaz Fouces, Oscar (2009). "Ferramentas livres para traduir
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traducción". Sendebar 21.<br />Galibert, S. (2010) Translation... from D to J
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/>Hutchins W. J. (2001). ?Machine translation and human translation: in competition or in
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Epistémologie, Langage. Vol. 23 (1), 2001: Le traitement automatique des langues [ed. Jacqueline Léon],
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multilingüe de ASETRAD (6), pp. 82-91. ISSN 1579-5314.<br />Parra Escartín, Carla; Arcedillo, Manuel
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metrics in commercial settings. Proceedings of the MT Summit XV, Research Track, pp. 131-144. Miami
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edge: productivity gain thresholds in machine translation evaluation metrics. Proceedings of the Fourth
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Teories sobre la Traducció (Català)

Teories sobre la Traducció (Català)

Tipologia: Obligatòria (OB)

Crèdits: 6,0

Llengua d’impartició: Català

PROFESSORAT

Miquel Pujol Tubau
Núria Camps Casals

OBJECTIUS:

En aquesta assignatura trobaràs una visió panoràmica de les teories més rellevants de la traducció
contemporània, així com també moltes possibilitats de continuar llegint i estudiant aquells punts de vista
traductològics que més t’interessin. Tenim la intenció que els professionals de la traducció disposin d’eines
teòriques per justificar les decisions pràctiques que prenen i, també, que els investigadors i investigadores
disposin d’un punt de partida teòric per a les recerques que porten a terme. Per qu?estions d’espai i de
temps, no ens ha estat possible tractar totes i cadascuna de les perspectives teòriques ni, tampoc,
proporcionar una visió exhaustiva i detallada de les perspectives presentades. L’assignatura proporciona
unes pautes, uns punts d’entrada que es poden fer servir com a guia en els vostres viatges indivisuals pel
món teòric de la traducció.

Objectius

Dominar els conceptes teòrics fonamentals de la teoria de la traducció contemporània. 
Conèixer les principals línies de recerca sobre teoria de la traducció. 
Saber quina perspectiva específica aporta cada teoria sobre la traducció. 
Potenciar la capacitat de discussió teòrica i crítica de l’alumnat. 
Posar la base a una reflexió crítica aplicada a l’estudi de la traducció (especialitzada). 
Poder entendre i ubicar en el context que li correspongui un text de reflexió sobre teoria de la traducció.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

L’estudiant:

Analitza, relaciona i aplica reflexivament els principis de teoria de la traducció i els principis estratègics
de la traducció. 
Entén i ubica en el context que li correspongui un text de reflexió sobre teoria de la traducció. 
Intervé en discussions teòriques i crítiques sobre traducció.
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COMPETÈNCIES

Generals

Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents.

Específiques

Analitzar, relacionar i aplicar reflexivament els enfocaments de teoria de la traducció i els principis
estratègics de la traducció.
Identificar i aplicar a l’àmbit de la traducció aspectes fonamentals de metodologia d’investigació.

CONTINGUTS:

Bloc 1. L’evolució de la traducció com a disciplina acadèmica 
Bloc 2. Teories culturals de la traducció 
Bloc 3. Perspectives lingu?ístiques de la traducció 
Bloc 4. Teories cognitives de la traducció 
Bloc 5. Perspectives ideològiques de la traducció

AVALUACIÓ:

L’avaluació serà continuada i consistirà en la realització de cinc activitats sobre les lectures obligatòries
(85%) i en la participació activa a les discussions teòriques del fòrum de l’assignatura (15%).

BIBLIOGRAFIA:

BAKER, M. (ed.) (1996) Routledge Encyclopedia of Translation Studies. Londres: Routledge. 
BELL, R. T. (1991) Translation and Translating. Londres: Longman. 
HATIM, B. i I. MASON (1990) Discourse and the Translator. Londres: Longman. 
HERMANS, T. (1999) Translation in Systems. Descriptive and Systemic Approaches Explained.
Manchester: St Jerome. 
HURTADO ALBIR, A. (2001) Traducción y traductología. Madrid: Cátedra. 
MILLÁN, C. i F. BARTRINA (eds.) (2013) The Routledge Handbook of Translation Studies. Abingdon;
Nova York: Routledge. 
MUNDAY, J. (2001) Introducing Translation Studies: Theories and Applications. Londres: Routledge. 
NEUBERT, A. i G. SHREVE (1992) Translation as Text. Kent: Kent State University Press. 
NIDA, Eugene (1964) Toward a Science of Translating. Leiden: E.J. Brill. 
NORD, C. (1997) Translating as a Purposeful Activity. Functionalist Approaches Explained. Manchester:
St. Jerome. 
ROBINSON, D. (1997) Translation and Empire. Manchester: St. Jerome 
TOURY, G. (1995) Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam: John Benjamins. 
VENUTI, L. (ed.) (1995) Rethinking Translation: Discourse, Subjectivity, Ideology. Londres: Routledge. 
VENUTI, L. (ed.) (2000) The Translation Studies Reader. Londres: Routledge.
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Teories sobre la Traducció (Espanyol)

Teories sobre la Traducció (Espanyol)

Tipologia: Obligatòria (OB)

Crèdits: 6,0

Llengua d’impartició: Espanyol

PROFESSORAT

Miquel Pujol Tubau

OBJECTIUS:

En esta asignatura encontraréis una visión panorámica de las teorías más relevantes de la traducción
contemporáneas así como muchas posibilidades de continuar leyendo y estudiando aquellos puntos de vista
traductológicos que más te interesen. La intención que ha guiado la preparación de estos materiales fue la
de presentar las aportaciones teóricas más relevantes para la práctica de la traducción especializada.
Nuestra intención es que los profesionales de la traducción dispongan de herramientas teóricas para poder
justificar sus decisiones prácticas y que los investigadores e investigadoras tengan un punto de partida
teórico para sus trabajos. La asignatura proporciona unas pautas, unos puntos de entrada, que podréis usar
de guías en vuestras excursiones particulares por el mundo teórico de la traducción.

Objetivos

Dominar los conceptos teóricos fundamentales de la teoría de la traducción contemporánea 
Conocer las principales líneas de investigación sobre teoría de la traducción 
Saber qué perspectiva específica aporta cada teoría sobre la traducción 
Potenciar la capacidad de discusión teórica y crítica del alumnado 
Poner la base para una reflexión crítica aplicada al estudio de la traducción (especializada) 
Poder entender y ubicar en su contexto un texto de reflexión sobre teoría de la traducción

RESULTATS D’APRENENTATGE:

El estudiante:

Analiza, relaciona y aplica de forma reflexiva los principios de la teoría de la traducción y los principios
estratégicos de la traducción. 
Entiene y sitúa en el contexto correspondiente un texto de reflexión sobre la teoría de la traducción. 
Participa en debates teóricos y críticos sobre traducción.

COMPETÈNCIES

Generals
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Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents.

Específiques

Analitzar, relacionar i aplicar reflexivament els enfocaments de teoria de la traducció i els principis
estratègics de la traducció.
Identificar i aplicar a l’àmbit de la traducció aspectes fonamentals de metodologia d’investigació.

CONTINGUTS:

Tema 1. La evolución de la traducción como disciplina académica 
Tema 2. Teorías culturales de la traducción 
Tema 3. Teorías lingüísticas de la traducción 
Tema 4. Teorías cognitivas de la traducción 
Tema 5. Teorías ideológicas de la traducción

AVALUACIÓ:

La evaluación será continua y consistirá en la realización de cinco actividades sobre las lecturas obligatorias
(85 %) y en la participación activa en les dis-cusiones teóricas del foro de la asignatura (15%).

BIBLIOGRAFIA:

BAKER, M. (ed.) (1996) Routledge Encyclopedia of Translation Studies. Londres: Routledge. 
BELL, R. T. (1991) Translation and Translating. Londres: Longman. 
HATIM, B. y I. MASON (1990) Discourse and the Translator. Londres: Longman. 
HERMANS, T. (1999) Translation in Systems. Descriptive and Systemic Approaches Explained.
Manchester: St Jerome. 
HURTADO ALBIR, A. (2001) Traducción y traductología. Madrid: Cátedra. 
MILLÁN, C. y F. BARTRINA (eds.) (2013) The Routledge Handbook of Translation Studies. Abingdon;
Nueva York: Routledge. 
MUNDAY, J. (2001) Introducing Translation Studies: Theories and Applications. Londres: Routledge. 
NEUBERT, A. y G. SHREVE (1992) Translation as Text. Kent: Kent State University Press. 
NIDA, Eugene (1964) Toward a Science of Translating. Leiden: E.J. Brill. 
NORD, C. (1997) Translating as a Purposeful Activity. Functionalist Approaches Explained. Manchester:
St. Jerome. 
ROBINSON, D. (1997) Translation and Empire. Manchester: St. Jerome 
TOURY, G. (1995) Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam: John Benjamins. 
VENUTI, L. (ed.) (1995) Rethinking Translation: Discourse, Subjectivity, Ideology. Londres: Routledge. 
VENUTI, L. (ed.) (2000) The Translation Studies Reader. Londres: Routledge.
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Metodologia de la Investigació (Català)

Metodologia de la Investigació (Català)

Tipologia: Obligatòria (OB)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Català

PROFESSORAT

Almudena Nevado Llopis
M. Teresa Julio Giménez

OBJECTIUS:

L’objectiu de l’assignatura és que l’alumnat es familiaritzi amb alguns dels principals paradigmes i
metodologies de recerca, i s’introdueixi en l’acció de la recerca. És fonamental proporcionar aquestes bases
ja des del principi del màster perquè seran útils per fer una part considerable dels treballs que s’hi
realitzaran i, a més, permetran que l’estudiant conegui els àmbits de debat científic de la traducció
especialitzada. Aquestes bases són imprescindibles tan si es decideix seguir un itinerari acadèmic com si es
prefereix un itinerari professionalitzador.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Distingeix els diferents paradigmes d’investigació i selecciona la metodologia més adequada per
defensar la seva proposta d’investigació. 
Aplica procediments propis de la recerca científica en el desenvolupament de l’activitat formativa i
professional. 
Selecciona i delimita el tema de la recerca, determina la hipòtesi inicial i elabora un esquema de
continguts. 
Planifica les tècniques i recursos de documentació, i les fases de la investigació.  
Analitza i interpreta dades obtingudes i elabora unes conclusions. 
Redacta una memòria escrita,seguint els convencionalismes i formalitats que es requereixen.

COMPETÈNCIES

Generals

Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents.
Resoldre problemes vinculats a les tasques dutes a terme i tenir capacitat per defensar amb arguments
professionals la presa de decisions i per assumir les responsabilitats que corresponguin.
Posseir habilitats per a la crítica i l’autocrítica i demostrar respecte per la qualitat i pels codis
deontològics de la professió.
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Específiques

Identificar i aplicar a l’àmbit de la traducció aspectes fonamentals de metodologia d’investigació.

Bàsiques

Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca. 

Transversals

Interactuar en contextos globals i internacionals per identificar necessitats i noves realitats que permetin
transferir el coneixement cap a àmbits de desenvolupament professional actuals o emergents, amb
capacitat d’adaptació i d’autodirecció en els processos professionals i de recerca. 

CONTINGUTS:

1. Els fonaments
1.1 El coneixement científic i la recerca
1.2 El model teòric i la recerca
1.3 Metodologia de recerca
1.4 Àrees de recerca en traducció

2. 2. L’acció investigadora (I):
2.1 El procés de recerca (elecció del tema, hipòtesi, objectius, camp, mètode, tècniques i recursos)
2.2Fases de la recerca
2.3Procés d’elaboració

3.L’acció investigadora (II):
3.1El procés de redacció
3.1.1 Parts del treball de recerca
3.1.2 Presentació formal
3.2L’exposició oral (defensa) del treball de recerca

AVALUACIÓ:

L’avaluació, continuada i final, tindrà en compte:
1. La participació activa al fòrum de l’assignatura.
2. La realització d’un treball acadèmic (Activitat Final Obligatòria) que inclogui una proposta de recerca i
s’ajusti a les pautes estudiades pel que fa a la metodologia i la presentació del treball de recerca.

BIBLIOGRAFIA:

TEMA 1
Bibliografia bàsica:
CRESWELL, John W. (2009). ResearchDesign. Qualitative, QuantitativeandMixedMethodsApproaches, 3ª
edición, ThousandsOak (California): SAGE Publications Inc. 
HERNÁNDEZ, Roberto, Carlos FERNÁNDEZ y Pilar BAPTISTA (2007). Fun-damentos de metodología de la
investigación. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España. 
ICART, M. Teresa, Carmen FUENTELSAZ y Anna M. PULPÓN (2006). Elabo-ración y presentación de un
proyecto de investigación y una tesina, Barce-lona: Publicacions i Edicions de l?Universitat de Barcelona.
ROJO, Ana (2013). Diseños y métodos de investigación en traducción, Ma-drid: Síntesis.
SALDANHA, Gabriela y Sharon O’BRIEN (2014). ResearchMethodologies in TranslationStudies, Nueva
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York: Routledge. 
WILLIAMS, Jenny y Andrew CHESTERMAN (2011). The MAP. A Beginner’sGuide to DoingResearch in
TranslationStudies, Manchester: St. Jerome Publishing.
Bibliografia complementària:
ÁLVAREZ, Juan Luis (2006). Cómohacerinvestigacióncualitativa. Funda-mentos y metodología, Buenos
Aires: Paidós Educador. 
BERG, Bruce L. (2009). QualitativeResearchMethods for the Social Scienc-es, 7ª edición, Boston:
PearsonEducation Inc. 
CABRERO, Julio y Miguel Richard MARTÍNEZ (1996). "El debate investiga-cióncualitativafrente a
investigacióncuantitativa", Enfermería Clínica, vol. 6, nº 5, pp. 212?217.
CRESSWELL, John W. (2007). QualitativeInquiry&ResearchDesign. Choos-ingAmongFiveApproaches, 2ª
edición, ThousandOaks (California): SAGE Publications. 
FLYVBJERG, Bent (2004). "Cincomalentendidosacerca de la investigaciónmediante los estudios de caso",
Reis, 106, pp. 33-62. 
GERRING, John (2007). CaseStudyResearch, Cambridge: CambridgeUni-versityPress.
GIMÉNEZ, Gilberto (2012). "El problema de la generalización en los estudios de caso", Cultura y
representacionessociales, Año 7, 13, pp. 40-62.
GONZÁLEZ, Alfredo (2003). "Los paradigmas de investigación en las cienciassociales", ISLAS, 45(138), pp.
125-135. 
MEJÍA, Julio (2004). "Sobre la investigacióncualitativa. Nuevos conceptos y campos de desarrollo",
InvestigacionesSociales, Año VIII, nº 13, pp. 277-299. 
NEUZIG, Wilhelm (2002). "Estudiosempíricos en traducción. Apuntes me-todológicos", Cadernos de
Traduçao, vol. 2, nº 10, pp. 75-96. 
PÉREZ, Cristina (2002). "Sobre la metodologíacualitativa", Revista Españo-la de Salud Pública 76, nº 5, pp.
373-380. 
POPE, Catherine y Nicholas MAYS (2006). Qualitativeresearch in healthcare, 3ª edición, Oxford:
BlackwellPublishingLtd. 
SABARIEGO, Marta (2009). "La investigación educativa, génesis, evolución y características" en
BISQUERRA, Rafael (coord.) Metodología de la investi-gación educativa, 2ª edición, Madrid: Editorial La
Muralla, pp. 51-87. 
TAYLOR, Samuel James y Robert BOGDAN (2010). Introducción a los méto-dos cualitativos de
investigación: la búsqueda de significados, 13ª edición, Barcelona: Ed. Paidós. Traducción de Jorge 
Piatigorsky.
VÁZQUEZ, María Luisa (coord.) (2006). Introducción a las técnicascualita-tivas de investigaciónaplicadas en
salud: cursos GRAAL 5, Barcelona: Servei de Publicacions de l’Universitat Autònoma. 
YIN, Robert K. (2009). CaseStudyResearch. DesignandMethods, 4ª edición, Londres: SAGE Publications.

TEMA 2
BERKMAN, Robert I. (2000). Findit fast: how to uncover expert information on any subject, New York:
HarperPerennial. 
COROMINA, Eusebi, Xavier CASACUBERTA i Dolors QUINTANA (2000). El treball de recerca, Vic: Eumo.
ECO, Umberto (2009). Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y
escritura (versió en castellà de Lucía Baran-da i Alberto Clavería Ibáñez), Barcelona: Gedisa.
MONTEMAYOR HERNÁNDEZ, María Velia, María Consuelo GARCÍA TREVIÑO i Yo-landa GARZA
GORENA (2002). Guía para la investigación documental, México: Trillas.
ORNA, Elisabeth, Graham STEVENS(2001). Cómo usar la información en tra-bajos de investigación,
Barcelona: Gedisa. 
SIERRA BRAVO, Restituto (1999). Tesis doctorales y trabajos de investigación científica; metodología
general de suelaboración y documentación, Madrid: Paraninfo.
TOLCHINSKI LANDSMAN, Liliana, M. José RUBIO HURTADO i Anna ESCOFET ROIG (2003). Tesis,
tesinas y otrastesituras. De la pregunta de investiga-ción a la defensa de la tesis, Barcelona: Edicions de la
Universitat de Barcelona.
TRIGO ARANDA, Vicente (2002). Escribir y presentar trabajos en clase. Ma-drid: Prentice-Hall. 
WALKER, Melissa (2009). Cómoescribirtrabajos de investigación (traducci-ón de José A. Álvarez),
Barcelona: Gedisa.
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TEMA 3
COROMINA, Eusebi, Xavier CASACUBERTA i Dolors QUINTANA (2000). El treball de recerca, Vic: Eumo.
MESTRES, J. M., Joan COSTA, Mireia OLIVA, i Ricard FITÉ (2007). Manual d’estil, Vic: Eumo.
TOLCHINSKI LANDSMAN, Liliana, M. José RUBIO HURTADO i Anna ESCOFET ROIG (2002). Tesis,
tesinas y otrastesituras. De la pregunta de investigación a la defensa de la tesis, Barcelona: Edicions de la
Universitat de Barcelona.
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Metodologia de la Investigació (Espanyol)

Metodologia de la Investigació (Espanyol)

Tipologia: Obligatòria (OB)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Espanyol

OBJECTIUS:

L’objectiu de l’assignatura és que l’alumnat es familiaritzi amb alguns dels principals paradigmes i
metodologies de recerca, i s’introdueixi en l’acció de la recerca. És fonamental proporcionar aquestes bases
ja des del principi del màster perquè seran útils per fer una part considerable dels treballs que s’hi
realitzaran i, a més, permetran que l’estudiant conegui els àmbits de debat científic de la traducció
especialitzada. Aquestes bases són imprescindibles tan si es decideix seguir un itinerari acadèmic com si es
prefereix un itinerari professionalitzador.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Distingeix els diferents paradigmes d’investigació i selecciona la metodologia més adequada per
defensar la seva proposta d’investigació. 
Aplica procediments propis de la recerca científica en el desenvolupament de l’activitat formativa i
professional. 
Selecciona i delimita el tema de la recerca, determina la hipòtesi inicial i elabora un esquema de
continguts. 
Planifica les tècniques i recursos de documentació, i les fases de la investigació.  
Analitza i interpreta dades obtingudes i elabora unes conclusions. 
Redacta una memòria escrita,seguint els convencionalismes i formalitats que es requereixen.

COMPETÈNCIES

Generals

Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents.
Resoldre problemes vinculats a les tasques dutes a terme i tenir capacitat per defensar amb arguments
professionals la presa de decisions i per assumir les responsabilitats que corresponguin.
Posseir habilitats per a la crítica i l’autocrítica i demostrar respecte per la qualitat i pels codis
deontològics de la professió.

Específiques

Identificar i aplicar a l’àmbit de la traducció aspectes fonamentals de metodologia d’investigació.

Bàsiques
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Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca. 

Transversals

Interactuar en contextos globals i internacionals per identificar necessitats i noves realitats que permetin
transferir el coneixement cap a àmbits de desenvolupament professional actuals o emergents, amb
capacitat d’adaptació i d’autodirecció en els processos professionals i de recerca. 

CONTINGUTS:

1. Els fonaments
1.1 El coneixement científic i la recerca
1.2 El model teòric i la recerca
1.3 Metodologia de recerca
1.4 Àrees de recerca en traducció

2. 2. L’acció investigadora (I):
2.1 El procés de recerca (elecció del tema, hipòtesi, objectius, camp, mètode, tècniques i recursos)
2.2Fases de la recerca
2.3Procés d’elaboració

3.L’acció investigadora (II):
3.1El procés de redacció
3.1.1 Parts del treball de recerca
3.1.2 Presentació formal
3.2L’exposició oral (defensa) del treball de recerca

AVALUACIÓ:

L’avaluació, continuada i final, tindrà en compte:
1. La participació activa al fòrum de l’assignatura.
2. La realització d’un treball acadèmic (Activitat Final Obligatòria) que inclogui una proposta de recerca i
s’ajusti a les pautes estudiades pel que fa a la metodologia i la presentació del treball de recerca.

BIBLIOGRAFIA:

TEMA 1
Bibliografia bàsica:
CRESWELL, John W. (2009). ResearchDesign. Qualitative, QuantitativeandMixedMethodsApproaches, 3ª
edición, ThousandsOak (California): SAGE Publications Inc. 
HERNÁNDEZ, Roberto, Carlos FERNÁNDEZ y Pilar BAPTISTA (2007). Fun-damentos de metodología de la
investigación. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España. 
ICART, M. Teresa, Carmen FUENTELSAZ y Anna M. PULPÓN (2006). Elabo-ración y presentación de un
proyecto de investigación y una tesina, Barce-lona: Publicacions i Edicions de l?Universitat de Barcelona.
ROJO, Ana (2013). Diseños y métodos de investigación en traducción, Ma-drid: Síntesis.
SALDANHA, Gabriela y Sharon O’BRIEN (2014). ResearchMethodologies in TranslationStudies, Nueva
York: Routledge. 
WILLIAMS, Jenny y Andrew CHESTERMAN (2011). The MAP. A Beginner’sGuide to DoingResearch in
TranslationStudies, Manchester: St. Jerome Publishing.
Bibliografia complementària:
ÁLVAREZ, Juan Luis (2006). Cómohacerinvestigacióncualitativa. Funda-mentos y metodología, Buenos

31GUIA DE L’ESTUDIANT 2017-2018  MÀSTER UNIVERSITARI EN TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA



Aires: Paidós Educador. 
BERG, Bruce L. (2009). QualitativeResearchMethods for the Social Scienc-es, 7ª edición, Boston:
PearsonEducation Inc. 
CABRERO, Julio y Miguel Richard MARTÍNEZ (1996). "El debate investiga-cióncualitativafrente a
investigacióncuantitativa", Enfermería Clínica, vol. 6, nº 5, pp. 212?217.
CRESSWELL, John W. (2007). QualitativeInquiry&ResearchDesign. Choos-ingAmongFiveApproaches, 2ª
edición, ThousandOaks (California): SAGE Publications. 
FLYVBJERG, Bent (2004). "Cincomalentendidosacerca de la investigaciónmediante los estudios de caso",
Reis, 106, pp. 33-62. 
GERRING, John (2007). CaseStudyResearch, Cambridge: CambridgeUni-versityPress.
GIMÉNEZ, Gilberto (2012). "El problema de la generalización en los estudios de caso", Cultura y
representacionessociales, Año 7, 13, pp. 40-62.
GONZÁLEZ, Alfredo (2003). "Los paradigmas de investigación en las cienciassociales", ISLAS, 45(138), pp.
125-135. 
MEJÍA, Julio (2004). "Sobre la investigacióncualitativa. Nuevos conceptos y campos de desarrollo",
InvestigacionesSociales, Año VIII, nº 13, pp. 277-299. 
NEUZIG, Wilhelm (2002). "Estudiosempíricos en traducción. Apuntes me-todológicos", Cadernos de
Traduçao, vol. 2, nº 10, pp. 75-96. 
PÉREZ, Cristina (2002). "Sobre la metodologíacualitativa", Revista Españo-la de Salud Pública 76, nº 5, pp.
373-380. 
POPE, Catherine y Nicholas MAYS (2006). Qualitativeresearch in healthcare, 3ª edición, Oxford:
BlackwellPublishingLtd. 
SABARIEGO, Marta (2009). "La investigación educativa, génesis, evolución y características" en
BISQUERRA, Rafael (coord.) Metodología de la investi-gación educativa, 2ª edición, Madrid: Editorial La
Muralla, pp. 51-87. 
TAYLOR, Samuel James y Robert BOGDAN (2010). Introducción a los méto-dos cualitativos de
investigación: la búsqueda de significados, 13ª edición, Barcelona: Ed. Paidós. Traducción de Jorge 
Piatigorsky.
VÁZQUEZ, María Luisa (coord.) (2006). Introducción a las técnicascualita-tivas de investigaciónaplicadas en
salud: cursos GRAAL 5, Barcelona: Servei de Publicacions de l’Universitat Autònoma. 
YIN, Robert K. (2009). CaseStudyResearch. DesignandMethods, 4ª edición, Londres: SAGE Publications.

TEMA 2
BERKMAN, Robert I. (2000). Findit fast: how to uncover expert information on any subject, New York:
HarperPerennial. 
COROMINA, Eusebi, Xavier CASACUBERTA i Dolors QUINTANA (2000). El treball de recerca, Vic: Eumo.
ECO, Umberto (2009). Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y
escritura (versió en castellà de Lucía Baran-da i Alberto Clavería Ibáñez), Barcelona: Gedisa.
MONTEMAYOR HERNÁNDEZ, María Velia, María Consuelo GARCÍA TREVIÑO i Yo-landa GARZA
GORENA (2002). Guía para la investigación documental, México: Trillas.
ORNA, Elisabeth, Graham STEVENS(2001). Cómo usar la información en tra-bajos de investigación,
Barcelona: Gedisa. 
SIERRA BRAVO, Restituto (1999). Tesis doctorales y trabajos de investigación científica; metodología
general de suelaboración y documentación, Madrid: Paraninfo.
TOLCHINSKI LANDSMAN, Liliana, M. José RUBIO HURTADO i Anna ESCOFET ROIG (2003). Tesis,
tesinas y otrastesituras. De la pregunta de investiga-ción a la defensa de la tesis, Barcelona: Edicions de la
Universitat de Barcelona.
TRIGO ARANDA, Vicente (2002). Escribir y presentar trabajos en clase. Ma-drid: Prentice-Hall. 
WALKER, Melissa (2009). Cómoescribirtrabajos de investigación (traducci-ón de José A. Álvarez),
Barcelona: Gedisa.

TEMA 3
COROMINA, Eusebi, Xavier CASACUBERTA i Dolors QUINTANA (2000). El treball de recerca, Vic: Eumo.
MESTRES, J. M., Joan COSTA, Mireia OLIVA, i Ricard FITÉ (2007). Manual d’estil, Vic: Eumo.
TOLCHINSKI LANDSMAN, Liliana, M. José RUBIO HURTADO i Anna ESCOFET ROIG (2002). Tesis,
tesinas y otrastesituras. De la pregunta de investigación a la defensa de la tesis, Barcelona: Edicions de la
Universitat de Barcelona.
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Treball de Fi de Màster

Treball de Fi de Màster

Tipologia: Treball de Fi de Màster (TFM)

Crèdits: 12,0

Llengua d’impartició: Català,Anglès,Espanyol,Francès

OBJECTIUS:

D’una banda, el TFM estableix els fonaments per a l’elaboració d’una posterior tesi doctoral, i es pot afrontar
com una recerca i aprofundiment en algun aspecte associat als continguts treballats durant el Màster en
Traducció Especialitzada. En aquest cas, el TFM es basarà en el disseny, l’elaboració i la redacció d’un
treball de recerca vinculat als àmbits del Màster i a les línies dels grups de recerca implicats. 

D’altra banda, el TFM també es pot encarar com l’aplicació pràctica de les competències adquirides durant
el Màster en un entorn professional de traducció. La tipologia i el format d’un TFM que opti per aquest
enfocament pot ser molt variada: desenvolupament integral d’un projecte de traducció, traducció anotada
d’un llibre o monografia vinculat als àmbits del Màster, treball comparatiu de traduccions editades en
contextos professionals, etc.

Independentment de la modalitat, el TFM té caràcter individual, original i no se’n pot compartir l’autoria.

Pel que fa als objectius, la principal fita del TFM és acreditar que l’estudiant del Màster domina les
competències i continguts previstos al títol. Durant el procés d’elaboració del TFM, i depenent de
l’enfocament triat, l’estudiant ha de demostrar que ha assolit els resultats d’aprenentatge previstos, i que
apareixen detallats en el següent apartat.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Organitza i planifica projectes lingüístics o de traducció. 
Treballa amb autonomia. 
Gestiona la informació i la documentació. 
Redacta un treball acadèmic de recerca vinculat a l’àmbit de les llengües i la traducció degudament
fonamentat tant teòricament com metodològica, o una memòria a partir del desenvolupament d’un
projecte en un entorn professional de traducció. 
Presenta en públic els resultats d’un projecte de recerca o professionalitzador.

COMPETÈNCIES

Generals

Desenvolupar i mantenir actualitzades les competències, destreses i coneixements propis segons els
estàndards de la professió.
Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents.
Implementar les destreses interpersonals relacionades amb la feina sota pressió característica de la
professió i l’estrès que genera.
Resoldre problemes vinculats a les tasques dutes a terme i tenir capacitat per defensar amb arguments
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professionals la presa de decisions i per assumir les responsabilitats que corresponguin.
Posseir habilitats per a la crítica i l’autocrítica i demostrar respecte per la qualitat i pels codis
deontològics de la professió.

Específiques

Analitzar, planificar, executar i avaluar projectes de traducció, saber establir i controlar les normes de
qualitat dels projectes de traducció, gestionar equips de treball i prendre decisions estratègiques
vinculades als projectes.
Analitzar, relacionar i aplicar reflexivament els enfocaments de teoria de la traducció i els principis
estratègics de la traducció.
Aplicar les tecnologies informàtiques a la traducció a un nivell avançat i utilitzar les principals eines
professionals de traducció assistida per ordinador (TAO).
Buscar, seleccionar i gestionar la informació vinculada a projectes de traducció a un nivell avançat
usant sistemes de gestió i recuperació d’informació electrònica (programes específics per a la gestió
terminològica, corpus electrònics, etc.).
Dominar les destreses vinculades a l’elaboració, presentació i defensa pública d’un projecte de 
traducció.
Editar i revisar textos orals i escrits a un nivell professional.
Mostrar destreses vinculades a la inserció al món laboral i a l’exercici pràctic de la professió per
negociar les condicions, objectius i finalitat dels encàrrecs de traducció.
Dominar i analitzar les estructures gramaticals, lèxiques i idiomàtiques i les convencions gràfiques i
ortotipogràfiques de les llengües implicades en la traducció.
Identificar i aplicar a l’àmbit de la traducció aspectes fonamentals de metodologia d’investigació.
Traduir o interpretar, seguint criteris professionals, textos d’una o més especialitats (entre altres, jurídica
i financera, cientificotècnica, literària, multimèdia, audiovisual) i saber justificar les decisions de 
traducció.

Bàsiques

Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca. 
Saber comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics
especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats. 
Tenir les habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una manera en gran mesura
autodirigida o autònoma. 

Transversals

Emprar diferents formes de comunicació, tant orals com escrites o audiovisuals, en la llengua pròpia i
en llengües estrangeres, amb un alt grau de correcció en l’ús, la forma i el contingut.
Esdevenir l’actor principal del propi procés formatiu amb l’objectiu d’aconseguir una millora personal i
professional i d’adquirir una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context de
diversitat lingüística, amb realitats socials, culturals i econòmiques molt diverses. 
Projectar els valors de l’emprenedoria i la innovació en l’exercici de la trajectòria personal acadèmica i
professional, a través del contacte amb diferents realitats de la pràctica i amb motivació envers el
desenvolupament professional. 

CONTINGUTS:
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Opció A

Disseny, elaboració i redacció d’un treball de recerca vinculat als àmbits del Màster i a les línies dels grups
de recerca implicats.

Opció B

Aplicació de les competències adquirides durant el Màster a un potencial entorn professional de traducció,
segons les opcions següents:

1.  Desenvolupament íntegre d’un projecte de traducció (disseny, redacció, pràctica de traducció de textos,
tècniques de negociació, documentació, aspectes econòmics...). 

2.  Traducció d’un llibre de qualsevol dels àmbits treballats, amb un apartat crític. 
3.  Treball de comparació de traduccions.

AVALUACIÓ:

L’avaluació del Treball de Fi de Màster és individual i es basa en tres elements:

1.  El procés d’elaboració del TFM 
2.  L’informe escrit que caldrà presentar en el termini establert 
3.  La defensa pública i obligatòria del TFM, de forma oral, davant un tribunal

El procés d’elaboració serà avaluat pel tutor/a del TFM. L’informe escrit del TFM i la defensa pública seran
avaluats per un tribunal format per tres membres. La ponderació dels tres elements de cara al càlcul de la
nota final és la següent:

Avaluació del procés: 20% 
Avaluació de l’informe escrit: 50% 
Avaluació de la defensa pública: 30%

BIBLIOGRAFIA:

La bibliografia específica dependrà de la temàtica del TFM escollida per l’estudiant. El tutor/a serà la
persona encarregada d’orientar l’estudiant en aquest aspecte.
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Anàlisi del Discurs Especialitzat i Terminologia Associada (Jurídica i Financera) B-A (Anglès-Espanyol)

Anàlisi del Discurs Especialitzat i Terminologia Associada (Jurídica i
Financera) B-A (Anglès-Espanyol)

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Espanyol

OBJECTIUS:

Conèixer les característiques de l’Anàlisi del Discurs en General i del Jurídic en particular i la seva
aplicació a la traducció. 
Conèixer els mecanismes de coherència i cohesió dels diferents tipus de documents jurídics tant en
espanyol com en anglès 
Conèixer i crear sistemes conceptuals especialitzats en l’àmbit jurídic i apreciar les diferències (si les
hagués) entre el llenguatge especialitzat en anglès i espanyol 
Conèixer i manejar programes especialitzats d’organització conceptual (FreeMind)

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Al final de l’assignatura, l’estudiant serà capaç de

Conèixer, gestionar i valorar fonts, recursos d’informació i documentació per a l’exercici de la traducció
jurídica i financera en les llengües de treball mostrant una comprensió detallada i fonamentada dels
aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en aquest camp d’estudi. 
Dominar les eines informàtiques específiques de la traducció especialitzada. 
Detectar i resoldre problemes lèxics, lingüístics i estilístics propis dels diferents gèneres del Dret i els
diferents sistemes legals, tant en el procés de transferència com en el de revisió, correcció i tractament 
informàtic.

COMPETÈNCIES

Generals

Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents.
Posseir habilitats per a la crítica i l’autocrítica i demostrar respecte per la qualitat i pels codis
deontològics de la professió.

Específiques

Aplicar les tecnologies informàtiques a la traducció a un nivell avançat i utilitzar les principals eines
professionals de traducció assistida per ordinador (TAO).
Buscar, seleccionar i gestionar la informació vinculada a projectes de traducció a un nivell avançat
usant sistemes de gestió i recuperació d’informació electrònica (programes específics per a la gestió
terminològica, corpus electrònics, etc.).
Editar i revisar textos orals i escrits a un nivell professional.
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Dominar i analitzar les estructures gramaticals, lèxiques i idiomàtiques i les convencions gràfiques i
ortotipogràfiques de les llengües implicades en la traducció.
Traduir o interpretar, seguint criteris professionals, textos d’una o més especialitats (entre altres, jurídica
i financera, cientificotècnica, literària, multimèdia, audiovisual) i saber justificar les decisions de traducció.

CONTINGUTS:

a.- Introducció a l’anàlisi del discurs en traducció

  a.1. Què és l’Anàlisi del Discurs en els Estudis de Traducció 
  a.2 Cohesió i coherència 
  a.3 Aspectes contextuals i sociopragmáticos. Pràctiques

b.- L’anàlisi del discurs jurídic

  b.1. Anàlisi del discurs jurídic en anglès 
    b.1.1. Particularitats del text jurídic en anglès 
    b.1.2. Tipologia de documents jurídics en anglès 
    b.1.3. Pràctiques 
  b.2. Anàlisi del discurs jurídic en espanyol 
    b.2.1. Particularitats del text jurídic en espanyol 
    b.2.2. Tipologia de documents jurídics en espanyol 
    b.2.3. Pràctiques 
  b.3. Pràctica: composició d’un corpus paral·lel bilingüe segons la tipologia dels documents jurídics

c.- La terminologia jurídica en espanyol i anglès

  c.1. Formació de sistemes conceptuals en el context jurídic. Pràctiques 
  c.2. Graus de lexicalització en unitats terminològiques en l’àmbit jurídic: comparativa entre l’anglès i
l’espanyol. Pràctiques 
  c.3. Mètodes de recopilació d’informació terminològica aplicats a la terminologia jurídica. Pràctiques 
  c.4 Pràctica: desenvolupament d’una base bilingüe de termes jurídics

AVALUACIÓ:

Observació de la participació: 10%

Seguiment del treball realitzat: 40%

Realització de treballs o projectes requerits: 50%

 

BIBLIOGRAFIA:

Alcaraz, E., Campos, M.A., Miguélez, C, (2013) El inglés jurídico norteamericano. Barcelona: Ariel 
Alcaraz, E. Hughes, B. (2009). El español jurídico. Barcelona: Ariel 
Alcaraz, E., Hughes, B. (2014). Legal Translation Explained. New York: Routledge 
Borja Albi, A (2007). Estrategias, materiales y recursos para la traducción jurídica inglés-español.
Madrid: Edelsa 
Borja Albi, A (2007). Estrategias, materiales y recursos para la traducción jurídica inglés-español.
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Guíadidáctica. Madrid: Edelsa 
Hatim, B., Mason, I. (1990). Discourse and the Translator. New York: Longman 
Gonzalo García, C., García Yebra, V. Eds. (2000). Documentación, terminología y traducción. Madrid:
Editorial Síntesis 
Newmark, P. (1992) Manual de traducción. Madrid: Ediciones Cátedra 
Nord, C. (1991): Text Analysis in Translation. Amsterdam: Rodopi. 
Penhallurick, R. (2010). Studying the English Language. New York: Palgrave Macmillan 
Stanojevic, M. (2012). "Cohesive Devices in Legal Discourse." Facta Universitatis, Vol 10, nº 2, pp.
89-98 
Yule, G. (2014). The Study of Language. Cambridge: Cambridge University Press 
Zaro, J.J., Truman, M. (1998). Manual de traducción. A Manual of Translation. Madrid: SGEL
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Aproximació Històrica a la Traducció (Català)

Aproximació Històrica a la Traducció (Català)

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Català

OBJECTIUS:

L’assignatura pretén traçar un panorama històric de la traducció literària catalana contemporània, al català i
a l’espanyol, a partir dels corrents estètics i les etapes històriques principals. Es volen assolir els objectius 
següents:

Traçar un panorama històric de la traducció literària catalana contemporània, al català i a l’espanyol, a
partir dels corrents estètics i les etapes històriques principals. 
Analitzar les aportacions essencials a la teoria de la traducció en el context europeu. 
Donar a conèixer els principals traductors i col·leccions editorials amb títols i autors traduïts.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Té un coneixement general de la història de la traducció occidental i analitza reflexivament els seus
corrents i teories. 
Posseeix coneixements avançats i demostrats per a la recerca en traducció i literatura.

COMPETÈNCIES

Generals

Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents.
Posseir habilitats per a la crítica i l’autocrítica i demostrar respecte per la qualitat i pels codis
deontològics de la professió.

Específiques

Analitzar, relacionar i aplicar reflexivament els enfocaments de teoria de la traducció i els principis
estratègics de la traducció.
Identificar i aplicar a l’àmbit de la traducció aspectes fonamentals de metodologia d’investigació.

Bàsiques

Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca. 

Transversals
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Actuar amb esperit i reflexió crítics davant el coneixement en totes les seves dimensions. Mostrar
inquietud intel·lectual, cultural i científica i compromís cap al rigor i la qualitat en l’exigència professional.

CONTINGUTS:

1.  De l’època romàntica al Naturalisme. 
1.  Les dificultats d’incorporar els corrents europeus. 
2.  El lent accés del català a la traducció. 
3.  La traducció dels autors catalans a Europa.

2.  Del Modernisme a la Guerra Civil. 
1.  La importància de la traducció modernista i noucentista. 
2.  El camí vers la normalitat cultural. 
3.  El paper dels traductors i les editorials.

3.  Contribucions catalanes de la primera meitat del segle XX a la teoria de la traducció.

AVALUACIÓ:

Observació de la participació: 10% 
Seguiment del treball realitzat: 10% 
Realització de treballs: 80%

BIBLIOGRAFIA:

Bacardí, Montserrat; Fontcuberta i Gel, Joan; Parcerisas, Francesc (eds.). Cent anys de traducció al
català (1891-1990). Antologia. Vic: Eumo, 1998. 
Bacardí, Montserrat. "Notes on the history of translation into Catalan". Catalan Writing, núm. 17-18
(novembre 2002), pàg. 11-99. 
Bacardí, Montserrat; Godayol, Pilar (dirs.). Diccionari de la traducció catalana. Vic: Eumo, 2011. 
Badosa, C. "Aproximació a la teoria de la traducció literària a Catalunya". Revista de Catalunya, núm.
93 (1995), pàg. 71-82. 
Gallén, Enric; Llanas, Manuel; Ortín, Marcel; Pinyol i Torrens, Ramon; Quer, Pere. L’art de traduir.
Reflexions sobre la traducció al llarg de la història. Vic: Eumo, 2000. 
Lafarga, F.; Pegenaute, L. (eds.). Historia de la traducción en España. Salamanca: Ambos Mundos,
2004. 
Lafarga, F.; Pegenaute, L. (eds.). Diccionario histórico de la traducción en España. Madrid: Gredos,
2009. 
López García, D. (ed.). Teoría de la traducción. Antología de textos. Conca: Ediciones de la Universidad
de Castilla-La Mancha, 1996. 
García Yebra, Valentín. Traducción: historia y teoría. Madrid: Gredos, 1994. 
Marco. Josep. "Funció de les traduccions i models estilístics: el cas de la traducció al català al segle
XX". Quaderns. Revista de Traducció, núm. 5 (2002), pàg. 29-44. 
Santoyo, J. C. Historia de la traducción: viejos y nuevos apuntes. Lleó: Universidad de León, 2008. 
Sellent i Arús, J. "La traducció literària en català al segle XX: alguns títols representatius". Quaderns.
Revista de Traducció, núm. 2 (1998), pàg. 23-32. 
Steiner. G. Después de Babel. Mèxic: Fondo de Cultura Económica, 1981. 
Vega, M. Á. Textos clásicos de historia de la traducción. Madrid: Cátedra, 2004.
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Aproximació Històrica a la Traducció (Espanyol)

Aproximació Històrica a la Traducció (Espanyol)

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Espanyol

OBJECTIUS:

L’assignatura pretén traçar un panorama històric de la traducció literària catalana contemporània, al català i
a l’espanyol, a partir dels corrents estètics i les etapes històriques principals. Es volen assolir els objectius 
següents:

Traçar un panorama històric de la traducció literària catalana contemporània, al català i a l’espanyol, a
partir dels corrents estètics i les etapes històriques principals. 
Analitzar les aportacions essencials a la teoria de la traducció en el context europeu. 
Donar a conèixer els principals traductors i col·leccions editorials amb títols i autors traduïts.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Té un coneixement general de la història de la traducció occidental i analitza reflexivament els seus
corrents i teories. 
Posseeix coneixements avançats i demostrats per a la recerca en traducció i literatura.

COMPETÈNCIES

Generals

Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents.
Posseir habilitats per a la crítica i l’autocrítica i demostrar respecte per la qualitat i pels codis
deontològics de la professió.

Específiques

Analitzar, relacionar i aplicar reflexivament els enfocaments de teoria de la traducció i els principis
estratègics de la traducció.
Identificar i aplicar a l’àmbit de la traducció aspectes fonamentals de metodologia d’investigació.

Bàsiques

Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca. 

Transversals
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Actuar amb esperit i reflexió crítics davant el coneixement en totes les seves dimensions. Mostrar
inquietud intel·lectual, cultural i científica i compromís cap al rigor i la qualitat en l’exigència professional.

CONTINGUTS:

1.  De l’època romàntica al Naturalisme. 
1.  Les dificultats d’incorporar els corrents europeus. 
2.  El lent accés del català a la traducció. 
3.  La traducció dels autors catalans a Europa.

2.  Del Modernisme a la Guerra Civil. 
1.  La importància de la traducció modernista i noucentista. 
2.  El camí vers la normalitat cultural. 
3.  El paper dels traductors i les editorials.

3.  Contribucions catalanes de la mprimera meitat del segle XX a la teoria de la traducció.

AVALUACIÓ:

Observació de la participació: 10% 
Seguiment del treball realitzat: 10% 
Realització de treballs: 80%

BIBLIOGRAFIA:

Bacardí, Montserrat; Fontcuberta i Gel, Joan; Parcerisas, Francesc (eds.). Cent anys de traducció al
català (1891-1990). Antologia. Vic: Eumo, 1998. 
Bacardí, Montserrat. "Notes on the history of translation into Catalan". Catalan Writing, núm. 17-18
(novembre 2002), pàg. 11-99. 
Bacardí, Montserrat; Godayol, Pilar (dirs.). Diccionari de la traducció catalana. Vic: Eumo, 2011. 
Badosa, C. "Aproximació a la teoria de la traducció literària a Catalunya". Revista de Catalunya, núm.
93 (1995), pàg. 71-82. 
Gallén, Enric; Llanas, Manuel; Ortín, Marcel; Pinyol i Torrens, Ramon; Quer, Pere. L’art de traduir.
Reflexions sobre la traducció al llarg de la història. Vic: Eumo, 2000. 
Lafarga, F.; Pegenaute, L. (eds.). Historia de la traducción en España. Salamanca: Ambos Mundos,
2004. 
Lafarga, F.; Pegenaute, L. (eds.). Diccionario histórico de la traducción en España. Madrid: Gredos,
2009. 
López García, D. (ed.). Teoría de la traducción. Antología de textos. Conca: Ediciones de la Universidad
de Castilla-La Mancha, 1996. 
García Yebra, Valentín. Traducción: historia y teoría. Madrid: Gredos, 1994. 
Marco. Josep. "Funció de les traduccions i models estilístics: el cas de la traducció al català al segle
XX". Quaderns. Revista de Traducció, núm. 5 (2002), pàg. 29-44. 
Santoyo, J. C. Historia de la traducción: viejos y nuevos apuntes. Lleó: Universidad de León, 2008. 
Sellent i Arús, J. "La traducció literària en català al segle XX: alguns títols representatius". Quaderns.
Revista de Traducció, núm. 2 (1998), pàg. 23-32. 
Steiner. G. Después de Babel. Mèxic: Fondo de Cultura Económica, 1981. 
Vega, M. Á. Textos clásicos de historia de la traducción. Madrid: Cátedra, 2004.
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Aspectes Professionals i Deontològics de la Interpretació per a l’Empresa

Aspectes Professionals i Deontològics de la Interpretació per a l’Empresa

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Espanyol

PROFESSORAT

Almudena Nevado Llopis

OBJECTIUS:

En aquesta assignatura es treballaran els codis deontològics i els estàndards de conducta en la interpretació
per a l’empresa, així com l’aplicació pràctica dels principis ètics i protocolaris d’aquest àmbit.

Els objectius principals de l’assignatura són:

Adquirir les competències necessàries per treballar com a intèrpret en l’àmbit empresarial, demostrant
professionalitat en tot moment. 
Desenvolupar tècniques de cerca i anàlisi documental, per tal de preparar els encàrrecs d’interpretació i
garantir la qualitat del treball realitzat. 
Conèixer i aplicar els principis ètics bàsics que cal que respecti l’intèrpret que treballa en l’àmbit
empresarial. 
Posseir destreses vinculades a la inserció en el món laboral i l’exercici pràctic de la professió per
negociar les condicions, objectius i finalitat dels encàrrecs d’interpretació per a l’empresa.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Coneix els àmbits d’aplicació, els estàndards de qualitat exigits i els principis ètics i protocolaris propis
de la interpretació per a l’empresa. 
Se sap planificar i documentar per afrontar amb èxit encàrrecs d’interpretació en l’àmbit empresarial. 
Coneix les tècniques de diferents modalitats d’interpretació utilitzades en l’àmbit empresarial, i
assessora el client, si escau, sobre quina modalitat és la més adequada en cada situació, amb actitud
professional i proactiva. 
És capaç de fer crítiques i autocrítiques sobre la qualitat d’una interpretació. 
Sap afrontar situacions noves i proposar una solució davant dels dilemes ètics i professionals que se li
puguin plantejar a l’intèrpret que treballa en l’àmbit empresarial.

COMPETÈNCIES

Generals
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Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents.
Posseir habilitats per a la crítica i l’autocrítica i demostrar respecte per la qualitat i pels codis
deontològics de la professió.

Específiques

Analitzar els processos vinculats a la comunicació presencial o virtual en equips interculturals i les
característiques dels entorns plurilingües.
Analitzar, planificar, executar i avaluar projectes de traducció, saber establir i controlar les normes de
qualitat dels projectes de traducció, gestionar equips de treball i prendre decisions estratègiques
vinculades als projectes.
Mostrar destreses vinculades a la inserció al món laboral i a l’exercici pràctic de la professió per
negociar les condicions, objectius i finalitat dels encàrrecs de traducció.
Dominar i analitzar les estructures gramaticals, lèxiques i idiomàtiques i les convencions gràfiques i
ortotipogràfiques de les llengües implicades en la traducció.

Bàsiques

Ésser capaç d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una
informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i
ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis. 

CONTINGUTS:

Aquesta assignatura es divideix en dues unitats, la segona de les quals, al mateix temps, es divideix en dos 
temes.

Si bé en ambdues unitats es pretén que l’estudiant adquireixi i desenvolupi tant coneixements com habilitats
i actituds, en línies generals, es podria dir que la primera unitat presenta una orientació més aviat teòrica i
serveix d’introducció a la interpretació en l’àmbit empresarial. D’altra banda, la segona unitat analitza amb
més profunditat el rol de l’intèrpret que treballa per a l’empresa i els aspectes deontològics i professionals
inherents al seu perfil. En particular, proposa un codi de conducta per a l’intèrpret i estudia els aspectes
bàsics sobre comunicació intercultural que haurien de tenir-se en compte en les trobades i negociacions 
interpretats.

A més, prepara per a la inserció en el món laboral, la captació de nous clients i la negociació amb els ja
existents, i persegueix desenvolupar la capacitat de l’estudiant per preparar encàrrecs d’interpretació i
afrontar les diferents fases d’aquests (documentació temàtica, documental i terminològica, assessorament al
client, elaboració de pressupostos i factures, etc.).

En concret, es tractaran els següents continguts:

1. Introducció a la interpretació per a l’empresa: aspectes professionals i deontològics bàsics
2. Aplicació pràctica dels principis èticos i protocolaris propis de la interpretació per a l’empresa
2.1. Aspectes deontològics
2.2. Aspectes professionals

AVALUACIÓ:

Observació de la participació 10% 
Seguiment del treball realitzat 30% 
Activitat Final Obligatòria 60%
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GENTILE, Adolfo, OZOLINS, Uldis & VASILAKAKOS, Mary (1996). Liaison Interpreting. A Hand-book,
Victoria: Melbourne University Press.
GILE, Daniel (1995). Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, Amsterdam: John
Benjamin Publishing Company.
JIMÉNEZ IVARS, Mª Amparo (2012). Primeros pasos hacia la interpretación inglés-español, Ma-drid: 
Edelsa.
LEE, Jieun & Adrian BUZO (2009). Community Language Interpreting. A Workbook, Sidney: The Federation
Press. 
MIKKELSON, Holly& Jim WILLIS (1995). The Interpreter’s Edge. Generic Edition, Spreckels: ACEBO.
MIKKELSON, Holly & Renée JOURDENAIS (eds.) (2015). The Routledge Handbook of Interpreting, Oxon:
Routledge. 
MUNYANGEYO, Théophile; Graham WEBB & Marina RABADÁN-GÓMEZ (2016). Challenges and
Opportunities in Public Service Interpreting, Londres: Palgrave Macmillan. 
PÖCHHACKER, Franz (2001). The Interpreting Studies Reader, Londres: Routledge Language Reader.
PÖCHHACKER, Franz (2009). Introducing Interpreting Studies, Londres: Routledge.
RUDVIN, Mette & Elena TOMASSINI (2011). Interpreting in the community and workplace, Nueva York:
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Audiodescripció per a Invidents B-A (Anglès-Català)

Audiodescripció per a Invidents B-A (Anglès-Català)

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Català

OBJECTIUS:

1. Conèixer les necessitats d’accessibilitat de la població invident.
2. Conèixer els diferents tipus d’audiodescripció.
3. Valorar la idoneïtat de l’audiodescripció per a diferents gèneres.
4. Conèixer les decisions que cal prendre durant el visionat de productes.
5. Realitzar audiodescripcions amb programari professional.
6. Saber determinar les unitats descriptives.
7. Dominar les prioritats de redacció de guions audiodescriptius: la precisió, la creativitat i la concisió.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

L’estudiant
1. Coneix les característiques de l’accessibilitat per a invidents
2. Coneix les normes de qualitat sobre audiodescripció
3. Domina les eines informàtiques aplicables a l’audiodescripció
4. Prepara guions descriptius segons els estàndards de la professió

COMPETÈNCIES

Generals

Desenvolupar i mantenir actualitzades les competències, destreses i coneixements propis segons els
estàndards de la professió.
Implementar les destreses interpersonals relacionades amb la feina sota pressió característica de la
professió i l’estrès que genera.

Específiques

Analitzar, planificar, executar i avaluar projectes de traducció, saber establir i controlar les normes de
qualitat dels projectes de traducció, gestionar equips de treball i prendre decisions estratègiques
vinculades als projectes.
Editar i revisar textos orals i escrits a un nivell professional.
Mostrar destreses vinculades a la inserció al món laboral i a l’exercici pràctic de la professió per
negociar les condicions, objectius i finalitat dels encàrrecs de traducció.
Traduir o interpretar, seguint criteris professionals, textos d’una o més especialitats (entre altres, jurídica
i financera, cientificotècnica, literària, multimèdia, audiovisual) i saber justificar les decisions de 
traducció.
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Transversals

Actuar amb esperit i reflexió crítics davant el coneixement en totes les seves dimensions. Mostrar
inquietud intel·lectual, cultural i científica i compromís cap al rigor i la qualitat en l’exigència professional.
Emprar diferents formes de comunicació, tant orals com escrites o audiovisuals, en la llengua pròpia i
en llengües estrangeres, amb un alt grau de correcció en l’ús, la forma i el contingut.

CONTINGUTS:

1. Requisits d’accessibilitat als productes culturals
2. Marc legal i implantació de l’audiodescripció
3. Especificitat de l’audiodescripció
4. Pautes professionals de l’audiodescripció

AVALUACIÓ:

L’avaluació és contínua i contempla les activitats següents:

Realització d’audiodescripcions: 80% 
Seguiment del treball realitzat: 10% 
Observació de la participació (en fòrums o videoconferències): 10%

BIBLIOGRAFIA:

AENOR (2005) Audiodescripción para personas con discapacidad visual. Requisitos para la
audiodescripción y elaboración de audioguías. UNE 153020. Madrid: AENOR. 
Díaz-Cintas, J., Orero, P., &A. Remael (Eds.). (2007). Media for All: Subtitling for the Deaf, Audio
Description, and Sign Language. Rodopi: Amsterdam.
Cámara, Lidia, Espasa, Eva. 2011. "The Audio Description of Scientific Multimedia", The Translator: Volume
17, Number 2. Special Issue: Science in Translation: 415-437.
Fryer, L. (2016). An introduction to audio description: A practical guide. Routledge.
Jiménez Hurtado, C. & A. Rodríguez Domínguez (eds.). (2008). Accesibilidad a los medios audiovisuales
para personas con discapacidad: AMADIS ’07. Madrid: Real Patronato sobre Discapacidad.
Kruger, Jan-Louis, Orero, Pilar (eds.) (2010) Audio description, audio narration ? a new era in AVT. Special
Issue of Perspectives: Studies in Translatology, Volume 18, 2010, 3. 
Maszerowska, Anna, Anna Matamala and Pilar Orero (eds) (2014) Audio Description. New perspectives
illustrated. Amsterdam. John Benjamins.
Orero, P. (coord.) (2007) Dossier "La accesibilidad en los medios: una aproximación multidisciplinar", en
Trans: Revista de traductología, 11, disponible a http://www.trans.uma.es/trans_11.html
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Audiodescripció per a Invidents B-A (Anglès-Espanyol)

Audiodescripció per a Invidents B-A (Anglès-Espanyol)

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Espanyol

OBJECTIUS:

1. Conèixer les necessitats d’accessibilitat de la població invident.
2. Conèixer els diferents tipus d’audiodescripció.
3. Valorar la idoneïtat de l’audiodescripció per a diferents gèneres.
4. Conèixer les decisions que cal prendre durant el visionat de productes.
5. Realitzar audiodescripcions amb programari professional.
6. Saber determinar les unitats descriptives.
7. Dominar les prioritats de redacció de guions audiodescriptius: la precisió, la creativitat i la concisió.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

L’estudiant
1. Coneix les característiques de l’accessibilitat per a invidents
2. Coneix les normes de qualitat sobre audiodescripció
3. Domina les eines informàtiques aplicables a l’audiodescripció
4. Prepara guions descriptius segons els estàndards de la professió

COMPETÈNCIES

Generals

Desenvolupar i mantenir actualitzades les competències, destreses i coneixements propis segons els
estàndards de la professió.
Implementar les destreses interpersonals relacionades amb la feina sota pressió característica de la
professió i l’estrès que genera.

Específiques

Analitzar, planificar, executar i avaluar projectes de traducció, saber establir i controlar les normes de
qualitat dels projectes de traducció, gestionar equips de treball i prendre decisions estratègiques
vinculades als projectes.
Editar i revisar textos orals i escrits a un nivell professional.
Mostrar destreses vinculades a la inserció al món laboral i a l’exercici pràctic de la professió per
negociar les condicions, objectius i finalitat dels encàrrecs de traducció.
Traduir o interpretar, seguint criteris professionals, textos d’una o més especialitats (entre altres, jurídica
i financera, cientificotècnica, literària, multimèdia, audiovisual) i saber justificar les decisions de 
traducció.
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Transversals

Actuar amb esperit i reflexió crítics davant el coneixement en totes les seves dimensions. Mostrar
inquietud intel·lectual, cultural i científica i compromís cap al rigor i la qualitat en l’exigència professional.
Emprar diferents formes de comunicació, tant orals com escrites o audiovisuals, en la llengua pròpia i
en llengües estrangeres, amb un alt grau de correcció en l’ús, la forma i el contingut.

CONTINGUTS:

1. Requisits d’accessibilitat als productes culturals
2. Marc legal i implantació de l’audiodescripció
3. Especificitat de l’audiodescripció
4. Pautes professionals de l’audiodescripció

AVALUACIÓ:

L’avaluació és contínua i contempla les activitats següents:

Realització d’audiodescripcions: 80% 
Seguiment del treball realitzat: 10% 
Observació de la participació (en fòrums o videoconferències): 10%

BIBLIOGRAFIA:

AENOR (2005) Audiodescripción para personas con discapacidad visual. Requisitos para la
audiodescripción y elaboración de audioguías. UNE 153020. Madrid: AENOR. 
Díaz-Cintas, J., Orero, P., &A. Remael (Eds.). (2007). Media for All: Subtitling for the Deaf, Audio
Description, and Sign Language. Rodopi: Amsterdam.
Cámara, Lidia, Espasa, Eva. 2011. "The Audio Description of Scientific Multimedia", The Translator: Volume
17, Number 2. Special Issue: Science in Translation: 415-437.
Fryer, L. (2016). An introduction to audio description: A practical guide. Routledge.
Jiménez Hurtado, C. & A. Rodríguez Domínguez (eds.). (2008). Accesibilidad a los medios audiovisuales
para personas con discapacidad: AMADIS ’07. Madrid: Real Patronato sobre Discapacidad.
Kruger, Jan-Louis, Orero, Pilar (eds.) (2010) Audio description, audio narration ? a new era in AVT. Special
Issue of Perspectives: Studies in Translatology, Volume 18, 2010, 3. 
Maszerowska, Anna, Anna Matamala and Pilar Orero (eds) (2014) Audio Description. New perspectives
illustrated. Amsterdam. John Benjamins.
Orero, P. (coord.) (2007) Dossier "La accesibilidad en los medios: una aproximación multidisciplinar", en
Trans: Revista de traductología, 11, disponible a http://www.trans.uma.es/trans_11.html
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Didàctica de la Traducció (Català)

Didàctica de la Traducció (Català)

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

OBJECTIUS:

1. Revisar les bases teòriques de la pedagogia de la traducció i discutir els principals enfocaments i
estratègies a fi de disposar de criteris per a valorar les metodologies existents en funció de les necessitats
docents i dels objectius del grup-classe tant en entorns virtuals com a presencials.
2. Dotar de criteris per a la valoració de dissenys curriculars i de possibles procediments (activitats, tasques i
projectes) amb un enfocament col·laboratiu i per a l’elaboració sota supervisió d’activitats, tasques i
projectes principalment en l’àmbit de la didàctica de la traducció literària.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

? Està familiaritzat/a amb les bases teòriques de la pedagogia de la traducció.
? Coneix els enfocaments i estratègies de la didàctica de la traducció.
? És capaç d’observar i analitzar el propi punt de partida com a futur docent.
? És capaç de contrastar les pròpies creences amb les bases teòriques i mostrar la capacitat de reflexionar
sobre els possibles canvis.
? Coneix les possibilitats d’aplicació de les TIC a la didàctica de la traducció 
? És capaç de dissenyar una proposta didàctica tenint en compte sobretot el context de l’aula de traducció
literària. 

COMPETÈNCIES

Generals

Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents.
Posseir habilitats per a la crítica i l’autocrítica i demostrar respecte per la qualitat i pels codis
deontològics de la professió.

Específiques

Analitzar, relacionar i aplicar reflexivament els enfocaments de teoria de la traducció i els principis
estratègics de la traducció.
Identificar i aplicar a l’àmbit de la traducció aspectes fonamentals de metodologia d’investigació.
Traduir o interpretar, seguint criteris professionals, textos d’una o més especialitats (entre altres, jurídica
i financera, cientificotècnica, literària, multimèdia, audiovisual) i saber justificar les decisions de 
traducció.

Bàsiques

Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca. 
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Transversals

Actuar amb esperit i reflexió crítics davant el coneixement en totes les seves dimensions. Mostrar
inquietud intel·lectual, cultural i científica i compromís cap al rigor i la qualitat en l’exigència professional.
Exercir la ciutadania activa i la responsabilitat individual amb compromís amb els valors democràtics, de
sostenibilitat i de disseny universal, a partir de pràctiques basades en l’aprenentatge i servei i en la
inclusió social. 

CONTINGUTS:

1. Introducció a les bases psicopedagògiques: principals teories d’aprenentatge, autonomia de l’alumne,
competència estratègica. 
2. Principals enfocaments en la pedagogia de la traducció. Les TIC aplicades a l’ensenyament de la
traducció. 
3. Objectius d’ensenyament-aprenentatge i planificació curricular. Criteris per a la selecció de materials. 
4. Procediments: activitats, tasques i projectes. Anàlisi d’exemples de l’àmbit de
l’ensenyament-aprenentatge de la traducció literària.
5. Avaluació.
6. Presentació i discussió de propostes didàctiques.

AVALUACIÓ:

Participació activa en els fòrums de l’assignatura assignats a cada unitat didàctica: 10% 
Una fitxa de lectura realitzada sobre la base de la lectura d’algun dels textos publicats en l’espai de
l’assignatura o recomanats en la bibliografia: 20%  
Desenvolupar una unitat didàctica: 70%

BIBLIOGRAFIA:

Arumí, M; Keim, L. (2013). El mosaico de la autonomía. En Esteve, O. y Martín-Peris, E. (Coordns.).
Cuestiones de autonomía en el aula de lenguas extranjeras. Barcelona: Horsori, pp. 15 ? 32.
Canovas, M., González Davies, M., Keim, L. (eds.) (2009). Acortar Distancias. Las TIC en la clase de
traducción y de lenguas extranjeras. Barcelona: Ed. Octaedro, edición impresa y actualizada.
González Álvarez, A.M. (2012). La didáctica de la traducción literaria: estado de la cuestión. Teoría de la
Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, vol. 13, núm. 1, 2012, pp. 40-89
Universidad de Salamanca
González Davies, M. (2004). Multiple Voices in the Translation Classroom. Activities, Tasks and Projects.
Amsterdam: John Benjamins.
González Davies, M. (2008). Fairy tale retellings as translation: Developing verbal and visual intercultural
competence. In M. González Davies and R. Oittinen (eds), Whose Story? Translating the Verbal and the
Visual in Literature for Young Readers. Newcastle: Cambridge Scholars’ Publishing.
González Davies, M. (2011). Engaging future generations in multicultural projects through the translation of
literature for young readers. In P. Clermont and B. Benert (eds), Contre l’innocence - Esthétique de
l’engagement en littérature de jeunesse (pp. 439?451). Oxford: Peter Lang.
González Davies, M. and Scott-Tennent, C. (2005). A problem-solving and student-centred approach to the
translation of cultural references. Meta: Translators’ Journal, 50(1), 160?179.
Keim, L. (2012) El portafolios en el marco de asignaturas de lenguas extranjeras en la universidad: la
percepción de los estudiantes. Didáctica. Lengua y Literatura.24, pp. 211 - 231
Kelly, D. (2005). A Handbook for Translator Trainers. Manchester: St. Jerome.
Kiraly, D. (2000). A Social Constructivist Approach to Translator Education. Empowering the Translator,
Manchester: St. Jerome.
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Kiraly, D. (2005). Project-based learning: A case for situated translation. Meta: Translator’s Journal (50)4, 
1098?1111.
La Rocca, M. (2007). El taller de traducción como metodología didáctica experimental en un marco
epistemológico socioconstructivista y humanista. Tesi doctoral (Universitat de Vic). TDX
Marco, J. (2016). On the fringe of the profession: the work placement as a site for the literary translator
trainee’s legitimate peripheral participation. The Interpreter and Translator Trainer, (10) 1.
Rodríguez Rodríguez, B.M. (2011). La traducción literaria: nuevos retos didácticos. Estudios de Traducción,
1, 25-37.
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Didàctica de la Traducció (Espanyol)

Didàctica de la Traducció (Espanyol)

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

OBJECTIUS:

1. Revisar les bases teòriques de la pedagogia de la traducció i discutir els principals enfocaments i
estratègies a fi de disposar de criteris per a valorar les metodologies existents en funció de les necessitats
docents i dels objectius del grup-classe tant en entorns virtuals com a presencials.
2. Dotar de criteris per a la valoració de dissenys curriculars i de possibles procediments (activitats, tasques i
projectes) amb un enfocament col·laboratiu i per a l’elaboració sota supervisió d’activitats, tasques i
projectes principalment en l’àmbit de la didàctica de la traducció literària.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

? Està familiaritzat/a amb les bases teòriques de la pedagogia de la traducció.
? Coneix els enfocaments i estratègies de la didàctica de la traducció.
? És capaç d’observar i analitzar el propi punt de partida com a futur docent.
? És capaç de contrastar les pròpies creences amb les bases teòriques i mostrar la capacitat de reflexionar
sobre els possibles canvis.
? Coneix les possibilitats d’aplicació de les TIC a la didàctica de la traducció 
? És capaç de dissenyar una proposta didàctica tenint en compte sobretot el context de l’aula de traducció
literària. 

COMPETÈNCIES

Generals

Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents.
Posseir habilitats per a la crítica i l’autocrítica i demostrar respecte per la qualitat i pels codis
deontològics de la professió.

Específiques

Analitzar, relacionar i aplicar reflexivament els enfocaments de teoria de la traducció i els principis
estratègics de la traducció.
Identificar i aplicar a l’àmbit de la traducció aspectes fonamentals de metodologia d’investigació.
Traduir o interpretar, seguint criteris professionals, textos d’una o més especialitats (entre altres, jurídica
i financera, cientificotècnica, literària, multimèdia, audiovisual) i saber justificar les decisions de 
traducció.

Bàsiques

Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca. 
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Transversals

Actuar amb esperit i reflexió crítics davant el coneixement en totes les seves dimensions. Mostrar
inquietud intel·lectual, cultural i científica i compromís cap al rigor i la qualitat en l’exigència professional.
Exercir la ciutadania activa i la responsabilitat individual amb compromís amb els valors democràtics, de
sostenibilitat i de disseny universal, a partir de pràctiques basades en l’aprenentatge i servei i en la
inclusió social. 

CONTINGUTS:

1. Introducció a les bases psicopedagògiques: principals teories d’aprenentatge, autonomia de l’alumne,
competència estratègica. 
2. Principals enfocaments en la pedagogia de la traducció. Les TIC aplicades a l’ensenyament de la
traducció. 
3. Objectius d’ensenyament-aprenentatge i planificació curricular. Criteris per a la selecció de materials. 
4. Procediments: activitats, tasques i projectes. Anàlisi d’exemples de l’àmbit de
l’ensenyament-aprenentatge de la traducció literària.
5. Avaluació.
6. Presentació i discussió de propostes didàctiques.

AVALUACIÓ:

Participació activa en els fòrums de l’assignatura assignats a cada unitat didàctica: 10% 
Una fitxa de lectura realitzada sobre la base de la lectura d’algun dels textos publicats en l’espai de
l’assignatura o recomanats en la bibliografia: 20%  
Desenvolupar una unitat didàctica: 70%

BIBLIOGRAFIA:

Arumí, M; Keim, L. (2013). El mosaico de la autonomía. En Esteve, O. y Martín-Peris, E. (Coordns.).
Cuestiones de autonomía en el aula de lenguas extranjeras. Barcelona: Horsori, pp. 15 ? 32.
Canovas, M., González Davies, M., Keim, L. (eds.) (2009). Acortar Distancias. Las TIC en la clase de
traducción y de lenguas extranjeras. Barcelona: Ed. Octaedro, edición impresa y actualizada.
González Álvarez, A.M. (2012). La didáctica de la traducción literaria: estado de la cuestión. Teoría de la
Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, vol. 13, núm. 1, 2012, pp. 40-89
Universidad de Salamanca
González Davies, M. (2004). Multiple Voices in the Translation Classroom. Activities, Tasks and Projects.
Amsterdam: John Benjamins.
González Davies, M. (2008). Fairy tale retellings as translation: Developing verbal and visual intercultural
competence. In M. González Davies and R. Oittinen (eds), Whose Story? Translating the Verbal and the
Visual in Literature for Young Readers. Newcastle: Cambridge Scholars’ Publishing.
González Davies, M. (2011). Engaging future generations in multicultural projects through the translation of
literature for young readers. In P. Clermont and B. Benert (eds), Contre l’innocence - Esthétique de
l’engagement en littérature de jeunesse (pp. 439?451). Oxford: Peter Lang.
González Davies, M. and Scott-Tennent, C. (2005). A problem-solving and student-centred approach to the
translation of cultural references. Meta: Translators’ Journal, 50(1), 160?179.
Keim, L. (2012) El portafolios en el marco de asignaturas de lenguas extranjeras en la universidad: la
percepción de los estudiantes. Didáctica. Lengua y Literatura.24, pp. 211 - 231
Kelly, D. (2005). A Handbook for Translator Trainers. Manchester: St. Jerome.
Kiraly, D. (2000). A Social Constructivist Approach to Translator Education. Empowering the Translator,
Manchester: St. Jerome.
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Kiraly, D. (2005). Project-based learning: A case for situated translation. Meta: Translator’s Journal (50)4, 
1098?1111.
La Rocca, M. (2007). El taller de traducción como metodología didáctica experimental en un marco
epistemológico socioconstructivista y humanista. Tesi doctoral (Universitat de Vic). TDX
Marco, J. (2016). On the fringe of the profession: the work placement as a site for the literary translator
trainee’s legitimate peripheral participation. The Interpreter and Translator Trainer, (10) 1.
Rodríguez Rodríguez, B.M. (2011). La traducción literaria: nuevos retos didácticos. Estudios de Traducción,
1, 25-37.
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Dret Comparat B-A (Anglès-Espanyol)

Dret Comparat B-A (Anglès-Espanyol)

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Espanyol

OBJECTIUS:

Els objectius de l’assignatura són:

Entendre el concepte i els objectius del Dret Comparat i la importància de la comparació de sistemes
jurídics dins del procés traductor. 
Conèixer els diferents sistemes i famílies del Dret en el món, i les particularitats i diferències entre el
Dret Continental, en què s’inscriu el sistema jurídic espanyol, i el CommonLaw dels països
anglosaxons. 
Conèixer l’organització i administració de la justícia anglesa, el procés penal a Anglaterra i Gal·les i el
procés civil a Anglaterra i Gal·les, comparar institucions jurídiques del sistema jurídic anglès i espanyol,
i utilitzar termes equivalents dels dos sistemes jurídics en anglès i en espanyol. 
Entendre el concepte, els principis i les funcions del Dret Internacional, i les característiques i les
finalitats d’algunes de les principals organitzacions internacionals com a institucions de Dret
Internacional; concretament, les Nacions Unides i la Unió Europea.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Al final de l’assignatura, l’estudiant serà capaç de:

-Detectar i resoldre problemes lèxics, lingüístics i estilístics propis dels diferents gèneres del Dret i els
diferents sistemes legals, tant en el procés de transferència com en el de revisió, correcció i tractament 
informàtic.

COMPETÈNCIES

Generals

Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents.

Específiques

Buscar, seleccionar i gestionar la informació vinculada a projectes de traducció a un nivell avançat
usant sistemes de gestió i recuperació d’informació electrònica (programes específics per a la gestió
terminològica, corpus electrònics, etc.).
Traduir o interpretar, seguint criteris professionals, textos d’una o més especialitats (entre altres, jurídica
i financera, cientificotècnica, literària, multimèdia, audiovisual) i saber justificar les decisions de 
traducció.
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CONTINGUTS:

1. Introducció al Dret Comparat
1.1 Concepte, desenvolupament, objectius, principis epistemiològics i mètodes
1.2El Dret Comparat i la traducció jurídica
2. Les famílies jurídiques
2.1 Els conceptes de ?sistema jurídic’ i ?família jurídica’
2.2 Classificació dels sistemes jurídics contemporanis
3. Els sistemes de Dret Continental (família romanista)
3.1 França
3.2 Espanya
4. Els sistemes del CommonLaw
4.1 L’origen del CommonLaw
4.2 Anglaterra i Gal·les
4.3 Estats Units
4.4 Irlanda
5. El Dret Internacional modern
5.1 Concepte, principis bàsics i funcions
5.2 Les organitzacions internacionals com a institucions de Dret Internacional: generalitats
5.3 La Unió Europea i les Nacions Unides

AVALUACIÓ:

Observació de la participació : 10%
Seguiment del treball realitzat (activitats i qüestionaris): 40%
Realització de treballs o projectes requerits: 50%

BIBLIOGRAFIA:

Aguirre Román, J. O. (2008). "La relación lenguaje y derecho: JürgenHabermas y el debate
ius-filosófico". Opinión Juridica, Vol. 7, n.º 13, Págs. 139-162. Disponible en: 
http://revis-tas.udem.edu.co/index.php/opinion/article/view/101/85

Alcaraz, E., Hughes, B. (2014). "The translator and the sources of English law". Legal Translation
Explained. New York: Routledge. Págs. 48-52. 
Alcaraz, E., Hughes, B. (2014). "Criminal proceedings". Legal Translation Explained. New York:
Routledge. Págs. 89-95. 
Díez de Velasco, M. (2013). "El concepto de D.I.", "Los principios básicos del D.I. contemporáneo" y
"Funciones del D.I. Público". Instituciones de Derecho Internacional Público. Madrid: Tecnos. Págs.
73-76. 
Díez de Velasco, M. (2013). "Los principios básicos del D.I. contemporáneo". Instituciones de Derecho
Internacional Público. Madrid: Tecnos. Págs. 76-79. 
Díez de Velasco, M. (2013). "Funciones del D.I. Público". Instituciones de Derecho Internacional
Público. Madrid: Tecnos. Págs. 79-80. 
Díez de Velasco, M. (2015). "Las organizaciones internacionales: generalidades". Las organizaciones
internacionales. Madrid: Tecnos. Págs. 37-55. 
Díez de Velasco, M. (2015). "La organización de las Naciones Unidas", "Los propósitos de las Naciones
Unidas", "Los miembros de las Naciones Unidas" y "Los órganos de las Naciones Unidas". Las
organizaciones internacionales. Madrid: Tecnos. Págs. 149-219. 
Díez de Velasco, M. (2015). "Las Comunidades Europeas y la Unión Europea" y Estructura institucional
de las Comunidades Europeas y de la Unión Europea". Las organizaciones interna-cionales. Madrid:
Tecnos. Págs. 540-615. 
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Duro Moreno, M. (2005). "Comparar, y contrastar, para traducir" y "El Derecho Comparado
(ComparativeLaw)". Introducción al derecho inglés: la traducción jurídica inglés-español en su entorno.
Madrid: Edisofer. Págs. 553-580. 
Duro Moreno, M. (2005). "El Derecho Comparado (ComparativeLaw)". Introducción al derecho inglés: la
traducción jurídica inglés-español en su entorno. Madrid: Edisofer. Págs. 581-590. 
Duro Moreno, M. (2005). "Noción de CommonLaw: acepciones actuales". Introducción al derecho
inglés: la traducción jurídica inglés-español en su entorno. Madrid: Edisofer. Págs. 193-200. 
Gómez, A. y Bruera, O. M. (1984). "El lenguaje jurídico". Análisis del lenguaje jurídico. Buenos Aires:
Belgrano. Págs. 79-89. 
González Martín, N. (2000). "Sistemas jurídicos contemporáneos: nociones introductorias y familia
jurídica Romano-Germánica". Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad
Iberoamericana, 30, 621-672. Disponible en: <
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/30/cnt/cnt27.pdf> 
Jordan Núñez, K. (2011). "Análisis contrastivo de la demanda o claim como tipo textual". Hermeneus,
13, 83-102. Disponible en:
http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/5600/1/Herme-neus-2011-13-AnalisisContrastativoDemandaOClaim.pdf 
Latorre, A. (2012). "Ramas del Derecho público: el Derecho internacional". Introducción al Derecho.
Barcelona: Ariel. Págs. 169-171. 
Soriano-Barabino, G. (2016). ComparativeLawfor Legal Translators. Bern: Peter Lang. 
Universidad La Sierra A.C. (s.f.). "Familia de los Derechos Socialistas". Sistemas jurídicos
con-temporáneos. Puebla: Coordinación del Sistema No escolarizado. Págs. 79-84. 
Universidad La Sierra A.C. (s.f.). "Familia de los Sistemas Religiosos". Sistemas jurídicos
con-temporáneos. Puebla: Coordinación del Sistema No escolarizado. Págs. 84-95. 
Universidad La Sierra A.C. (s.f.). "Estructura de los sistemas jurídicos pertenecientes a la familia
romanista". Sistemas jurídicos contemporáneos. Puebla: Coordinación del Sistema No escolarizado. Págs.
41-53. 
Zweiger, K. y Kötz, H. (2003). "Courts and Lawyers in England". Introduction to Comparative Law.
Oxford: Oxford University Press. Págs. 205-217.
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Localització B-A (Anglès-Català)

Localització B-A (Anglès-Català)

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

OBJECTIUS:

En aquesta assignatura es tenen com a principals objectius:

- Conèixer, en un entorn virtual empresarial, els fluxos de treball i els agents implicats en els projectes de
Localització professional.

- Consolidar els conceptes de Localització i Internacionalització.

- Conèixer el funcionament d’un portal de gestió integrada de projectes de Localització.

- Adquirir destresa pràctica amb les eines TAO més utilitzades en el sector de la Localització.

- Adquirir coneixements sobre postedició de traducció automàtica.

- Desenvolupar les habilitats de comunicació, resolució de problemes i negociació de dates de lliurament.

- Familiaritzar-se amb els processos de control de qualitat integrats en el flux de treball i aplicats pels clients.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

-Utilitza les tecnologies informàtiques aplicades a la localització en un nivell professional.
-Coneix els factors que condicionen el desenvolupament d’un projecte de traducció.
-Coneix estratègies i mecanismes per resoldre dificultats associades a tot el procés de traducció.
-Coneix els estàndards de qualitat pels quals es guia el sector de la localització.

COMPETÈNCIES

Generals

Desenvolupar i mantenir actualitzades les competències, destreses i coneixements propis segons els
estàndards de la professió.
Implementar les destreses interpersonals relacionades amb la feina sota pressió característica de la
professió i l’estrès que genera.

Específiques

Analitzar, planificar, executar i avaluar projectes de traducció, saber establir i controlar les normes de
qualitat dels projectes de traducció, gestionar equips de treball i prendre decisions estratègiques
vinculades als projectes.
Mostrar destreses vinculades a la inserció al món laboral i a l’exercici pràctic de la professió per
negociar les condicions, objectius i finalitat dels encàrrecs de traducció.
Traduir o interpretar, seguint criteris professionals, textos d’una o més especialitats (entre altres, jurídica
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i financera, cientificotècnica, literària, multimèdia, audiovisual) i saber justificar les decisions de 
traducció.

Bàsiques

Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc
coneguts de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d’estudi. 

Transversals

Actuar amb esperit i reflexió crítics davant el coneixement en totes les seves dimensions. Mostrar
inquietud intel·lectual, cultural i científica i compromís cap al rigor i la qualitat en l’exigència professional.
Emprar diferents formes de comunicació, tant orals com escrites o audiovisuals, en la llengua pròpia i
en llengües estrangeres, amb un alt grau de correcció en l’ús, la forma i el contingut.

CONTINGUTS:

1. Requisits preliminars d’entrada en el món professional real
1.1. Prova de selecció
1.2. Acord de confidencialitat
1.3. Funcionament del portal de gestió de projectes
2. Projecte de traducció
2.1. Descàrrega i instal·lació d’una eina TAO
2.2. Lectura de les instruccions i especificacions del client
2.3. Traducció i postedició d’arxius amb l’eina TAO
3. Procés de control de la qualitat
3.1. Estàndards de definició d’errors
3.2. Anàlisi dels errors que s’especifiquen al feedback de la tasca

AVALUACIÓ:

Requisits preliminars i prova de selecció: 20%.
Projecte de traducció / postedició: 50%
Seguiment del procés de control de qualitat: 20%
Adaptació i reacció a especificacions del client: 10%

BIBLIOGRAFIA:

http://www.multilingual.com/
http://www.translationautomation.com/
http://revistes.uab.cat/tradumatica
http://en.wikipedia.org/wiki/Game_localization
http://www.alchemysoftware.ie/index.html
http://www.passolo.com/
http://kilgray.com/products > search for MemoQ
http://www.sdl.com/es/cxc/language/translation-productivity/trados-studio/
http://www.multilizer.com/
http://www.sisulizer.com/?g-sl-1
http://www.simultrans.com
http://www.languagepartners.com
http://www.idisc.es/
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Localització B-A (Anglès-Espanyol)

Localització B-A (Anglès-Espanyol)

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

OBJECTIUS:

En aquesta assignatura es tenen com a principals objectius:

- Conèixer, en un entorn virtual empresarial, els fluxos de treball i els agents implicats en els projectes de
Localització professional.

- Consolidar els conceptes de Localització i Internacionalització.

- Conèixer el funcionament d’un portal de gestió integrada de projectes de Localització.

- Adquirir destresa pràctica amb les eines TAO més utilitzades en el sector de la Localització.

- Adquirir coneixements sobre postedició de traducció automàtica.

- Desenvolupar les habilitats de comunicació, resolució de problemes i negociació de dates de lliurament.

- Familiaritzar-se amb els processos de control de qualitat integrats en el flux de treball i aplicats pels clients.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

-Utilitza les tecnologies informàtiques aplicades a la localització en un nivell professional.
-Coneix els factors que condicionen el desenvolupament d’un projecte de traducció.
-Coneix estratègies i mecanismes per resoldre dificultats associades a tot el procés de traducció.
-Coneix els estàndards de qualitat pels quals es guia el sector de la localització.

COMPETÈNCIES

Generals

Desenvolupar i mantenir actualitzades les competències, destreses i coneixements propis segons els
estàndards de la professió.
Implementar les destreses interpersonals relacionades amb la feina sota pressió característica de la
professió i l’estrès que genera.

Específiques

Analitzar, planificar, executar i avaluar projectes de traducció, saber establir i controlar les normes de
qualitat dels projectes de traducció, gestionar equips de treball i prendre decisions estratègiques
vinculades als projectes.
Mostrar destreses vinculades a la inserció al món laboral i a l’exercici pràctic de la professió per
negociar les condicions, objectius i finalitat dels encàrrecs de traducció.
Traduir o interpretar, seguint criteris professionals, textos d’una o més especialitats (entre altres, jurídica
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i financera, cientificotècnica, literària, multimèdia, audiovisual) i saber justificar les decisions de 
traducció.

Bàsiques

Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc
coneguts de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d’estudi. 

Transversals

Actuar amb esperit i reflexió crítics davant el coneixement en totes les seves dimensions. Mostrar
inquietud intel·lectual, cultural i científica i compromís cap al rigor i la qualitat en l’exigència professional.
Emprar diferents formes de comunicació, tant orals com escrites o audiovisuals, en la llengua pròpia i
en llengües estrangeres, amb un alt grau de correcció en l’ús, la forma i el contingut.

CONTINGUTS:

1. Requisits preliminars d’entrada en el món professional real
1.1. Prova de selecció
1.2. Acord de confidencialitat
1.3. Funcionament del portal de gestió de projectes
2. Projecte de traducció
2.1. Descàrrega i instal·lació d’una eina TAO
2.2. Lectura de les instruccions i especificacions del client
2.3. Traducció i postedició d’arxius amb l’eina TAO
3. Procés de control de la qualitat
3.1. Estàndards de definició d’errors
3.2. Anàlisi dels errors que s’especifiquen al feedback de la tasca

AVALUACIÓ:

Requisits preliminars i prova de selecció: 20%.
Projecte de traducció / postedició: 50%
Seguiment del procés de control de qualitat: 20%
Adaptació i reacció a especificacions del client: 10%

BIBLIOGRAFIA:

http://www.multilingual.com/
http://www.translationautomation.com/
http://revistes.uab.cat/tradumatica
http://en.wikipedia.org/wiki/Game_localization
http://www.alchemysoftware.ie/index.html
http://www.passolo.com/
http://kilgray.com/products > search for MemoQ
http://www.sdl.com/es/cxc/language/translation-productivity/trados-studio/
http://www.multilizer.com/
http://www.sisulizer.com/?g-sl-1
http://www.simultrans.com
http://www.languagepartners.com
http://www.idisc.es/
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Metodologia i Deontologia de la Traducció Jurada B-A (Anglès-Espanyol)

Metodologia i Deontologia de la Traducció Jurada B-A (Anglès-Espanyol)

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Espanyol

OBJECTIUS:

L’objectiu principal d’aquesta assignatura és introduir els alumnes en la professió del traductor jurat. Es
pretén que l’estudiant conegui els requisits o vies d’accés al nomenament d’intèrpret jurat a Espanya, els
procediments habituals de treball, les fonts de documentació habituals. A més, es busca que l’alumne
comprengui l’ètica i deontologia que tots els traductors jurats han de guardar. Finalment, s’establirà la
diferència entre la traducció jurada, la traducció jurídica i la interpretació judicial.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Al final de l’assignatura, l’estudiant serà capaç de

Conèixer, gestionar i valorar fonts, recursos d’informació i documentació per a l’exercici de la traducció
jurídica i financera a les llengües de treball mostrant una comprensió detallada i fonamentada de els
aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en aquest camp d’estudi. 
Dominar les eines informàtiques específiques de la traducció especialitzada. 
Detectar i resoldre problemes lèxics, lingüístics i estilístics propis dels diferents gèneres del Dret i els
diferents sistemes legals, tant en el procés de transferència com en el de revisió, correcció i tractament
informàtic. 
Integrar els principis teòrics i metodològics de la traductologia aplicats a la traducció jurídica, judicial i
jurada, la lingüística i la terminologia per analitzar i justificar decisions en els processos de traducció
jurídica i financera.

COMPETÈNCIES

Generals

Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents.
Implementar les destreses interpersonals relacionades amb la feina sota pressió característica de la
professió i l’estrès que genera.
Posseir habilitats per a la crítica i l’autocrítica i demostrar respecte per la qualitat i pels codis
deontològics de la professió.

Específiques

Aplicar les tecnologies informàtiques a la traducció a un nivell avançat i utilitzar les principals eines
professionals de traducció assistida per ordinador (TAO).
Buscar, seleccionar i gestionar la informació vinculada a projectes de traducció a un nivell avançat
usant sistemes de gestió i recuperació d’informació electrònica (programes específics per a la gestió
terminològica, corpus electrònics, etc.).
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Dominar i analitzar les estructures gramaticals, lèxiques i idiomàtiques i les convencions gràfiques i
ortotipogràfiques de les llengües implicades en la traducció.
Traduir o interpretar, seguint criteris professionals, textos d’una o més especialitats (entre altres, jurídica
i financera, cientificotècnica, literària, multimèdia, audiovisual) i saber justificar les decisions de traducció.

CONTINGUTS:

1.  Introducció a la traducció jurada 
2.  El traductor jurat, jurídic i judicial 
3.  La traducció jurada a Espanya i Europa 
4.  Accés a la professió de traductor jurat 
5.  Codis deontològics de la traducció jurada 
6.  El format de la traducció jurada 
7.  La resolució de conflictes professionals 
8.  Associacions i col·legis professionals

AVALUACIÓ:

Observació de la participació: 10%
Seguiment del treball realitzat: 40%
Realització de treballs o projectes requerits: 50%

BIBLIOGRAFIA:

Cáceres Würsig, I., & Pérez González, L. (2003). Antecedentes históricos y proyección futura de la
figura del intérprete jurado en España. Hermeneus: Revista de la Facultad de Traducción e
Interpretación de Soria, 5, págs.19-42
http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/9404/1/Hermeneus-2003-5-AntecedentesHistoricos.pdf 

 

Capellas, J. F. (2000). La obtención del título de traductor jurado en España. In Legal Translation:
history, theory/ies and practice. International colloquium. University of Geneva, February, págs. 17-19
http://www.tradulex.com/Actes2000/capellas.pdf 
Gallego Hernández, D. (2014). Traductores freelance de español y francés: Una mirada al mercado de
la profesión en España. Núcleo, 26(31), 227-245.
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-97842014000100009 
Márquez Villegas, L. (1996). Orientaciones metodológicas para la realización de traducciones juradas.
Introducción a la traducción jurídica y jurada francés-español. Granada: Comares 
Mayoral Asensio, R. (2000). Consideraciones sobre la profesión de traductor jurado. En D. Kelly
(coord.), La traducción y la interpretación en España hoy: Perspectivas profesionales, págs. 116-143.
Granada: Comares. 
Mayoral Asensio, R. (2012). Guía para la traducción jurada de documentos de registro civil (nacimiento
y defunción) del inglés al español.
http://www.medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/n36-tradyterm_RMayoralAsensio.pdf 
Mayoral Asensio, R. (1999). Traducción oficial (jurada) y funciones. Traducir para la justicia. Granada:
Comares. http://www.ugr.es/~rasensio/docs/Funciones_.pdf 
Vigier-Moreno, F. (2010). La nueva normativa de la profesión de traductor-intérprete jurado: ¿Un paso
adelante o un paso atrás? La Linterna del Traductor, 4, págs. 37-49. 
http://www.lalinternadeltraductor.org/n4/traductor-interprete-jurado.html
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Pràctica de la Interpretació per a l’Empresa I B-A (Anglès-Espanyol)

Pràctica de la Interpretació per a l’Empresa I B-A (Anglès-Espanyol)

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 6,0

PROFESSORAT

Almudena Nevado Llopis
Eoghan Rene Sanchez Martinez

OBJECTIUS:

En aquesta assignatura es treballaran els aspectes professionals i deontològics bàsics de la interpretació
per a l’empresa, així com dues de les modalitats d’interpretació més comunes en aquest àmbit: la traducció
a la vista i la interpretació d’enllaç.
Els objectius principals de l’assignatura són:

Adquirir les competències necessàries per treballar com a intèrpret en l’àmbit empresarial, utilitzant
algunes de les modalitats d’interpretació més comunes d’aquest àmbit. 
Adquirir les competències necessàries per traduir a la vista documents de l’àmbit empresarial de
diversa tipologia. 
Millorar la capacitat de reversibilitat i bidireccionalitat entre les dues llengües de treball i adquirir les
tècniques bàsiques per a la interpretació d’enllaç, tant en modalitat presencial com telefònica. 
Desenvolupar tècniques de cerca i anàlisi documental, per tal de preparar els encàrrecs d’interpretació.
Desenvolupar la capacitat d’elaborar glossaris i bases de dades terminològiques. 
Conèixer els principis ètics bàsics que s’apliquen en la interpretació per a l’empresa.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Coneix els àmbits d’aplicació, els estàndards de qualitat exigits i els principis ètics i protocolaris bàsics
de la interpretació per a l’empresa. 
Es planifica i documenta correctament per afrontar amb èxit encàrrecs d’interpretació en l’àmbit
empresarial. 
Aplica les tècniques de diferents modalitats d’interpretació utilitzades en l’àmbit empresarial, i assessora
el client, si escau, sobre quina modalitat és la més adequada en cada situació, amb actitud professional
i proactiva. 
Fa crítiques i autocrítiques sobre la qualitat d’una interpretació i dels seus camps d’estudi per formular
judicis a partir d’informació incompleta o limitada incloent-hi, quan sigui precís i pertinent, una reflexió
sobre la responsabilitat social o ètica lligada a la solució que es proposi en cada cas. 
Planteja intervencions amb adequació al context nacional o internacional i a partir de les variables
específiques (legislatives, socials) que les condicionen. 
Mostra capacitat per liderar processos de canvi i millora a les institucions o empreses. 
Aplica i integra els seus coneixements, la seva comprensió, la seva fonamentació científica i les seves
capacitats de resolució de problemes en entorns nous i definits de forma imprecisa, incloent-hi
contextos de caràcter multidisciplinari, tant investigadors com professionals relativament especialitzats.
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COMPETÈNCIES

Generals

Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents.
Posseir habilitats per a la crítica i l’autocrítica i demostrar respecte per la qualitat i pels codis
deontològics de la professió.

Específiques

Analitzar els processos vinculats a la comunicació presencial o virtual en equips interculturals i les
característiques dels entorns plurilingües.
Analitzar, planificar, executar i avaluar projectes de traducció, saber establir i controlar les normes de
qualitat dels projectes de traducció, gestionar equips de treball i prendre decisions estratègiques
vinculades als projectes.
Mostrar destreses vinculades a la inserció al món laboral i a l’exercici pràctic de la professió per
negociar les condicions, objectius i finalitat dels encàrrecs de traducció.
Dominar i analitzar les estructures gramaticals, lèxiques i idiomàtiques i les convencions gràfiques i
ortotipogràfiques de les llengües implicades en la traducció.
Traduir o interpretar, seguint criteris professionals, textos d’una o més especialitats (entre altres, jurídica
i financera, cientificotècnica, literària, multimèdia, audiovisual) i saber justificar les decisions de 
traducció.

Transversals

Interactuar en contextos globals i internacionals per identificar necessitats i noves realitats que permetin
transferir el coneixement cap a àmbits de desenvolupament professional actuals o emergents, amb
capacitat d’adaptació i d’autodirecció en els processos professionals i de recerca. 

CONTINGUTS:

Aquesta assignatura es divideix en dues unitats, la segona de les quals, al mateix temps, es divideix en dos 
temes.

Si bé en ambdues unitats es pretén que l’estudiant adquireixi i desenvolupi tant coneixements com habilitats,
destreses i aptituds, en línies generals, es podria dir que la primera unitat presenta una orientació més aviat
teòrica i serveix d’introducció a la interpretació en l’àmbit empresarial. Al mateix temps, aquesta unitat inclou
algunes activitats d’iniciació a la interpretació, centrades en aspectes com la predicció i l’anticipació, la
reformulació i la paràfrasi, la cerca de sinònims i antònims, l’escolta activa i l’anàlisi, la síntesi, etc.

D’altra banda, la segona unitat prepara per a la pràctica d’algunes de les modalitats d’interpretació més
comunament utilitzades en l’empresa. També, persegueix desenvolupar la capacitat de l’estudiant per
preparar encàrrecs d’interpretació, mitjançant la realització de cerques documentals i l’elaboració de
glossaris amb el vocabulari propi de diversos sectors empresarials amb un grau mig-alt d’especialització.

En concret, es tractaran els següents continguts: 

1. Introducció a la interpretació per a l’empresa: aspectes professionals i deontològics bàsics
2. Modalitats d’interpretació més comunes en l’àmbit empresarial
2.1. Pràctiques de traducció a la vista
2.2. Pràctiques d’interpretació d’enllaç (presencial/telefònica)
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AVALUACIÓ:

Observació de la participació: 20%
Seguiment del treball realitzat: 30%
Activitat Final Obligatòria: 50%

BIBLIOGRAFIA:

DEL PINO ROMERO, Javier (1999). Guía práctica para el estudiante de interpretación, Madrid: Editorial 
Playor.
GENTILE, Adolfo, OZOLINS, Uldis and VASILAKAKOS, Mary (1996). Liaison Interpreting. A Handbook,
Victoria: Melbourne University Press.
GILE, Daniel (1995). Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, Amsterdam: John
Benjamin Publishing Company.
ILIESCU GHEORGHIU, Catalina (2004). Introducción a la interpretación. La modalidad consecutiva, San
Vicente del Raspeig: Publicaciones de la Universidad de Alicante.
JIMÉNEZ IVARS, Mª Amparo (2012). Primeros pasos hacia la interpretación inglés-español, Madrid: Edelsa.
LEE, Jieun& Adrian BUZO (2009). Community Language Interpreting. A Workbook, Sidney: The Federation
Press. 
MIKKELSON, Holly & Jim WILLIS (1995). The Interpreter’s Edge. Generic Edition, Spreckels: ACEBO.
NOLAN, James (2009). Interpretation. Techniques and Exercises, Bristol: Multilingual Matters.
PHELAN, Mary (2001). The interpreter’s resource, Cleveland: Multilingual Matters Ltd.
PÖCHHACKER, Franz (2001). The Interpreting Studies Reader, Londres: Routledge Language Reader.
PÖCHHACKER, Franz (2009). Introducing Interpreting Studies, Londres: Routledge.
RUDVIN, Mette & Elena TOMASSINI (2011). Interpreting in the community and workplace, Nueva York:
Palgrave Macmillan.
TIPTON, Rebeca &Olgierda FURMANEK (2016). Dialogue Interpreting. A Guide to Interpreting in Public
Services and the Community, Londres: Routledge.
WADENSJÖ, Cecilia (1998). Interpreting as interaction, Nueva York: Addison Wesley Longman.
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Pràctica de la Interpretació per a l’Empresa II B-A (Anglès-Espanyol)

Pràctica de la Interpretació per a l’Empresa II B-A (Anglès-Espanyol)

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 6,0

Llengua d’impartició: Espanyol

OBJECTIUS:

Aquesta assignatura té els següents objectius:

Adquirir les competències necessàries per treballar com a intèrpret en l’àmbit empresarial, emprant
algunes de les modalitats d’interpretació més comunes en aquest àmbit. 
Conèixer els principis bàsics de la presa de notes per a la interpretació consecutiva. 
Adquirir les competències necessàries per a la interpretació consecutiva en l’àmbit empresarial de
discursos de durada variable i de diversa tipologia. 
Desenvolupar tècniques de recerca i anàlisi documental, per tal de preparar els encàrrecs
d’interpretació. 
Desenvolupar la capacitat d’elaborar glossaris i bases de dades terminològiques. 
Conèixer els principis ètics bàsics que s’apliquen a la interpretació per a l’empresa.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Coneix els àmbits d’aplicació, els estàndards de qualitat exigits, i els principis ètics i protocol·laris bàsics
de la interpretació per a l’empresa. 
Es planifica i documenta correctament per afrontar amb èxit encàrrecs d’interpretació en l’àmbit
empresarial. 
Aplica les tècniques de diferents modalitats d’interpretació emprades en l’àmbit empresarial, i assessora
al client, en cas necessari, sobre quina modalitat és més adequada en cada situació, amb actitud
professional i proactiva. 
Realitza crítiques i autocrítiques sobre la qualitat d’una interpretació i dels seus camps d’estudi per
formular judicis a partir d’informació incompleta o limitada incloent-hi, quan calgui i sigui pertinent, una
reflexió sobre la responsabilitat social o ètica lligada a la solució que es proposi en cada cas. 
Aplica i integra els seus coneixements, la comprensió d’aquests, la seva fonamentació científica i les
seves capacitats de resolució de problemes en entorns nous i definits de forma imprecisa, incloent-hi
contextos de caràcter multidisciplinari, tant investigadors com professionals relativament especialitzats.

COMPETÈNCIES

Generals

Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents.
Posseir habilitats per a la crítica i l’autocrítica i demostrar respecte per la qualitat i pels codis
deontològics de la professió.
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Específiques

Analitzar els processos vinculats a la comunicació presencial o virtual en equips interculturals i les
característiques dels entorns plurilingües.
Analitzar, planificar, executar i avaluar projectes de traducció, saber establir i controlar les normes de
qualitat dels projectes de traducció, gestionar equips de treball i prendre decisions estratègiques
vinculades als projectes.
Mostrar destreses vinculades a la inserció al món laboral i a l’exercici pràctic de la professió per
negociar les condicions, objectius i finalitat dels encàrrecs de traducció.
Dominar i analitzar les estructures gramaticals, lèxiques i idiomàtiques i les convencions gràfiques i
ortotipogràfiques de les llengües implicades en la traducció.
Traduir o interpretar, seguint criteris professionals, textos d’una o més especialitats (entre altres, jurídica
i financera, cientificotècnica, literària, multimèdia, audiovisual) i saber justificar les decisions de 
traducció.

Bàsiques

Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc
coneguts de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d’estudi. 

Transversals

Interactuar en contextos globals i internacionals per identificar necessitats i noves realitats que permetin
transferir el coneixement cap a àmbits de desenvolupament professional actuals o emergents, amb
capacitat d’adaptació i d’autodirecció en els processos professionals i de recerca. 

CONTINGUTS:

En aquesta matèria s’adquireixen i desenvolupen els coneixements i estratègies per exercir tasques
d’intèrpret en l’àmbit empresarial complint amb uns requisits mínims de qualitat. En concret, s’analitzen els
aspectes professionals i deontològics bàsics de la interpretació per a l’empresa, i es posen en pràctica les
tècniques pròpies d’algunes de les modalitats d’interpretació més comunes en aquest àmbit.

1. Introducció a la interpretació per a l’empresa: aspectes professionals i deontològics bàsics.
2. Modalitats d’interpretació més comuns en l’àmbit empresarial.
2.1 Principis bàsics de la presa de notes.
2.2 Pràctiques d’interpretació consecutiva.

AVALUACIÓ:

6 activitats obligatòries (AO): 90% de la nota (15% cada activitat) 
Aportacions als fòrums: 10%

BIBLIOGRAFIA:

BOWEN, David & BOWEN, Margareta, Steps to consecutiveinterpretation. Washington, PenandBooth, 1984.
DEL PINO ROMERO, Javier. Guíapráctica para el estudiante de interpretación. Madrid: Playor, 1999.
GILE, Daniel. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amsterdam: John
Benjamin Publishing Company, 1995.
GILLIES, Andrew. Note-taking for Consecutive Interpreting: A Short Course (Translation Practices
Explained). Manchester: St. Jerome Publishing, 2005. 
GILLIES, Andrew. Conference Interpreting: A Student’s Practice Book. Nueva York: Routledge, 2013. 
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JIMÉNEZ IVARS, Mª Amparo. Primerospasoshacia la interpretacióninglés-español. Madrid: Edelsa, 2012.
MIKKELSON, Holly& Jim WILLIS. TheInterpreter’s Edge. Generic Edition. Spreckels: ACEBO, 1995.
MIKKELSON, Holly & Renée JOURDENAIS (Eds.). The Routledge Handbook of Interpreting. Routledge, 
2015.
NOLAN, James. Interpretation. Techniques and Exercises. Bristol: Multilingual Matters, 2009.
PHELAN, Mary. The interpreter’s resource. Cleveland: Multilingual Matters Ltd., 2001.
PÖCHHACKER, Franz, The Interpreting Studies Reader, Londres: Routledge Language Reader (Paperback
edition), 2001.
PÖCHHACKER, Franz. Introducing Interpreting Studies. Londres: Routledge, 2009.
ROZAN, Jean-François, La prise de notes en interpretation consécutive. Ginebra: Librairie de l’Université, 
1956.
RUDVIN, Mette and TOMASSINI, Elena. Interpreting in the community and workplace. Nueva York:
PalgraveMacmillan, 2011.
SETTON, Robin & Andrew DAWRAN. Conference interpreting : a trainer’s guide. John Benjamins
Publishing, 2016. 
VALENCIA, Virginia. Note-Taking Manual: A Study Guide for Interpreters and Everyone Who Takes Notes,
Interpretrain.com, 2013. 
VAN HOOF, Henri. Théorie et pratique de l’interprétation. Munich: Hueber, 1962.
WADENSJÖ, Cecilia. Interpreting as interaction. Nueva York: Addison Wesley Longman, 1998.
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Pràctiques de Traducció

Pràctiques de Traducció

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 6,0

Llengua d’impartició: Català,Anglès,Espanyol,Francès

PROFESSORAT

Lydia Brugué Botia

OBJECTIUS:

Les Pràctiques de Traducció permeten a l’estudiant inserir-se en la maquinària d’empreses i associacions
vinculades estretament amb els àmbits treballats en el màster. D’aquesta manerà, es podrà desenvolupar
professionalment en organismes públics amb necessitats multilingües, agències de traducció, empreses de
serveis lingüístics, associacions culturals o, fins i tot, empreses d’àmbits especialitzats que desenvolupin
activitat a escala global. En el dia a dia de les pràctiques, l’estudiant es podrà familiaritzar amb la pràctica
professional de la traducció, el comerç i la comunicació internacional en empreses tècniques, la dinamització
cultural multilingüe en associacions o la dinamització del patrimoni i el turisme en organismes públics.

L’assignatura de Pràctiques de Traducció contempla, a més, la possibilitat que, de forma alternativa,
l’estudiant faci les pràctiques en un grup de recerca universitari, de manera que entraria en contacte amb els
projectes del grup i portaria a terme tasques de recerca que repercutirien tant en els projectes del grup com
en la trajectòria de l’estudiant. El grup de recerca pertanyeria, preferentment, a una de les universitats
responsables del màster.

En tots els casos, les Pràctiques de Traducció impliquen l’estada en l’empresa/organisme/associació/grup
de recerca i el desenvolupament d’una memòria de pràctiques.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

S’integra de forma satisfactòria en entorns professionals de l’àmbit de les llengües i de la traducció,
assumeix diferents responsabilitats en el treball individual i col·laboratiu i avalua els resultats obtinguts. 
Participa en projectes de traducció i assumeix la responsabilitat del desenvolupament professional propi
i dels rols corresponents, segons els encàrrecs i projectes. 
Coneix i aplica els estàndards laborals, deontològics i de control de la qualitat en l’àmbit professional de
la traducció i les llengües, mitjançant el plantejament d’intervencions coherents amb els valors
democràtics i de sostenibilitat i, també, respectant els drets fonamentals de les persones. 
Utilitza adequadament el llenguatge oral (verbal i no verbal) en la interacció personal i professional en
català o espanyol i anglès. 
Mostra una actitud de motivació i compromís per a la millora personal i professional. 
S’integra en un grup de recerca i col·labora en tasques vinculades amb la recerca dins l’àmbit de la
traducció o lingüístic.
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COMPETÈNCIES

Generals

Desenvolupar i mantenir actualitzades les competències, destreses i coneixements propis segons els
estàndards de la professió.
Implementar les destreses interpersonals relacionades amb la feina sota pressió característica de la
professió i l’estrès que genera.
Resoldre problemes vinculats a les tasques dutes a terme i tenir capacitat per defensar amb arguments
professionals la presa de decisions i per assumir les responsabilitats que corresponguin.
Posseir habilitats per a la crítica i l’autocrítica i demostrar respecte per la qualitat i pels codis
deontològics de la professió.

Específiques

Analitzar, planificar, executar i avaluar projectes de traducció, saber establir i controlar les normes de
qualitat dels projectes de traducció, gestionar equips de treball i prendre decisions estratègiques
vinculades als projectes.
Aplicar les tecnologies informàtiques a la traducció a un nivell avançat i utilitzar les principals eines
professionals de traducció assistida per ordinador (TAO).
Buscar, seleccionar i gestionar la informació vinculada a projectes de traducció a un nivell avançat
usant sistemes de gestió i recuperació d’informació electrònica (programes específics per a la gestió
terminològica, corpus electrònics, etc.).
Editar i revisar textos orals i escrits a un nivell professional.
Mostrar destreses vinculades a la inserció al món laboral i a l’exercici pràctic de la professió per
negociar les condicions, objectius i finalitat dels encàrrecs de traducció.
Dominar i analitzar les estructures gramaticals, lèxiques i idiomàtiques i les convencions gràfiques i
ortotipogràfiques de les llengües implicades en la traducció.
Identificar i aplicar a l’àmbit de la traducció aspectes fonamentals de metodologia d’investigació.
Traduir o interpretar, seguint criteris professionals, textos d’una o més especialitats (entre altres, jurídica
i financera, cientificotècnica, literària, multimèdia, audiovisual) i saber justificar les decisions de 
traducció.

Bàsiques

Ésser capaç d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una
informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i
ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis. 
Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca. 
Tenir les habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una manera en gran mesura
autodirigida o autònoma. 

Transversals

Emprar diferents formes de comunicació, tant orals com escrites o audiovisuals, en la llengua pròpia i
en llengües estrangeres, amb un alt grau de correcció en l’ús, la forma i el contingut.
Esdevenir l’actor principal del propi procés formatiu amb l’objectiu d’aconseguir una millora personal i
professional i d’adquirir una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context de
diversitat lingüística, amb realitats socials, culturals i econòmiques molt diverses. 
Exercir la ciutadania activa i la responsabilitat individual amb compromís amb els valors democràtics, de
sostenibilitat i de disseny universal, a partir de pràctiques basades en l’aprenentatge i servei i en la
inclusió social. 
Interactuar en contextos globals i internacionals per identificar necessitats i noves realitats que permetin
transferir el coneixement cap a àmbits de desenvolupament professional actuals o emergents, amb
capacitat d’adaptació i d’autodirecció en els processos professionals i de recerca. 
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CONTINGUTS:

Activitats de pràctica real en entorns professionals:

Activitats en entorns professionals de la indústria de les llengües i la traducció 
Activitats vinculades als projectes d’un grup de recerca de l’àmbit de la traducció o lingüístic

L’experiència es plasmarà en una memòria de pràctiques.

AVALUACIÓ:

Avaluació de l’estada al centre: 40% 
Avaluació de la memòria de pràctiques: 40% 
Informe d’autoavaluació: 20%

BIBLIOGRAFIA:

AQU (2012). Seguiment de la inserció laboral dels graduats universitaris. Promoció 2007. 
Núñez, Miguel (2005). Estudio de la situación del mercado español de los servicios professionales de 
traducción.

Adreces d’interès:

www.about.me (presentació personal web) 
www.wix.com (disseny lloc web) 
www.linkedin.com (xarxa de contactes professionals) 
www.twitter.com (notícies professionals)
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Pràctiques Professionals d’Interpretació

Pràctiques Professionals d’Interpretació

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 6,0

Llengua d’impartició: Català,Anglès,Espanyol,Francès

OBJECTIUS:

Les Pràctiques Professionals d’Interpretació faciliten a l’alumnat la inserció laboral en empreses, institucions,
organitzacions i associacions vinculades amb els àmbits treballats en el màster. L’alumnat podrà, d’aquesta
manera, familiaritzar-se amb la pràctica professional de la traducció, la interpretació i la comunicació
internacional en, per exemple, organismes públics amb necessitats multilingües, agències de traducció i
interpretació, empreses de serveis lingüístics, associacions cultulrals o empreses multinacionals d’àmbits 
especialitzats.

L’assignatura Pràctiques Professionals d’Interpretació contempla, a més, la possibilitat de realitzar, de forma
alternativa, pràctiques en un grup d’investigació universitari, el que li permetria entrar en contacte amb
l’activitat investigadora duent a terme tasques d’investigació que repercuteixin tant en el desenvolupament
dels projectes i línies del grup com a la trajectòria de l’estudiant. El grup d’investigació pertanyerà,
preferentment, a una de les universitats responsables del Màster.

En tots els casos, les Pràctiques Professionals d’Interpretació impliquen una estada en una
empresa/institució/organització/associació o grup d’investigació i el desenvolupament d’una memòria de 
pràctiques.

Observacions

Requisit de matrícula de l’assignatura "Pràctiques professionals d’interpretació": haver superat almenys
dues de les assignatures de l’especialitat d’Interpretació per a l’Empresa del Màster. Estaran exemptes de
complir aquest requisit les persones que hagin superat assignatura/es d’interpretació amb una càrrega
lectiva mínima de 9 ECTS d’un grau de Traducció i Interpretació o que demostrin una experiència
professional mínima de 120 hores en l’àmbit de la interpretació.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

S’integra de manera satisfactòria en entorns professionals de l’àmbit de les llengües i la traducció,
assumeix diverses responsabilitats en el treball individual i col·laboratiu i avalua els resultats obtinguts. 
Coneix i aplica els estàndards laborals, deontològics i de control de la qualitat en l’àmbit professional de
la traducció i de les llengües plantejant intervencions coherents amb els valors democràtics i de
sostenibilitat, i mostrant respecte pels drets fonamentals de les persones. 
Utilitza adequadament el llenguatge oral (verbal i no verbal) en la interacció personal i professional en
català o espanyol i anglès. 
Mostra una actitud de motivació i compromís per a la millora personal i profesional. 
Realitza pràctiques en entorns professionals d’interpretació.
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COMPETÈNCIES

Generals

Desenvolupar i mantenir actualitzades les competències, destreses i coneixements propis segons els
estàndards de la professió.
Implementar les destreses interpersonals relacionades amb la feina sota pressió característica de la
professió i l’estrès que genera.
Resoldre problemes vinculats a les tasques dutes a terme i tenir capacitat per defensar amb arguments
professionals la presa de decisions i per assumir les responsabilitats que corresponguin.
Posseir habilitats per a la crítica i l’autocrítica i demostrar respecte per la qualitat i pels codis
deontològics de la professió.

Específiques

Analitzar, planificar, executar i avaluar projectes de traducció, saber establir i controlar les normes de
qualitat dels projectes de traducció, gestionar equips de treball i prendre decisions estratègiques
vinculades als projectes.
Editar i revisar textos orals i escrits a un nivell professional.
Mostrar destreses vinculades a la inserció al món laboral i a l’exercici pràctic de la professió per
negociar les condicions, objectius i finalitat dels encàrrecs de traducció.
Traduir o interpretar, seguint criteris professionals, textos d’una o més especialitats (entre altres, jurídica
i financera, cientificotècnica, literària, multimèdia, audiovisual) i saber justificar les decisions de 
traducció.

Bàsiques

Ésser capaç d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una
informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i
ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis. 
Tenir les habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una manera en gran mesura
autodirigida o autònoma. 

Transversals

Emprar diferents formes de comunicació, tant orals com escrites o audiovisuals, en la llengua pròpia i
en llengües estrangeres, amb un alt grau de correcció en l’ús, la forma i el contingut.
Exercir la ciutadania activa i la responsabilitat individual amb compromís amb els valors democràtics, de
sostenibilitat i de disseny universal, a partir de pràctiques basades en l’aprenentatge i servei i en la
inclusió social. 

CONTINGUTS:

Activitats i tasques pròpies de la pràctica professional en diferents entorns laborals. 
Activitats en entorns professionals sel sector de les llengües, la traducció i la interpretació. 
Activitats vinculades als projectes i línies d’un grup d’investigació en l’àmbit de la lingüística, la traducció
i la interpretació. 
L’experiència es plasmarà en una memòria de pràctiques.
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AVALUACIÓ:

Avaluació de l’estada al centre: 40% 
Avaluació de la memòria de pràctiques: 40% 
Informe d’autoavaluació: 20%

BIBLIOGRAFIA:

AQU (2012). Seguiment de la inserció laboral delsgraduatsuniversitaris. Promoció 2007.
Núñez, Miguel (2005). Estudio de la situación del mercado español de los servicios profesionales de 
traducción.

Adreces d’interès:
www.about.me (presentació personal web)
www.wix.com (dissenylloc web)
www.linkedin.com (xarxa de contactes professionals)
www.twitter.com (notíciesprofessionals)
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Projecte de Traducció Cientificotècnica B-A (Anglès-Català)

Projecte de Traducció Cientificotècnica B-A (Anglès-Català)

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

OBJECTIUS:

Els objectius principals d’aquesta assignatura són establir conceptes fonamentals en aquesta àrea concreta
d’especialitat, formant els alumnes en aspectes traductològics de la traducció cientificotècnica, aprofundir en
el coneixement de les eines informàtiques aplicades a la traducció i introduir criteris de control de qualitat en
les traduccions.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Es documenta i gestiona correctament la informació vinculada a projectes de traducció en un nivell
avançat mostrant una comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics. 
Analitza, planifica, executa i avalua projectes de traducció. 
Coneix i aplica les principals eines professionals de la traducció assistida per ordinador (TAO). 
Tradueix textos científics i tècnics especialitzats seguint els estàndards de la professió. 
Mostra habilitats per a l’anàlisi de situacions des d’una perspectiva global i integral, posant en relació
elements socials, culturals, econòmics i polítics segons correspongui. 
Actua en les situacions habituals i les que són pròpies de la professió amb compromís i responsabilitat. 
Avalua i selecciona la teoria científica adequada i la metodologia precisa dels seus camps d’estudi per
formular judicis a partir d’informació incompleta o limitada incloent-hii, quan calgui i sigui pertinent, una
reflexió sobre la responsabilitat social i ètica lligada a la solució que es proposi en cada cas.

COMPETÈNCIES

Generals

Desenvolupar i mantenir actualitzades les competències, destreses i coneixements propis segons els
estàndards de la professió.
Resoldre problemes vinculats a les tasques dutes a terme i tenir capacitat per defensar amb arguments
professionals la presa de decisions i per assumir les responsabilitats que corresponguin.
Posseir habilitats per a la crítica i l’autocrítica i demostrar respecte per la qualitat i pels codis
deontològics de la professió.

Específiques

Analitzar, planificar, executar i avaluar projectes de traducció, saber establir i controlar les normes de
qualitat dels projectes de traducció, gestionar equips de treball i prendre decisions estratègiques
vinculades als projectes.
Aplicar les tecnologies informàtiques a la traducció a un nivell avançat i utilitzar les principals eines
professionals de traducció assistida per ordinador (TAO).
Buscar, seleccionar i gestionar la informació vinculada a projectes de traducció a un nivell avançat
usant sistemes de gestió i recuperació d’informació electrònica (programes específics per a la gestió
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terminològica, corpus electrònics, etc.).
Editar i revisar textos orals i escrits a un nivell professional.
Mostrar destreses vinculades a la inserció al món laboral i a l’exercici pràctic de la professió per
negociar les condicions, objectius i finalitat dels encàrrecs de traducció.
Traduir o interpretar, seguint criteris professionals, textos d’una o més especialitats (entre altres, jurídica
i financera, cientificotècnica, literària, multimèdia, audiovisual) i saber justificar les decisions de traducció.

Bàsiques

Ésser capaç d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una
informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i
ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis. 
Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca. 

Transversals

Actuar amb esperit i reflexió crítics davant el coneixement en totes les seves dimensions. Mostrar
inquietud intel·lectual, cultural i científica i compromís cap al rigor i la qualitat en l’exigència professional.

CONTINGUTS:

Unitat didàctica 0: Introducció a l’assignatura
Unitat didàctica 1: Fases d’un projecte de traducció cientificotècnica

AVALUACIÓ:

L’avaluació d’aquesta assignatura es basarà en l’aprenentatge reflexiu (lectura dels documents de treball i la
realització de les activitats individuals) i col·laboratiu (participació en xats, fòrums i activitats de grup).

Realització i seguiment de treballs, projectes o portafolis: 90% 
Participació en fòrums, xats i altres canals de comunicació: 10%

BIBLIOGRAFIA:

https://sourceforge.net/projects/projectlibre/ (Descàrrega gratuïta del programa ProjectLibre) [última
consulta 10 abril 2017] 
Smith, Vaughn (2015). ProjectLibre User Guide Reference Manual. Kindle Edition. Amazon 
https://www.freetm.com/(creació d’un compte gratuït a Wordfast Anywhere) [última consulta 12 abril
2017] 
https://www.youtube.com/watch?v=oiVnWX-J5Mo (Tutorial del programa ProjectLibre) [última consulta
10 abril 2017]
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Projecte de Traducció Cientificotècnica B-A (Anglès-Espanyol)

Projecte de Traducció Cientificotècnica B-A (Anglès-Espanyol)

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

PROFESSORAT

Lydia Brugué Botia

OBJECTIUS:

Els objectius principals d’aquesta assignatura són establir conceptes fonamentals en aquesta àrea concreta
d’especialitat, formant els alumnes en aspectes traductològics de la traducció cientificotècnica, aprofundir en
el coneixement de les eines informàtiques aplicades a la traducció i introduir criteris de control de qualitat en
les traduccions.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Es documenta i gestiona correctament la informació vinculada a projectes de traducció en un nivell
avançat mostrant una comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics. 
Analitza, planifica, executa i avalua projectes de traducció. 
Coneix i aplica les principals eines professionals de la traducció assistida per ordinador (TAO). 
Tradueix textos científics i tècnics especialitzats seguint els estàndards de la professió. 
Mostra habilitats per a l’anàlisi de situacions des d’una perspectiva global i integral, posant en relació
elements socials, culturals, econòmics i polítics segons correspongui. 
Actua en les situacions habituals i les que són pròpies de la professió amb compromís i responsabilitat. 
Avalua i selecciona la teoria científica adequada i la metodologia precisa dels seus camps d’estudi per
formular judicis a partir d’informació incompleta o limitada incloent-hi, quan calgui i sigui pertinent, una
reflexió sobre la responsabilitat social i ètica lligada a la solució que es proposi en cada cas.

COMPETÈNCIES

Generals

Desenvolupar i mantenir actualitzades les competències, destreses i coneixements propis segons els
estàndards de la professió.
Resoldre problemes vinculats a les tasques dutes a terme i tenir capacitat per defensar amb arguments
professionals la presa de decisions i per assumir les responsabilitats que corresponguin.
Posseir habilitats per a la crítica i l’autocrítica i demostrar respecte per la qualitat i pels codis
deontològics de la professió.

Específiques
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Analitzar, planificar, executar i avaluar projectes de traducció, saber establir i controlar les normes de
qualitat dels projectes de traducció, gestionar equips de treball i prendre decisions estratègiques
vinculades als projectes.
Aplicar les tecnologies informàtiques a la traducció a un nivell avançat i utilitzar les principals eines
professionals de traducció assistida per ordinador (TAO).
Buscar, seleccionar i gestionar la informació vinculada a projectes de traducció a un nivell avançat
usant sistemes de gestió i recuperació d’informació electrònica (programes específics per a la gestió
terminològica, corpus electrònics, etc.).
Editar i revisar textos orals i escrits a un nivell professional.
Mostrar destreses vinculades a la inserció al món laboral i a l’exercici pràctic de la professió per
negociar les condicions, objectius i finalitat dels encàrrecs de traducció.
Traduir o interpretar, seguint criteris professionals, textos d’una o més especialitats (entre altres, jurídica
i financera, cientificotècnica, literària, multimèdia, audiovisual) i saber justificar les decisions de 
traducció.

Bàsiques

Ésser capaç d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una
informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i
ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis. 
Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca. 

Transversals

Actuar amb esperit i reflexió crítics davant el coneixement en totes les seves dimensions. Mostrar
inquietud intel·lectual, cultural i científica i compromís cap al rigor i la qualitat en l’exigència professional.

CONTINGUTS:

Unitat didàctica 0: Introducció a l’assignatura
Unitat didàctica 1: Fases d’un projecte de traducció cientificotècnica

AVALUACIÓ:

L’avaluació d’aquesta assignatura es basarà en l’aprenentatge reflexiu (lectura dels documents de treball i la
realització de les activitats individuals) i col·laboratiu (participació en xats, fòrums i activitats de grup).

Realització i seguiment de treballs, projectes o portafolis: 90% 
Participació en fòrums, xats i altres canals de comunicació: 10%

BIBLIOGRAFIA:

https://sourceforge.net/projects/projectlibre/ (Descàrrega gratuïta del programa ProjectLibre) [última
consulta 10 abril 2017] 
Smith, Vaughn (2015). ProjectLibre User Guide Reference Manual. Kindle Edition. Amazon 
https://www.freetm.com/(creació d’un compte gratuït a Wordfast Anywhere) [última consulta 12 abril
2017] 
https://www.youtube.com/watch?v=oiVnWX-J5Mo (Tutorial del programa ProjectLibre) [última consulta
10 abril 2017]
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Recursos per a la Traducció Audiovisual i Multimèdia (Català)

Recursos per a la Traducció Audiovisual i Multimèdia (Català)

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Català

OBJECTIUS:

Benvingut o benvinguda a Recursos per a la Traducció Audiovisual i Multimèdia.

En aquesta assignatura t’oferirem una sèrie de procediments i recursos que et seran d’utilitat per treballar i
analitzar els materials de l’àrea de Comunicació Audiovisual, dins del Màster en Traducció Especialitzada
que estàs cursant. Els objectius específics de la matèria són els següents:

Disposar de recursos teòrics per a l’estudi semiòtic dels documents audiovisuals. 
Dominar recursos tecnològics per a la traducció audiovisual.

És a dir, l’aproximació als recursos es farà des de dos punts de vista, el teòric que et facilitarà l’anàlisi i la
comprensió dels productes que estudiïs, i el més purament aplicat a la tecnologia, que t’ajudarà en els
processos de treball.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

L’estudiant:

Coneix les característiques pròpies del llenguatge audiovisual i multimèdia. 
Domina les eines informàtiques aplicades a la traducció audiovisual i multimèdia i a la localització i
especialment en els entorns tecnològics propis de l’àmbit professional. 
Avalua de forma global els processos d’aprenentatge duts a terme d’acord a les planificacions i
objectius plantejats i estableix mesures de millora individual i d’equip. 
Utilitza correctament el llenguatge audiovisual i els seus diferents recursos, per expressar ip resentar
continguts vinculats al coneixement específic de l’àmbit. 
Posseeix coneixements avançats i les bases teòriques que permeten dur a terme projectes de recerca
en l’àmbit de la traducció vinculada a la comunicació audiovisual.

COMPETÈNCIES

Generals

Desenvolupar i mantenir actualitzades les competències, destreses i coneixements propis segons els
estàndards de la professió.

Específiques
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Identificar i aplicar a l’àmbit de la traducció aspectes fonamentals de metodologia d’investigació.
Traduir o interpretar, seguint criteris professionals, textos d’una o més especialitats (entre altres, jurídica
i financera, cientificotècnica, literària, multimèdia, audiovisual) i saber justificar les decisions de 
traducció.

Bàsiques

Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca. 

Transversals

Emprar diferents formes de comunicació, tant orals com escrites o audiovisuals, en la llengua pròpia i
en llengües estrangeres, amb un alt grau de correcció en l’ús, la forma i el contingut.
Interactuar en contextos globals i internacionals per identificar necessitats i noves realitats que permetin
transferir el coneixement cap a àmbits de desenvolupament professional actuals o emergents, amb
capacitat d’adaptació i d’autodirecció en els processos professionals i de recerca. 

CONTINGUTS:

Unitat 1: Semiòtica audiovisual i multimèdia. Codis audiovisuals i elements discursius. Propostes
d’anàlisi. 
Unitat 2: Recursos per a la subtitulació en línia. Altres entorns digitals per a la traducció audiovisual i
multimèdia. 
Unitat 3: Ampliació del model (treball de curs).

AVALUACIÓ:

S’avaluarà a partir de l’observació de la participació i el seguiment de les activitats. El percentatge de les
diferents parts de l’assignatura serà el següent:

Tasques vinculades a la primera unitat (participació al fòrum i comentari d’un fragment): 30% de la nota
final. 
Tasques vinculades a la segona unitat (participació al fòrum i pràctica de subtitulació): 30% de la nota
final. 
Treball de curs: 40% de la nota final.

El treball de curs tindrà una extensió d’entre 10 i 15 pàgines i consistirà a desenvolupar alguna de les
qüestions treballades en les unitats 1 i 2 de l’assignatura, com, per exemple, anàlisi semiòtica, pràctica de
subtitulació en línia o pràctica amb altres recursos digitals vinculats a la traducció audiovisual o multimèdia.

 

BIBLIOGRAFIA:

Acaso, María: El lenguaje visual. Barcelona: Paidós, 2006. 
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Recursos per a la Traducció Audiovisual i Multimèdia (Espanyol)

Recursos per a la Traducció Audiovisual i Multimèdia (Espanyol)

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Espanyol

OBJECTIUS:

Benvingut o benvinguda a Recursos per a la Traducció Audiovisual i Multimèdia.

En aquesta assignatura t’oferirem una sèrie de procediments i recursos que et seran d’utilitat per treballar i
analitzar els materials de l’àrea de Comunicació Audiovisual, dins del Màster en Traducció Especialitzada
que estàs cursant. Els objectius específics de la matèria són els següents:

Disposar de recursos teòrics per a l’estudi semiòtic dels documents audiovisuals. 
Dominar recursos tecnològics per a la traducció audiovisual.

És a dir, l’aproximació als recursos es farà des de dos punts de vista, el teòric que et facilitarà l’anàlisi i la
comprensió dels productes que estudiïs, i el més purament aplicat a la tecnologia, que t’ajudarà en els
processos de treball.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

L’estudiant:

Coneix les característiques pròpies del llenguatge audiovisual i multimèdia. 
Domina les eines informàtiques aplicades a la traducció audiovisual i multimèdia i a la localització i
especialment en els entorns tecnològics propis de l’àmbit professional. 
Avalua de forma global els processos d’aprenentatge duts a terme d’acord a les planificacions i
objectius plantejats i estableix mesures de millora individual i d’equip. 
Utilitza correctament el llenguatge audiovisual i els seus diferents recursos, per expressar ip resentar
continguts vinculats al coneixement específic de l’àmbit. 
Posseeix coneixements avançats i les bases teòriques que permeten dur a terme projectes de recerca
en l’àmbit de la traducció vinculada a la comunicació audiovisual.

COMPETÈNCIES

Generals

Desenvolupar i mantenir actualitzades les competències, destreses i coneixements propis segons els
estàndards de la professió.

Específiques
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Identificar i aplicar a l’àmbit de la traducció aspectes fonamentals de metodologia d’investigació.
Traduir o interpretar, seguint criteris professionals, textos d’una o més especialitats (entre altres, jurídica
i financera, cientificotècnica, literària, multimèdia, audiovisual) i saber justificar les decisions de 
traducció.

Bàsiques

Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca. 

Transversals

Emprar diferents formes de comunicació, tant orals com escrites o audiovisuals, en la llengua pròpia i
en llengües estrangeres, amb un alt grau de correcció en l’ús, la forma i el contingut.
Interactuar en contextos globals i internacionals per identificar necessitats i noves realitats que permetin
transferir el coneixement cap a àmbits de desenvolupament professional actuals o emergents, amb
capacitat d’adaptació i d’autodirecció en els processos professionals i de recerca. 

CONTINGUTS:

Unitat 1: Semiòtica audiovisual i multimèdia. Codis audiovisuals i elements discursius. Propostes
d’anàlisi. 
Unitat 2: Recursos per a la subtitulació en línia. Altres entorns digitals per a la traducció audiovisual i
multimèdia. 
Unitat 3: Ampliació del model (treball de curs).

AVALUACIÓ:

S’avaluarà a partir de l’observació de la participació i el seguiment de les activitats. El percentatge de les
diferents parts de l’assignatura serà el següent:

Tasques vinculades a la primera unitat (participació al fòrum i comentari d’un fragment): 30% de la nota
final. 
Tasques vinculades a la segona unitat (participació al fòrum i pràctica de subtitulació): 30% de la nota
final. 
Treball de curs: 40% de la nota final.

El treball de curs tindrà una extensió d’entre 10 i 15 pàgines i consistirà a desenvolupar alguna de les
qüestions treballades en les unitats 1 i 2 de l’assignatura, com, per exemple, anàlisi semiòtica, pràctica de
subtitulació en línia o pràctica amb altres recursos digitals vinculats a la traducció audiovisual o multimèdia.
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Tuson, Jesús: El llenguatge i el plaer. Barcelona: Empúries, 1990. 
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Subtitulació per a Persones Sordes B-A (Anglès-Català)

Subtitulació per a Persones Sordes B-A (Anglès-Català)

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

OBJECTIUS:

En els últims anys, les perspectives relacionades amb l’accessibilitat han revolucionat la traducció
audiovisual i s’han esmerçat esforços i recursos perquè tots els espectadors puguin gaudir dels textos
audiovisuals en la mateixa mesura. L’accessibilitat està orientada a garantir que s’eliminin les barreres que
impedeixen que els col?lectius amb deficiències visuals i auditives tinguin l’accés adequat a tot l’espectre de
productes procedents dels mitjans de comunicació audiovisual, des dels televisius fins als jocs de consola,
passant pel cinema, ja sigui a la gran pantalla o en formats com el DVD o el Blu-ray.
Les principals eines de què disposem per fomentar l’accessibilitat en traducció audiovisual
son l’audiodescripció, orientada a persones amb deficiència visual, i la subtitulació per a persones sordes i
persones amb deficiència auditiva. En aquesta assignatura ens proposem introduir-vos en la segona 
modalitat.
Per aquesta raó, els objectius que ens plantegem són:

Conèixer l’especificitat de les diferents comunitats amb discapacitat auditiva. 
Conèixer les necessitats d’accessibilitat de les persones amb discapacitat auditiva. 
Valorar la idoneïtat de la subtitulació per a persones sordes (SPS) en diferents contextos. 
Conèixer les decisions que cal prendre durant el visionat de productes. 
Realitzar SPS amb programari específic. 
Dominar les convencions tècniques de la SPS. 
Dominar les prioritats de redacció de la SPS.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

L’estudiant:

Coneix les característiques de la SPS. 
Coneix les normes de qualitat sobre SPS. 
Domina les eines informàtiques aplicables a la SPS. 
Prepara llistes de subtítols segons estàndards de la professió.

COMPETÈNCIES

Generals

Desenvolupar i mantenir actualitzades les competències, destreses i coneixements propis segons els
estàndards de la professió.
Implementar les destreses interpersonals relacionades amb la feina sota pressió característica de la
professió i l’estrès que genera.
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Específiques

Analitzar, planificar, executar i avaluar projectes de traducció, saber establir i controlar les normes de
qualitat dels projectes de traducció, gestionar equips de treball i prendre decisions estratègiques
vinculades als projectes.
Editar i revisar textos orals i escrits a un nivell professional.
Mostrar destreses vinculades a la inserció al món laboral i a l’exercici pràctic de la professió per
negociar les condicions, objectius i finalitat dels encàrrecs de traducció.
Traduir o interpretar, seguint criteris professionals, textos d’una o més especialitats (entre altres, jurídica
i financera, cientificotècnica, literària, multimèdia, audiovisual) i saber justificar les decisions de 
traducció.

Transversals

Actuar amb esperit i reflexió crítics davant el coneixement en totes les seves dimensions. Mostrar
inquietud intel·lectual, cultural i científica i compromís cap al rigor i la qualitat en l’exigència professional.
Emprar diferents formes de comunicació, tant orals com escrites o audiovisuals, en la llengua pròpia i
en llengües estrangeres, amb un alt grau de correcció en l’ús, la forma i el contingut.

CONTINGUTS:

Bloc 1. La subtitulació. Estratègies, convencions i criteris de qualitat 
Bloc 2. Introducció als programes de subtitulació: Subtitle Workshop 
Bloc 3. L’especificitat de la subtitulació per a persones sordes (SPS)

AVALUACIÓ:

L’avaluació és contínua i es distribueix les activitats següents:

intervencions al debat sobre subtitulació (20%) 
intervencions al debat sobre la normativa en SPS (20%) 
reflexió sobre la norma UNE 153010: 2012 (20%) 
pràctica de subtitulació per a persones sordes (40%)

BIBLIOGRAFIA:

? ARUMÍ RIBAS, N.; ROMERO FRESCO, P. (2008) "A Practical Proposal for the Training of Respeakers" 
The Journal of Specialised Translation, 10. 
? BASSOLS, M.; PALOMA, D.; TORRENT, A. M. (2003) "La subtitulació per a sords i l’extensió de l’ús social
del català". A: Congrés Europeu sobre Planificació Lingüística.
? CESyA (Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción): http://www.cesya.es
? DE LINDE, Z.; NEIL, K. (1999) The Semiotics of Subtitling. Manchester: St Edmundsbury Press Ltd, p. 
8-18.
? DE LINDE, Z. (2005) "Read my lips. Subtitling Principles, Practices and Problems", Studies in 
Translatology, 1, p. 9-20.
? DE LINDE, Z. (1996) "Le sous-titrage intralinguistique pour les sourds et les mal entendants". A:
GAMBIER, Y. (ed.) Les transferts linguistiques dans les médias audiovisuels. Villeneuve d’Ascq: Presses
Universitaires du Septentrion, p. 173-183.
? DIAZ CINTAS, J. (2006) Competencias profesionales del subtitulador y el audiodescriptor. Londres.
? DIAZ CINTAS, J. (2003) Teoría y práctica de la subtitulación. Barcelona: Ariel.
? DIAZ CINTAS, J.; MATAMALA, A.; NEVES, J. (2010) (ed.) New insights into audiovisual translation and
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media accessibility. Amsterdam: Rodopi.
? DIAZ CINTAS, J.; ORERO, P.; REMAEL, A. (2007) Media for All. Subtitling for the Deaf, Audio Description,
and Sign Language. Amsterdam, New York: Rodopi.
? DIAZ CINTAS, J.; REMAEL, A. (2007) Audiovisual Translation: Subtitling. Manchester: St. Jerome.
? DIAZ CINTAS, J.; REMAEL, A. (eds.). (2007) Media for All. Subtitling for the Deaf, Audiodescription, and
Sign Language. Amsterdam: Rodopi.
? GANDARA, M. (2013). "Análisis y validación de la norma UNE 153010: 2012. Subtitulación para personas
sordas y con discapacidad auditiva". A: VEIGA, M.T; GARCIA, M. (eds.) Traducción multimedia: diversas
pantallas, enfoques diversos. Vigo: Universidade de Vigo, Servizo de Publicacions.
? FRANCO, E.; SANTIAGO ARRAUJO, V.L (1995). "Reading television. Checking Deaf People’s Reactions
to Closed Subtitling in Fortaleza, Brasil". A: The Translator Studies in Intercultural comunication.
Manchester: St. Jerome, p. 249-267.
? IZARD, N. (2001) "La subtitulación para sordos del teletexto en Televisión Española". A: LORENZO, L. i
PEREIRA, A. (eds.) El subtitulado: inglés-español/gallego. Vigo: Servicio de Publicaciones Universidade de
Vigo, p. 169-194.
? JIMENEZ HURTADO, C.; RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, A. (eds.) (2008). Accesibilidad a los medios
audiovisuales para personas con discapacidad: AMADIS ’07. Madrid: Real Patronato sobre Discapacidad.
? KURZ, I.; MIKULASEK, B. (2004) "Television as a Source of Information for the Deaf and Hearing
Impaired. Captions and Sign Language on Austrian TV", Meta, vol 49, 1, p. 81-88.
? MATAMALA, A.; ORERO, P. (2010) Listening to Subtitles. Subtitles for the Deaf and Hard of Hearing.
Berna: Peter Lang.
? NEVES, J. (2005) Audiovisual Translation: Subtitling for the Deaf and Hard-of-Hearing. University of
Surrey-Roehampton [tesi doctoral].
? NEVES, J. (2008) "10 fallacies about Subtitling for the deaf and the hard of hearing", The Journal of
Specialised Translation, vol. 10.
? NEVES, J.; LORENZO, L. (2007). "La subtitulación para sordos, panorama global y prenormativo en el
marco ibérico". TRANS. Revista de traductología, 11.
? ORERO, P. (coord.) (2007) Dossier "La accesibilidad en los medios: una aproximación multidisciplinar". 
TRANS. Revista de traductología, 11.
? ORERO, P. (2005) "La inclusión de la accesibilidad en comunicación audiovisual dentro de los estudios de
traducción audiovisual". Quaderns, 12, p. 173-185.
? PEREIRA, A. (2005). "Estado de la cuestión en España". Quaderns, 12, p. 161-172.
? PEREIRA, A.; LORENZO, L. (2005) "Evaluamos la norma UNE 153010: Subitulado para personas sordas
y personas con discapacidad auditiva. Subtitulado a través del teletexto". Puentes 6.
? REMAEL, A. (Ed.). (2007) Media for All: Subtitling for the Deaf, Audio Description, and Sign Language.
New York: Rodopi.
? RUIZ MEZCUA, B.; UTRAY DELGADO, F. (2007) Accesibilidad a los medios audiovisuales para personas
con discapacidad. Madrid: Real Patronato sobre Discapacidad.
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Subtitulació per a Persones Sordes B-A (Anglès-Espanyol)

Subtitulació per a Persones Sordes B-A (Anglès-Espanyol)

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

OBJECTIUS:

En los últimos años, las perspectivas relacionadas con la accesibilidad han revolucionado la traducción
audiovisual y se han dedicado esfuerzos y recursos para que todos los espectadores puedan disfrutar de los
textos audiovisuales al mismo nivel. La accesibilidad está orientada a garantizar que se eliminen las
barreras que impiden que los colectivos con deficiencias visuales y auditivas tengan el acceso adecuado a
todo el espectro de productos procedentes de los medios de comunicación audiovisual, desde los televisivos
hasta los videojuegos, pasando por el cine, ya sea en la gran pantalla o en formatos comerciales como DVD
o Blu-ray.
Las principales herramientas a nuestro alcance para fomentar la accesibilidad en traducción audiovisual son
la audiodescripción, orientada a personas con deficiencia visual, y la subtitulación para personas sordas y
personas con discapacidad auditiva.
En esta asignatura nos proponemos introduciros en la segunda modalidad.

Los objetivos que nos planteamos son:

Conocer la especificidad de las diferentes comunidades con discapacidad auditiva. 
Conocer las necesidades de accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva. 
Valorar la idoneidad de la subtitulación para personas sordas (SPS) en diferentes contextos. 
Conocer las decisiones a tomar durante el visionado de productos. 
Realizar SPS con software específico. 
Dominar las convenciones técnicas de la SPS. 
Dominar las prioridades de redacción de la SPS.

 

RESULTATS D’APRENENTATGE:

El estudiante:

Conoce las características de la SPS. 
Conoce las normas de calidad sobre SPS. 
Domina las herramientas informáticas aplicables a la SPS. 
Prepara listas de subtítulos según los estándares de la profesión.

COMPETÈNCIES

Generals
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Desenvolupar i mantenir actualitzades les competències, destreses i coneixements propis segons els
estàndards de la professió.
Implementar les destreses interpersonals relacionades amb la feina sota pressió característica de la
professió i l’estrès que genera.

Específiques

Analitzar, planificar, executar i avaluar projectes de traducció, saber establir i controlar les normes de
qualitat dels projectes de traducció, gestionar equips de treball i prendre decisions estratègiques
vinculades als projectes.
Editar i revisar textos orals i escrits a un nivell professional.
Mostrar destreses vinculades a la inserció al món laboral i a l’exercici pràctic de la professió per
negociar les condicions, objectius i finalitat dels encàrrecs de traducció.
Traduir o interpretar, seguint criteris professionals, textos d’una o més especialitats (entre altres, jurídica
i financera, cientificotècnica, literària, multimèdia, audiovisual) i saber justificar les decisions de 
traducció.

Transversals

Actuar amb esperit i reflexió crítics davant el coneixement en totes les seves dimensions. Mostrar
inquietud intel·lectual, cultural i científica i compromís cap al rigor i la qualitat en l’exigència professional.
Emprar diferents formes de comunicació, tant orals com escrites o audiovisuals, en la llengua pròpia i
en llengües estrangeres, amb un alt grau de correcció en l’ús, la forma i el contingut.

CONTINGUTS:

Bloque 1. La subtitulación. Estrategias, convenciones y criterios de calidad 
Bloque 2. Introducción a los programas de subtitulación: Subtitle Workshop 
Bloque 3. La especificidad de la subtitulación para personas sordas (SPS)

AVALUACIÓ:

La evaluación es continua y se distribuye en las siguientes actividades:

intervenciones en el debate sobre subtitulación (20%) 
intervenciones en el debate sobre la normativa en SPS (20%) 
reflexión sobre la norma UNE 153010: 2012 (20%) 
práctica de subtitulación para personas sordas (40%)

BIBLIOGRAFIA:

? ARUMÍ RIBAS, N. y ROMERO FRESCO, P. (2008) "A Practical Proposal for the Training of Respeakers" 
The Journal of Specialised Translation, 10. 
? BASSOLS, M., PALOMA, D. y TORRENT, A. M. (2003) "La subtitulació per a sords i l’extensió de l’ús
social del català". En: Congrés Europeu sobre Planificació Lingüística.
? CESyA (Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción): http://www.cesya.es
? DE LINDE, Z. y NEIL, K. (1999) The Semiotics of Subtitling. Manchester: St. Edmundsbury Press Ltd, p. 
8-18.
? DE LINDE, Z. (2005) "Read my lips. Subtitling Principles, Practices and Problems". Studies in 
Translatology, 1, p. 9-20.
? DE LINDE, Z. (1996) "Le sous-titrage intralinguistique pour les sourds et les mal entendants". En:
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GAMBIER, Y. (ed.) Les transferts linguistiques dans les médias audiovisuels. Villeneuve d’Ascq: Presses
Universitaires du Septentrion, p. 173-183.
? DIAZ CINTAS, J. (2006) Competencias profesionales del subtitulador y el audiodescriptor. Londres.
? DIAZ CINTAS, J. (2003) Teoría y práctica de la subtitulación. Barcelona: Ariel.
? DIAZ CINTAS, J., MATAMALA, A. y NEVES, J. (2010) (ed.) New insights into audiovisual translation and
media accessibility. Amsterdam: Rodopi.
? DIAZ CINTAS, J., ORERO, P. y REMAEL, A. (2007) Media for All. Subtitling for the Deaf, Audio
Description, and Sign Language. Amsterdam, New York: Rodopi.
? DIAZ CINTAS, J., REMAEL, A. (2007) Audiovisual Translation: Subtitling. Manchester: St. Jerome.
? DIAZ CINTAS, J., REMAEL, A. (eds.). (2007) Media for All. Subtitling for the Deaf, Audiodescription, and
Sign Language. Amsterdam: Rodopi.
? GANDARA, M. (2013). "Análisis y validación de la norma UNE 153010: 2012. Subtitulación para personas
sordas y con discapacidad auditiva". En: VEIGA, M.T. y GARCIA, M. (eds.) Traducción multimedia: diversas
pantallas, enfoques diversos. Vigo: Universidade de Vigo, Servizo de Publicacions.
? FRANCO, E. y SANTIAGO ARRAUJO, V.L. (1995). "Reading television. Checking Deaf People’s
Reactions to Closed Subtitling in Fortaleza, Brasil". En: The Translator Studies in Intercultural comunication.
Manchester: St. Jerome, p. 249-267.
? IZARD, N. (2001) "La subtitulación para sordos del teletexto en Televisión Española". En: LORENZO, L. y
PEREIRA, A. (eds.) El subtitulado: inglés-español/gallego. Vigo: Servicio de Publicaciones Universidade de
Vigo, p. 169-194.
? JIMENEZ HURTADO, C.; RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, A. (eds.). (2008). Accesibilidad a los medios
audiovisuales para personas con discapacidad: AMADIS ’07. Madrid: Real Patronato sobre Discapacidad.
? KURZ, I., MIKULASEK, B. (2004) "Television as a Source of Information for the Deaf and Hearing
Impaired. Captions and Sign Language on Austrian TV", Meta, vol 49, 1, p. 81-88.
? MATAMALA, A., ORERO, P. (2010) Listening to Subtitles. Subtitles for the Deaf and Hard of Hearing.
Berna: Peter Lang.
? NEVES, J. (2005) Audiovisual Translation: Subtitling for the Deaf and Hard-of-Hearing. University of
Surrey-Roehampton [tesis doctoral].
? NEVES, J. (2008) "10 fallacies about Subtitling for the d/Deaf and the hard of hearing", The Journal of
Specialised Translation, vol. 10.
? NEVES, J.; LORENZO, L (2007). "La subtitulación para sordos, panorama global y prenormativo en el
marco iberico". TRANS. Revista de traductología, 11.
? ORERO, P. (coord.) (2007) Dossier "La accesibilidad en los medios: una aproximación multidisciplinar". 
TRANS. Revista de traductología, 11.
? ORERO, P. (2005) "La inclusión de la accesibilidad en comunicación audiovisual dentro de los estudios de
traducción audiovisual". Quaderns, 12, 173-185.
? PEREIRA, A. (2005). "Estado de la cuestión en España". Quaderns, 12, p. 161-172.
? PEREIRA, A., LORENZO, L. (2005) "Evaluamos la norma UNE 153010: Subitulado para personas sordas
y personas con discapacidad auditiva. Subtitulado a través del teletexto". Puentes 6.
? REMAEL, A. (Ed.). (2007) Media for All: Subtitling for the Deaf, Audio Description, and Sign Language.
New York: Rodopi.
? RUIZ MEZCUA, B. y UTRAY DELGADO, F. (2007) Accesibilidad a los medios audiovisuales para
personas con discapacidad. Madrid: Real Patronato sobre Discapacidad.
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Teoria i Pràctica de la Traducció de Documentació Administrativa i Financera B-A (Anglès-Espanyol)

Teoria i Pràctica de la Traducció de Documentació Administrativa i
Financera B-A (Anglès-Espanyol)

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

PROFESSORAT

Lydia Brugué Botia

OBJECTIUS:

? Adquirir capacitat analítica davant de termes i textos administratius i financers en llengua anglesa.
? Desenvolupar una capacitat lectora i de comprensió de textos administratius i financers en la llengua B per
posteriorment arribar a un òptim nivell d’expressió d’aquests termes i textos en la llengua A.
? Identificar i desenvolupar estratègies traductores per posar-les en pràctica posteriorment. 
? Elaborar eines terminològiques en l’àmbit administratiu i financer.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Un cop completat el curs els alumnes podran:
? Planificar i desenvolupar un treball de traducció administrativa i financera organitzat, fidel pel que fa a
contingut de l’original i pulcrament expressat.
? Identificar els recursos que els són útils i separar-los dels que no ho són.
? Prendre decisions pel que fa a la terminologia més apropiada en els diferents contextos.
? Ser capaços de manejar els recursos necessaris per desenvolupar un treball de traducció òptim.
? Ser capaços d’identificar els elements lingüístics en la llengua B que els impedeixen realitzar un exercici
d’expressió natural en la llengua A. 
? Dominar les tècniques informàtiques assistides de traducció.
? Conèixer les pròpies capacitats i debilitats per poder explotar-les positivament o esmenar-les.
? Realitzar exercicis de revisió, control i avaluació estrictes que els permetin garantir nivells òptims de 
qualitat.

COMPETÈNCIES

Generals

Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents.
Implementar les destreses interpersonals relacionades amb la feina sota pressió característica de la
professió i l’estrès que genera.
Resoldre problemes vinculats a les tasques dutes a terme i tenir capacitat per defensar amb arguments
professionals la presa de decisions i per assumir les responsabilitats que corresponguin.
Posseir habilitats per a la crítica i l’autocrítica i demostrar respecte per la qualitat i pels codis
deontològics de la professió.
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Específiques

Aplicar les tecnologies informàtiques a la traducció a un nivell avançat i utilitzar les principals eines
professionals de traducció assistida per ordinador (TAO).
Buscar, seleccionar i gestionar la informació vinculada a projectes de traducció a un nivell avançat
usant sistemes de gestió i recuperació d’informació electrònica (programes específics per a la gestió
terminològica, corpus electrònics, etc.).
Mostrar destreses vinculades a la inserció al món laboral i a l’exercici pràctic de la professió per
negociar les condicions, objectius i finalitat dels encàrrecs de traducció.
Dominar i analitzar les estructures gramaticals, lèxiques i idiomàtiques i les convencions gràfiques i
ortotipogràfiques de les llengües implicades en la traducció.
Traduir o interpretar, seguint criteris professionals, textos d’una o més especialitats (entre altres, jurídica
i financera, cientificotècnica, literària, multimèdia, audiovisual) i saber justificar les decisions de 
traducció.

Bàsiques

Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc
coneguts de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d’estudi. 

Transversals

Mostrar habilitats per a l’exercici professional en entorns multidisciplinaris i complexos, en coordinació
amb equips de treball en xarxa, ja sigui en entorns presencials o virtuals, mitjançant l’ús informàtic i
informacional de les TIC. 
Projectar els valors de l’emprenedoria i la innovació en l’exercici de la trajectòria personal acadèmica i
professional, a través del contacte amb diferents realitats de la pràctica i amb motivació envers el
desenvolupament professional. 

CONTINGUTS:

1.- INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ AMDINISTRATIVA I FINANCERA
1.1. Concepte de traducció administrativa, financera i comercial
1.2. Característiques del discurs administratiu i financer
2.- LA TRADUCCIÓ A L’ÀMBIT EMPRESARIAL
2.1. Les societats mercantils: constitució, tipologia i organització
2.2. Els documents societaris i la seva traducció
2.3. La comunicació empresarial: traducció de correspondència comercial i administrativa
2.4. La traducció publicitària i de llocs web corporatius
3.- LA TRADUCCIÓ JURÍDICA A L’ÀMBIT COMERCIAL: ELS CONTRACTES
3.1. El contracte: concepte, contingut i tipologia
3.2. El contracte de compravenda: macroestructura i clàusules bàsiques
3.3. La terminologia del contracte de compravenda i la seva traducció: problemes d’equivalència, falsos
amics, doblets i triplets
4.- LA TRADUCCIÓ A L’ÀMBIT DEL COMERÇ INTERNACIONAL
4.1. Introducció al comerç internacional i als INCOTERMS
4.2. Els documents necessaris per a l’exportació i la seva traducció

AVALUACIÓ:

Participació als fòrums: 10%
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Seguiment del treball realitzat (activitats): 40%

Realització de projectes (treball final*): 50%

*El treball final consistirà en la traducció de quatre documents (cadascun d’ells vinculat a un dels blocs)
(20%), el lliurament d’un dossier de traduccions (on s’hi inclouran totes les traduccions lliurades al llarg del
curs, un cop revisades per part de l’alumnat) (10%) i la realització d’un qüestionari sobre els continguts de
les quatre unitats didàctiques (20%).

BIBLIOGRAFIA:

Alcalde Peñalver, E. (2015). «¿Qué es la traducción financiera». Estudios de Traducción, vol. 5, 119-131.
Disponible en:
http://revistas.ucm.es/index.php/ESTR/article/view/49414.
Alcaraz, E. (2007). El inglés jurídico. Barcelona: Ariel.
Alcaraz, E. y Hughes, B. (2008). Diccionario de términos económicos, financieros y comerciales 
(inglés-español/español-inglés).
Barcelona: Ariel.
Alcaraz, E. y Hughes, B. (2009). El español jurídico. Barcelona: Ariel.
Alcaraz, E. y Hughes, B. (2012). Diccionario de términos jurídicos, Inglés-Español. Barcelona: Ariel.
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Plana: Publicacionsde la UniversitatJaume I.
Cartwright, John (2007). Contract Law: An Introduction to the English Law of Control for the Civil Lawyer.
Oxford and
Portland: Hart.
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Teoria i Pràctica de la Traducció Jurídica i Judicial B-A (Anglès-Espanyol)

Teoria i Pràctica de la Traducció Jurídica i Judicial B-A (Anglès-Espanyol)

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

PROFESSORAT

Lydia Brugué Botia

OBJECTIUS:

L’assignatura té els següents objectius:

? Adquirir capacitat analítica davant de termes i textos jurídics i judicials en llengua anglesa.
? Desenvolupar una capacitat lectora i de comprensió de textos jurídics i judicials en la llengua B per arribar
a un òptim nivell d’expressió d’aquests termes i textos en la llengua A posteriorment.
? Identificar i desenvolupar estratègies traductores per posar-les en pràctica posteriorment. 
? Elaborar eines terminològiques en l’àmbit jurídic i judicial.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Un cop completat el curs els alumnes podran:
? Planificar i desenvolupar un treball de traducció jurídic / judicial organitzat, fidel pel que fa a contingut a
l’original i pulcrament expressat.
? Identificar els recursos que els són útils i separar-los dels que no ho són.
? Prendre decisions pel que fa a la terminologia més apropiada en els diferents contextos.
? Ser capaços de manejar els recursos necessaris per desenvolupar un treball de traducció òptim.
? Ser capaços d’identificar els elements lingüístics en la llengua B que els impedeixen realitzar un exercici
d’expressió natural en la llengua A. 
? Dominar les tècniques informàtiques assistides de traducció.
? Conèixer les seves pròpies capacitats i debilitats per poder explotar-les positivament o esmenar-les.
? Realitzar exercicis de revisió, control i avaluació estrictes que els permetin garantir nivells òptims de 
qualitat.

COMPETÈNCIES

Generals

Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents.
Implementar les destreses interpersonals relacionades amb la feina sota pressió característica de la
professió i l’estrès que genera.
Resoldre problemes vinculats a les tasques dutes a terme i tenir capacitat per defensar amb arguments
professionals la presa de decisions i per assumir les responsabilitats que corresponguin.
Posseir habilitats per a la crítica i l’autocrítica i demostrar respecte per la qualitat i pels codis
deontològics de la professió.
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Específiques

Aplicar les tecnologies informàtiques a la traducció a un nivell avançat i utilitzar les principals eines
professionals de traducció assistida per ordinador (TAO).
Buscar, seleccionar i gestionar la informació vinculada a projectes de traducció a un nivell avançat
usant sistemes de gestió i recuperació d’informació electrònica (programes específics per a la gestió
terminològica, corpus electrònics, etc.).
Dominar i analitzar les estructures gramaticals, lèxiques i idiomàtiques i les convencions gràfiques i
ortotipogràfiques de les llengües implicades en la traducció.
Traduir o interpretar, seguint criteris professionals, textos d’una o més especialitats (entre altres, jurídica
i financera, cientificotècnica, literària, multimèdia, audiovisual) i saber justificar les decisions de 
traducció.

Bàsiques

Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc
coneguts de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d’estudi. 

Transversals

Mostrar habilitats per a l’exercici professional en entorns multidisciplinaris i complexos, en coordinació
amb equips de treball en xarxa, ja sigui en entorns presencials o virtuals, mitjançant l’ús informàtic i
informacional de les TIC. 
Projectar els valors de l’emprenedoria i la innovació en l’exercici de la trajectòria personal acadèmica i
professional, a través del contacte amb diferents realitats de la pràctica i amb motivació envers el
desenvolupament professional. 

CONTINGUTS:

1.- INTRODUCCIÓ AL DISCURS JURÍDIC I JUDICIAL 
1.1. Concepte de discurs jurídic i judicial.
1.2. Elements constitutius del discurs jurídic i judicial.
1.3. Elements lingüístics característics de la cohesió.
2.- DISCURS JURÍDIC I JUDICIAL EN LLENGUA B.
2.1. Discurs jurídic i judicial en la llengua B. Pràctica.
2.1. Peculiaritats del discurs jurídic i judicial en la llengua B. Pràctica.
2.3. Característiques dels textos jurídics i judicials en la llengua B. Pràctica.
3.- DISCURS JURÍDIC I JUDICIAL EN LLENGUA A.
3.1. Discurs jurídic i judicial en la llengua A. Pràctica.
3.1. Peculiaritats del discurs jurídic i judicial en la llengua A. Pràctica.
3.3. Característiques dels textos jurídics i judicials en la llengua A. Pràctica.
4.- COMPARATIVA DEL DISCURS JURÍDIC I JUDICIAL EN LLENGUA B DAVANT LLENGUA A.
4.1. Anàlisi de les dificultats lèxiques trobades en tots dos idiomes. Pràctica.
4.2. Anàlisi de les dificultats de distanciament de la llengua B relatiu a l’expressió
en la llengua A. Pràctica.

AVALUACIÓ:

Participació: 10%
Realització de treball de curs: 50%
Realització de projectes: 40%
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BIBLIOGRAFIA:

Alcaraz, E. i Hughes, B., 2012. Diccionario de términos jurídicos, Inglés-Español. Barcelona: Ariel. 
Alcaraz, E. Hughes, B., 2009. El español jurídico. Barcelona: Ariel.  
Borja Albi, A., 2000: El texto jurídico inglés y su traducción al español. Barcelona: Ariel 
Borja Albi, A. 2007. Estrategias, materiales y recursos para la traducción jurídica inglés-español.
Madrid: Edelsa. 
Fernández Martínez, JM, 2012, Diccionario Jurídico, Navarra: Thomson-Aranzadi. 
Fundación Tomás Moro, 2012, Diccionario Espasa Jurídico, Madrid: Espasa Calpe. 
Garner, BA, 2012, Black’s Law Dictionary, Minnesota: West Group. 
Martin, J., 2014, English Legal System, Nueva York: Routledge. 
Mayoral, R. (2003): Translating Official Documents. Manchester: St. Jerome. 
Routledge, 2010. Diccionario técnico, Inglés-Español. Londres: Routledge.
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Traducció de Textos d’Enginyeria Mecànica i Tecnologia Mèdica B-A (Anglès-Català)

Traducció de Textos d’Enginyeria Mecànica i Tecnologia Mèdica B-A 
(Anglès-Català)

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Català

OBJECTIUS:

Introduir-se en la traducció mèdica (tècnica) i, més concretament, en les tècniques de diagnòstic per
imatge. 
Conèixer els recursos de què disposa el traductor mèdic a Internet. 
Prendre consciència de la importància de la qualitat i dels principals sistemes de gestió de la qualitat i
recursos per mesurar-la. 
Aprendre a traduir amb una eina de traducció assistida per ordinador. 
Conèixer els recursos interns de què disposa aquesta eina de traducció assistida per ordinador per
millorar la qualitat del document final abans de fer-ne el lliurament.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

L’estudiant:

Sap documentar-se i gestionar la informació vinculada a projectes de traducció a un nivell avançat. 
Sap analitzar, planificar, executar i avaluar projectes de traducció. 
Coneix i aplica les principals eines professionals de traducció assistida per ordinador (TAO). 
Tradueix textos científics i tècnics especialitzats seguint els estàndards de la professió.

COMPETÈNCIES

Específiques

Analitzar, planificar, executar i avaluar projectes de traducció, saber establir i controlar les normes de
qualitat dels projectes de traducció, gestionar equips de treball i prendre decisions estratègiques
vinculades als projectes.
Aplicar les tecnologies informàtiques a la traducció a un nivell avançat i utilitzar les principals eines
professionals de traducció assistida per ordinador (TAO).
Buscar, seleccionar i gestionar la informació vinculada a projectes de traducció a un nivell avançat
usant sistemes de gestió i recuperació d’informació electrònica (programes específics per a la gestió
terminològica, corpus electrònics, etc.).
Editar i revisar textos orals i escrits a un nivell professional.
Mostrar destreses vinculades a la inserció al món laboral i a l’exercici pràctic de la professió per
negociar les condicions, objectius i finalitat dels encàrrecs de traducció.
Traduir o interpretar, seguint criteris professionals, textos d’una o més especialitats (entre altres, jurídica
i financera, cientificotècnica, literària, multimèdia, audiovisual) i saber justificar les decisions de 
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traducció.

CONTINGUTS:

1.  Fonaments de l’àrea de coneixement: enginyeria mecànica i tecnologia mèdica. 
2.  Metaconeixement del sector de la traducció especialitzada: 

Gestió de continguts multilingües. 
Traducció de documentació tècnica. 
Gestió de projectes de traducció amb programari lliure. 
Especificitat de la traducció assistida per ordinador (TAO). 
Formats d’intercanvi de memòries de traducció. 
Bases terminològiques. 
Gestió de la qualitat en traducció. Normes i aplicació.

3.  Encàrrec i pràctica de traducció amb eines TAO.

AVALUACIÓ:

- Realització de treballs o projectes requerits, portafolis: 60%
- Observació de la participació (en fòrums, etc.) i seguiment del treball realitzat: 40%

BIBLIOGRAFIA:

ALLEN, Jeff. "Project Management Checklist". Project MAnagement. Getting Started Guide. Abril/maig
2004, supl. 63. p. 17. 
DALMAU, M. "Translation needs of the medical industry". Multilingual. Desembre 2007, p. 49-51. 
EUTECERT. The European IT and Certification Institute. Presentation ISO 9001 and EN 15038. 
GONZÁLEZ DÍAZ, José Eduardo. Diagnóstico por imagen. 2000.  
HOUSE, Juliane. Translation Quality Assesment: A Model Revisited. Tübingen: Gunter Narr Verlag,
1997. 
INGRAM, Claire. "Working with the Client to Ensure a Succesful Project". Dins: Project Management.
Getting Started Guide. Abril/maig 2004, supl. 63, p. 7-9. 
ISO. Quality Management Principles [en línia]. Ginebra: International Organization for Standardization,
2006. 
KENDRICK, Tom. The Project Management Tool Kit.  EUA: American Management ASsociation, 2004.  
KNUDSON, Joan; BITZ, Ira. Project Management: How to Plan and Manage Successful Projects. EUA:
AMACOM Div American MAnagement Association, 1991. 
LAUSCHER, S. "Concepts of Translation Quality and Quality Assessment". Dins: Proceedings of the
39th Annual Conference of the American Translators Association. 1998. 
LISA. Best Practice Guide: Quality Assurance - The Client Perspective [en línia]. Féchy: Localization
Industry Standards Association, 2004. 
LISA. GILT Industry Ethics. Guidelines and Model Contract [en línia]. Romainmôtier: Localization
Industry Standards Association, 2006. 
LISA. The Localization Industry Primer [en línia]. Féchy: Localization Industry Standards Association,
2003. 
McKETHAN Jr., Kenneth. "Project Churn: Counting the Cost". Dins: Project Management. Getting
Started Guide. Abril/maig 2004, supl. 63, p. 15-16. 
SCHIAFFINO, R.; ZEARO, F. The Measurement of Quality in Translation [presentació]. 42nd Annual
Conference of the American Translators Association, Los Angeles (2001). 
SDL International. SDL Trados 2007 Tutorial version 2.1. Translation in SDL Trados. SDL Trados, Inc.,
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2006. 
SDL International. Translator’s Workbench User Guide. Translation in SDL Trados. SDL Trados, Inc.,
2006. 
STOELLER, Willem. "The Hub of the Wheel". Dins: Project Management. Getting Started 
Guide. Abril/maig 2004, supl. 63, p. 3-6.
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Traducció de Textos d’Enginyeria Mecànica i Tecnologia Mèdica B-A (Anglès-Espanyol)

Traducció de Textos d’Enginyeria Mecànica i Tecnologia Mèdica B-A 
(Anglès-Espanyol)

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Espanyol

OBJECTIUS:

Introduir-se en la traducció mèdica (tècnica) i, més concretament, en les tècniques de diagnòstic per
imatge. 
Conèixer els recursos de què disposa el traductor mèdic a Internet. 
Prendre consciència de la importància de la qualitat i dels principals sistemes de gestió de la qualitat i
recursos per mesurar-la. 
Aprendre a traduir amb una eina de traducció assistida per ordinador. 
Conèixer els recursos interns de què disposa aquesta eina de traducció assistida per ordinador per
millorar la qualitat del document final abans de fer-ne el lliurament.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

L’estudiant:

Sap documentar-se i gestionar la informació vinculada a projectes de traducció a un nivell avançat. 
Sap analitzar, planificar, executar i avaluar projectes de traducció. 
Coneix i aplica les principals eines professionals de traducció assistida per ordinador (TAO). 
Tradueix textos científics i tècnics especialitzats seguint els estàndards de la professió.

COMPETÈNCIES

Específiques

Analitzar, planificar, executar i avaluar projectes de traducció, saber establir i controlar les normes de
qualitat dels projectes de traducció, gestionar equips de treball i prendre decisions estratègiques
vinculades als projectes.
Aplicar les tecnologies informàtiques a la traducció a un nivell avançat i utilitzar les principals eines
professionals de traducció assistida per ordinador (TAO).
Buscar, seleccionar i gestionar la informació vinculada a projectes de traducció a un nivell avançat
usant sistemes de gestió i recuperació d’informació electrònica (programes específics per a la gestió
terminològica, corpus electrònics, etc.).
Editar i revisar textos orals i escrits a un nivell professional.
Mostrar destreses vinculades a la inserció al món laboral i a l’exercici pràctic de la professió per
negociar les condicions, objectius i finalitat dels encàrrecs de traducció.
Traduir o interpretar, seguint criteris professionals, textos d’una o més especialitats (entre altres, jurídica
i financera, cientificotècnica, literària, multimèdia, audiovisual) i saber justificar les decisions de 
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traducció.

CONTINGUTS:

1.  Fonaments de l’àrea de coneixement: enginyeria mecànica i tecnologia mèdica. 
2.  Metaconeixement del sector de la traducció especialitzada: 

Gestió de continguts multilingües. 
Traducció de documentació tècnica. 
Gestió de projectes de traducció amb programari lliure. 
Especificitat de la traducció assistida per ordinador (TAO). 
Formats d’intercanvi de memòries de traducció. 
Bases terminològiques. 
Gestió de la qualitat en traducció. Normes i aplicació.

3.  Encàrrec i pràctica de traducció amb eines TAO.

AVALUACIÓ:

- Realització de treballs o projectes requerits, portafolis: 60%
- Observació de la participació (en fòrums, etc.) i seguiment del treball realitzat: 40%

BIBLIOGRAFIA:

ALLEN, Jeff. "Project Management Checklist". Project MAnagement. Getting Started Guide. Abril/maig
2004, supl. 63. p. 17. 
DALMAU, M. "Translation needs of the medical industry". Multilingual. Desembre 2007, p. 49-51. 
EUTECERT. The European IT and Certification Institute. Presentation ISO 9001 and EN 15038. 
GONZÁLEZ DÍAZ, José Eduardo. Diagnóstico por imagen. 2000.  
HOUSE, Juliane. Translation Quality Assesment: A Model Revisited. Tübingen: Gunter Narr Verlag,
1997. 
INGRAM, Claire. "Working with the Client to Ensure a Succesful Project". Dins: Project Management.
Getting Started Guide. Abril/maig 2004, supl. 63, p. 7-9. 
ISO. Quality Management Principles [en línia]. Ginebra: International Organization for Standardization,
2006. 
KENDRICK, Tom. The Project Management Tool Kit.  EUA: American Management ASsociation, 2004.  
KNUDSON, Joan; BITZ, Ira. Project Management: How to Plan and Manage Successful Projects. EUA:
AMACOM Div American MAnagement Association, 1991. 
LAUSCHER, S. "Concepts of Translation Quality and Quality Assessment". Dins: Proceedings of the
39th Annual Conference of the American Translators Association. 1998. 
LISA. Best Practice Guide: Quality Assurance - The Client Perspective [en línia]. Féchy: Localization
Industry Standards Association, 2004. 
LISA. GILT Industry Ethics. Guidelines and Model Contract [en línia]. Romainmôtier: Localization
Industry Standards Association, 2006. 
LISA. The Localization Industry Primer [en línia]. Féchy: Localization Industry Standards Association,
2003. 
McKETHAN Jr., Kenneth. "Project Churn: Counting the Cost". Dins: Project Management. Getting
Started Guide. Abril/maig 2004, supl. 63, p. 15-16. 
SCHIAFFINO, R.; ZEARO, F. The Measurement of Quality in Translation [presentació]. 42nd Annual
Conference of the American Translators Association, Los Angeles (2001). 
SDL International. SDL Trados 2007 Tutorial version 2.1. Translation in SDL Trados. SDL Trados, Inc.,
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2006. 
SDL International. Translator’s Workbench User Guide. Translation in SDL Trados. SDL Trados, Inc.,
2006. 
STOELLER, Willem. "The Hub of the Wheel". Dins: Project Management. Getting Started 
Guide. Abril/maig 2004, supl. 63, p. 3-6.

108GUIA DE L’ESTUDIANT 2017-2018  MÀSTER UNIVERSITARI EN TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA



Traducció de Textos d’Informàtica. Software Lliure B-A (Anglès-Català)

Traducció de Textos d’Informàtica. Software Lliure B-A (Anglès-Català)

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Català

OBJECTIUS:

Aquesta assignatura es proposa una sèrie d’objectius, de caràcter teòric i aplicat, relacionats amb el
software lliure entès com un instrument i un objecte d’interès. Concretament, són aquests:

1.  Conèixer les peculiaritats d’un tipus específic de textos científics i tècnics: els textos d’informàtica. 
2.  Identificar de manera clara les característiques del software lliure. 
3.  Interioritzar el concepte d’estàndard industrial aplicat al món de la traducció de la localització. 
4.  Conèixer alguns dels principals estàndards industrials per a la traducció i la localització i les institucions

normalitzadores que els generen i mantenen. 
5.  Aprendre el funcionament bàsic d’una heina lliure de traducció assistida per ordinador. 
6.  Conèixer alguns espais professionals per a la traducció de textos informàtics relacionats amb el

software lliure. 
7.  Gestionar de forma eficaç un projecte de traducció relacionat amb el software lliure, emprant una eina

de software lliure i generant arxius en formàts estàndar.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

L’estudiant:

Sap documentar-se i gestionar la informació vinculada a projectes de traducció a un nivell avançat. 
Sap analitzar, planificar, executar i avaluar projectes de traducció. 
Coneix i aplica les principals eines professionals de traducció assistida per odrinador (TAO). 
Tradueix textos científics i tècnics especialitzats seguint els estàndards de la professió.

COMPETÈNCIES

Específiques

Analitzar, planificar, executar i avaluar projectes de traducció, saber establir i controlar les normes de
qualitat dels projectes de traducció, gestionar equips de treball i prendre decisions estratègiques
vinculades als projectes.
Aplicar les tecnologies informàtiques a la traducció a un nivell avançat i utilitzar les principals eines
professionals de traducció assistida per ordinador (TAO).
Editar i revisar textos orals i escrits a un nivell professional.
Traduir o interpretar, seguint criteris professionals, textos d’una o més especialitats (entre altres, jurídica
i financera, cientificotècnica, literària, multimèdia, audiovisual) i saber justificar les decisions de 
traducció.
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Transversals

Esdevenir l’actor principal del propi procés formatiu amb l’objectiu d’aconseguir una millora personal i
professional i d’adquirir una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context de
diversitat lingüística, amb realitats socials, culturals i econòmiques molt diverses. 

CONTINGUTS:

Els continguts de l’assignatura són els següents:

1.  Fonaments de l’àrea de coneixement: informàtica i software lliure. 
2.  Metaconeixement del sector de la traducció especialitzada: 

1.  Gestió de continguts multilingües. 
2.  Traducció de documentació tècnica. 
3.  Gestió de projectes de traducció amb software lliure. 
4.  Especificitat de la traducció assistida per ordinador (TAO). 
5.  Formats d’intercanvi de memòries de traducció. 
6.  Bases terminològiques. 
7.  Gestió de la qualitat en traducció. Normes i aplicació.

3.  Encàrrec i pràctica de traducció amb eines TAO.

AVALUACIÓ:

L’avaluació de l’assignatura s’estructura així:

Realització de treballs o projectes requerits (ressenya i projecte de traducció): 70% 
Seguiment del treball realitzat i de la participació (fòrums de debat): 30%

BIBLIOGRAFIA:

Diaz Fouces, O. & M. García González eds. (2008) Traducir (con) software libre. Granada: Comares. 
https://www.academia.edu/3408812/Traducir_con_software_libre
Sandrini, P. (2011) "Tecnologia FLOSS per la Traduzione. Disponibilità, applicazione e problematiche."
inTRAlinea http://www.intralinea.org/specials/article/tecnologia_floss_per_la_traduzione
Revista Tradumàtica, núm. 9 http://revistes.uab.cat/tradumatica/issue/view/9
Arjona Reina L., Robles G., González-Barahona J.M. (2013): "A Preliminary Analysis of Localization in Free
Software: How Translations Are Performed". In Petrinja E., Succi G., El Ioini N., Sillitti A. (eds): Open Source
Software: Quality Verification. OSS 2013. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol
404. Springer, Berlin, Heidelberg.
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-642-38928-3_11.pdf
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Traducció de Textos d’Informàtica. Software Lliure B-A (Anglès-Espanyol)

Traducció de Textos d’Informàtica. Software Lliure B-A (Anglès-Espanyol)

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Espanyol

OBJECTIUS:

Aquesta assignatura es proposa una sèrie d’objectius, de caràcter teòric i aplicat, relacionats amb el
software lliure entès com un instrument i un objecte d’interès. Concretament, són aquests:

Conèixer les peculiaritats d’un tipus específic de textos científics i tècnics: els textos d’informàtica. 
Identificar de manera clara les característiques del software lliure. 
Interioritzar el concepte d’estàndard industrial aplicat al món de la traducció de la localització. 
Conèixer alguns dels principals estàndards industrials per a la traducció i la localització i les institucions
normalitzadores que els generen i mantenen. 
Aprendre el funcionament bàsic d’una heina lliure de traducció assistida per ordinador. 
Conèixer alguns espais professionals per a la traducció de textos informàtics relacionats amb el
software lliure. 
Gestionar de forma eficaç un projecte de traducció relacionat amb el software lliure, emprant una eina
de software lliure i generant arxius en formàts estàndar.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

L’estudiant:

Sap documentar-se i gestionar la informació vinculada a projectes de traducció a un nivell avançat. 
Sap analitzar, planificar, executar i avaluar projectes de traducció. 
Coneix i aplica les principals eines professionals de traducció assistida per odrinador (TAO). 
Tradueix textos científics i tècnics especialitzats seguint els estàndards de la professió.

COMPETÈNCIES

Específiques

Analitzar, planificar, executar i avaluar projectes de traducció, saber establir i controlar les normes de
qualitat dels projectes de traducció, gestionar equips de treball i prendre decisions estratègiques
vinculades als projectes.
Aplicar les tecnologies informàtiques a la traducció a un nivell avançat i utilitzar les principals eines
professionals de traducció assistida per ordinador (TAO).
Editar i revisar textos orals i escrits a un nivell professional.
Traduir o interpretar, seguint criteris professionals, textos d’una o més especialitats (entre altres, jurídica
i financera, cientificotècnica, literària, multimèdia, audiovisual) i saber justificar les decisions de 
traducció.
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Transversals

Esdevenir l’actor principal del propi procés formatiu amb l’objectiu d’aconseguir una millora personal i
professional i d’adquirir una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context de
diversitat lingüística, amb realitats socials, culturals i econòmiques molt diverses. 

CONTINGUTS:

Els continguts de l’assignatura són els següents:

1.  Fonaments de l’àrea de coneixement: informàtica i software lliure. 
2.  Metaconeixement del sector de la traducció especialitzada: 

1.  Gestió de continguts multilingües. 
2.  Traducció de documentació tècnica. 
3.  Gestió de projectes de traducció amb software lliure. 
4.  Especificitat de la traducció assistida per ordinador (TAO). 
5.  Formats d’intercanvi de memòries de traducció. 
6.  Bases terminològiques. 
7.  Gestió de la qualitat en traducció. Normes i aplicació.

3.  Encàrrec i pràctica de traducció amb eines TAO.

AVALUACIÓ:

L’avaluació de l’assignatura s’estructura així:

Realització de treballs o projectes requerits (ressenya i projecte de traducció): 70% 
Seguiment del treball realitzat i de la participació (fòrums de debat): 30%

BIBLIOGRAFIA:

Diaz Fouces, O. & M. García González eds. (2008) Traducir (con) software libre. Granada: Comares. 
https://www.academia.edu/3408812/Traducir_con_software_libre
Sandrini, P. (2011) "Tecnologia FLOSS per la Traduzione. Disponibilità, applicazione e problematiche."
inTRAlinea http://www.intralinea.org/specials/article/tecnologia_floss_per_la_traduzione
Revista Tradumàtica, núm. 9 http://revistes.uab.cat/tradumatica/issue/view/9
Arjona Reina L., Robles G., González-Barahona J.M. (2013): "A Preliminary Analysis of Localization in Free
Software: How Translations Are Performed". In Petrinja E., Succi G., El Ioini N., Sillitti A. (eds): Open Source
Software: Quality Verification. OSS 2013. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol
404. Springer, Berlin, Heidelberg.
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-642-38928-3_11.pdf
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Traducció de Textos de Ciència i Tecnologia del Medi Ambient B-A (Anglès-Català)

Traducció de Textos de Ciència i Tecnologia del Medi Ambient B-A 
(Anglès-Català)

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Català

OBJECTIUS:

L’objectiu principal d’aquesta assignatura és que et familiaritzis, d’una banda, amb els principals conceptes
de les ciències ambientals i, de l’altra, amb els fonaments de la traducció especialitzada.

L’àrea temàtica de les ciències ambientals ens ofereix la plataforma en què basar part del nostre estudi
d’importants directrius metodològiques que donin resposta als principals problemes i interrogants que se li
puguin plantejar al traductor/-a especialitzat/-ada en el procés de cerca, selecció, avaluació i processament
de la informació.

En aquesta assignatura es tracten aquests aspectes teòrics, buscant sempre l’aplicació pràctica d’aquests
per part de cada estudiant. Així doncs, els fonaments i característiques de les diferents àrees temàtiques
s’analitzen també des de la perspectiva traductora, per abordar aspectes sobre la gestió de continguts
multilingu?es o el domini de programes de traducció assistida per ordinador.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

L’estudiant:

Coneix els fonaments de les ciències del medi ambient. 
Té nocions de la gestió de continguts multilingües. 
Coneix les eines informàtiques aplicables a la traducció especialitzada. 
Coneix les normes de qualitat sobre traducció especialitzada. 
Prepara i revisa traduccions segons els estàndards de la professió.

COMPETÈNCIES

Generals

Desenvolupar i mantenir actualitzades les competències, destreses i coneixements propis segons els
estàndards de la professió.
Resoldre problemes vinculats a les tasques dutes a terme i tenir capacitat per defensar amb arguments
professionals la presa de decisions i per assumir les responsabilitats que corresponguin.
Posseir habilitats per a la crítica i l’autocrítica i demostrar respecte per la qualitat i pels codis
deontològics de la professió.
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Específiques

Analitzar, planificar, executar i avaluar projectes de traducció, saber establir i controlar les normes de
qualitat dels projectes de traducció, gestionar equips de treball i prendre decisions estratègiques
vinculades als projectes.
Aplicar les tecnologies informàtiques a la traducció a un nivell avançat i utilitzar les principals eines
professionals de traducció assistida per ordinador (TAO).

Transversals

Actuar amb esperit i reflexió crítics davant el coneixement en totes les seves dimensions. Mostrar
inquietud intel·lectual, cultural i científica i compromís cap al rigor i la qualitat en l’exigència professional.
Esdevenir l’actor principal del propi procés formatiu amb l’objectiu d’aconseguir una millora personal i
professional i d’adquirir una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context de
diversitat lingüística, amb realitats socials, culturals i econòmiques molt diverses. 

CONTINGUTS:

1.  Fonaments de l’àrea de coneixement de la ciència i la tecnologia del medi ambient. 
2.  Traducció cientificotècnica del medi ambient. 
3.  Gestió de continguts especialitzats multilingües. 
4.  Traducció de documentació tècnica. 
5.  Especificitat de la traducció assistida per ordinador (TAO).

AVALUACIÓ:

L’avaluació és continuada i es realitzarà tenint en compte els resultats obtinguts a les activitats obligatòries
corresponents a la unitat didàctica:

La realització de dues activitats obligatòries: un encàrrec de traducció (50%) i un exercici terminològic
(30%). 
La participació activa en els fòrums virtuals de l’assignatura (20%).

BIBLIOGRAFIA:

Sobre ciències ambientals

Encyclopedia of Earth [en línia]. http://www.eoearth.org/ 
Hajek. E. R. 2002. "Conceptos de Ecología y Medio Ambiente. Glosarios de Ecología y Medio
Ambiente. Ecología y Medio Ambiente en Chile. Ecology and Environment in Chile" [en línia]. Xile.
http://www.ecolyma.cl/oikosprofesor_01_conceptos.htm 
Pérez-Agote, A. 1979. Medio ambiente e ideología en el capitalismo avanzado. Madrid: Ediciones 
Encuentro.

Sobre traducció especialitzada, terminologia i eines per a la traducció

Abaitua, J. 1995. "Prólogo a la edición española", a Introducción a la Traducción automática, Hutchins,
W. J. y Sommers, H. L. Madrid: Visor. 
Alonso, A. y Decesaris, J. (2005). "Vías de caracterización en los textos especializados del medio
ambiente". Actas IX Simposio Internacional de Comunicación Social, Santiago de Cuba, 24-28 de enero
de 2005. Vol. I. Santiago de Cuba: Centro de Lingu?ística Aplicada-Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente. 89-94. 
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Budin, G y A. Melby 2000. "Accessibility of Multilingual Terminological Resources ?Current Problems
and Prospects for the Future" [en línia] a Translation, Theory, and Technology.
http://www.ttt.org/Salt/Athens_Paper.doc 
Budin, G. 2002. "Translation in Science - Towards a Polycentric Model of Science Translation", a
Chabás, J., Cases, M. i Gaser, R., Proceedings of the First International Conference on Specialised 
Translation. Barcelona, UPF. 
Cabré, M. T. 1994. "Terminologie et dictionnaires". Meta 39/4. 589-597. 
Cabré, M. T. 1999. La terminología. Representación y comunicación. Elementos para una teoría de
base comunicativa y otros artículos. Sèrie Monografies 3. Barcelona: Institut Universitari de Lingu?ística
Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. 
Cámara, L. 2001. "El papel de las herramientas TAO en la documentación técnica multilingu?e", 
Tradumática, núm. 0, [en línia]. http://www.fti.uab.es/tradumatica/revista/num0/articles/lcamara/art.htm 
Cámara, L. 2002. "Tecnología para la gestión terminológica multilingu?e: TermStar y Webterm", a La
traducción científico-técnica y la terminología en la sociedad de la información, Alcina, A. y Gamero, S.
(eds). Castellón de la Plana: Publicacions Universitat Jaume I: 271-276. 
Espasa, E. & González Davies, M. 2003. "Traducción de textos científicos: medicina y medio ambiente".
A González Davies, M. (coord.). Secuencias: tareas para el aprendizaje interactivo de la traducción 
especializada. Barcelona: Octaedro. 
Estopà, R. 2001. "Elementos lingu?ísticos de las unidades terminológicas para su extracción
automática", en La terminología científico-técnica, Cabré, M. T. (ed) (2001), Barcelona: IULA-
Universidad Pompeu Fabra: 67-80. 
Esselink, B. 2000. A Practical Guide to Localization. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co. 
Freigang, K. H. 2001. "Automation of Translation: Past, Presence, and Future", Tradumática, Revista
núm. 0, [en línia]. http://www.fti.uab.es/tradumatica/revista/num0/articles/khfreigang/art.htm 
Gili Gaya, M. (1998) "Prólogo", Diccionario Vox de la Lengua Española, Barcelona: Bibliograf. 
Gómez, J. 2001. "Una guía al TMX", Tradumática, núm. 0. [en línia].
http://www.fti.uab.es/tradumatica/revista/num0/articles/jgomez/art.htm 
Lauriston, A. 1995. "Criteria for Measuring Term Recognition", a Proceedings of the Seventh
Conference on European Chapter of the Association for Computational Linguistics. Dublín: Morgan
Kaufmann Publishers, [en línia]. http://acl.ldc.upenn.edu//E/E95/E95-1003.pdf 
Lázaro Carreter, F. 1997. El dardo en la palabra. Barcelona: Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores. 
Rinsche, A. 1997. "Translation Technology: The State of the Art" a Localization Resources Centre.
Yearbook 1997. Dublín: Localization Resources Centre. 
Temis, 2003. Corporate terminology with XST, [en línia]. 
http://www.temis-group.com/temis/attachments/factsheets/XTS_en.pdf
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Traducció de Textos de Ciència i Tecnologia del Medi Ambient B-A (Anglès-Espanyol)

Traducció de Textos de Ciència i Tecnologia del Medi Ambient B-A 
(Anglès-Espanyol)

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Espanyol

OBJECTIUS:

L’objectiu principal d’aquesta assignatura és que et familiaritzis, d’una banda, amb els principals conceptes
de les ciències ambientals i, de l’altra, amb els fonaments de la traducció especialitzada.

L’àrea temàtica de les ciències ambientals ens ofereix la plataforma en què basar part del nostre estudi
d’importants directrius metodològiques que donin resposta als principals problemes i interrogants que se li
puguin plantejar al traductor/-a especialitzat/-ada en el procés de cerca, selecció, avaluació i processament
de la informació.

En aquesta assignatura es tracten aquests aspectes teòrics, buscant sempre l’aplicació pràctica d’aquests
per part de cada estudiant. Així doncs, els fonaments i característiques de les diferents àrees temàtiques
s’analitzen també des de la perspectiva traductora, per abordar aspectes sobre la gestió de continguts
multilingu?es o el domini de programes de traducció assistida per ordinador.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

L’estudiant:

Coneix els fonaments de les ciències del medi ambient. 
Té nocions de la gestió de continguts multilingües. 
Coneix les eines informàtiques aplicables a la traducció especialitzada. 
Coneix les normes de qualitat sobre traducció especialitzada. 
Prepara i revisa traduccions segons els estàndards de la professió.

COMPETÈNCIES

Generals

Desenvolupar i mantenir actualitzades les competències, destreses i coneixements propis segons els
estàndards de la professió.
Resoldre problemes vinculats a les tasques dutes a terme i tenir capacitat per defensar amb arguments
professionals la presa de decisions i per assumir les responsabilitats que corresponguin.
Posseir habilitats per a la crítica i l’autocrítica i demostrar respecte per la qualitat i pels codis
deontològics de la professió.
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Específiques

Analitzar, planificar, executar i avaluar projectes de traducció, saber establir i controlar les normes de
qualitat dels projectes de traducció, gestionar equips de treball i prendre decisions estratègiques
vinculades als projectes.
Aplicar les tecnologies informàtiques a la traducció a un nivell avançat i utilitzar les principals eines
professionals de traducció assistida per ordinador (TAO).

Transversals

Actuar amb esperit i reflexió crítics davant el coneixement en totes les seves dimensions. Mostrar
inquietud intel·lectual, cultural i científica i compromís cap al rigor i la qualitat en l’exigència professional.
Esdevenir l’actor principal del propi procés formatiu amb l’objectiu d’aconseguir una millora personal i
professional i d’adquirir una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context de
diversitat lingüística, amb realitats socials, culturals i econòmiques molt diverses. 

CONTINGUTS:

1.  Fonaments de l’àrea de coneixement de la ciència i la tecnologia del medi ambient. 
2.  Traducció cientificotècnica del medi ambient. 
3.  Gestió de continguts especialitzats multilingües. 
4.  Traducció de documentació tècnica. 
5.  Especificitat de la traducció assistida per ordinador (TAO).

AVALUACIÓ:

L’avaluació és continuada i es realitzarà tenint en compte els resultats obtinguts a les activitats obligatòries
corresponents a la unitat didàctica:

La realització de dues activitats obligatòries: un encàrrec de traducció (50%) i un exercici terminològic
(30%). 
La participació activa en els fòrums virtuals de l’assignatura (20%).

BIBLIOGRAFIA:

Sobre ciències ambientals

Encyclopedia of Earth [en línia]. http://www.eoearth.org/ 
Hajek. E. R. 2002. "Conceptos de Ecología y Medio Ambiente. Glosarios de Ecología y Medio
Ambiente. Ecología y Medio Ambiente en Chile. Ecology and Environment in Chile" [en línia]. Xile.
http://www.ecolyma.cl/oikosprofesor_01_conceptos.htm 
Pérez-Agote, A. 1979. Medio ambiente e ideología en el capitalismo avanzado. Madrid: Ediciones 
Encuentro.

Sobre traducció especialitzada, terminologia i eines per a la traducció

Abaitua, J. 1995. "Prólogo a la edición española", a Introducción a la Traducción automática, Hutchins,
W. J. y Sommers, H. L. Madrid: Visor. 
Alonso, A. y Decesaris, J. (2005). "Vías de caracterización en los textos especializados del medio
ambiente". Actas IX Simposio Internacional de Comunicación Social, Santiago de Cuba, 24-28 de enero
de 2005. Vol. I. Santiago de Cuba: Centro de Lingu?ística Aplicada-Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente. 89-94. 
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Budin, G y A. Melby 2000. "Accessibility of Multilingual Terminological Resources ?Current Problems
and Prospects for the Future" [en línia] a Translation, Theory, and Technology.
http://www.ttt.org/Salt/Athens_Paper.doc 
Budin, G. 2002. "Translation in Science - Towards a Polycentric Model of Science Translation", a
Chabás, J., Cases, M. i Gaser, R., Proceedings of the First International Conference on Specialised 
Translation. Barcelona, UPF. 
Cabré, M. T. 1994. "Terminologie et dictionnaires". Meta 39/4. 589-597. 
Cabré, M. T. 1999. La terminología. Representación y comunicación. Elementos para una teoría de
base comunicativa y otros artículos. Sèrie Monografies 3. Barcelona: Institut Universitari de Lingu?ística
Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. 
Cámara, L. 2001. "El papel de las herramientas TAO en la documentación técnica multilingu?e", 
Tradumática, núm. 0, [en línia]. http://www.fti.uab.es/tradumatica/revista/num0/articles/lcamara/art.htm 
Cámara, L. 2002. "Tecnología para la gestión terminológica multilingu?e: TermStar y Webterm", a La
traducción científico-técnica y la terminología en la sociedad de la información, Alcina, A. y Gamero, S.
(eds). Castellón de la Plana: Publicacions Universitat Jaume I: 271-276. 
Espasa, E. & González Davies, M. 2003. "Traducción de textos científicos: medicina y medio ambiente".
A González Davies, M. (coord.). Secuencias: tareas para el aprendizaje interactivo de la traducción 
especializada. Barcelona: Octaedro. 
Estopà, R. 2001. "Elementos lingu?ísticos de las unidades terminológicas para su extracción
automática", en La terminología científico-técnica, Cabré, M. T. (ed) (2001), Barcelona: IULA-
Universidad Pompeu Fabra: 67-80. 
Esselink, B. 2000. A Practical Guide to Localization. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co. 
Freigang, K. H. 2001. "Automation of Translation: Past, Presence, and Future", Tradumática, Revista
núm. 0, [en línia]. http://www.fti.uab.es/tradumatica/revista/num0/articles/khfreigang/art.htm 
Gili Gaya, M. (1998) "Prólogo", Diccionario Vox de la Lengua Española, Barcelona: Bibliograf. 
Gómez, J. 2001. "Una guía al TMX", Tradumática, núm. 0. [en línia].
http://www.fti.uab.es/tradumatica/revista/num0/articles/jgomez/art.htm 
Lauriston, A. 1995. "Criteria for Measuring Term Recognition", a Proceedings of the Seventh
Conference on European Chapter of the Association for Computational Linguistics. Dublín: Morgan
Kaufmann Publishers, [en línia]. http://acl.ldc.upenn.edu//E/E95/E95-1003.pdf 
Lázaro Carreter, F. 1997. El dardo en la palabra. Barcelona: Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores. 
Rinsche, A. 1997. "Translation Technology: The State of the Art" a Localization Resources Centre.
Yearbook 1997. Dublín: Localization Resources Centre. 
Temis, 2003. Corporate terminology with XST, [en línia]. 
http://www.temis-group.com/temis/attachments/factsheets/XTS_en.pdf
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Traducció de Videojocs B-A (Anglès-Català)

Traducció de Videojocs B-A (Anglès-Català)

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

OBJECTIUS:

1. Conèixer la panoràmica del món dels videojocs.
2. Conèixer els diferents models de localització dels videojocs.
3. Familiaritzar-se amb el procés de traducció i agents implicats
4. Conèixer les decisions que cal prendre durant el procés de traducció.
5. Realitzar traduccions amb criteris professionals.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Coneix les característiques de localització dels videojocs. 
Coneix els diferents models de localització. 
Té familiaritat amb el procés de traducció i els agents implicats. 
Coneix les decisions i limitacions dels processos de localització. 
Localitza videojocs segons els estàndards de la professió.

COMPETÈNCIES

Generals

Desenvolupar i mantenir actualitzades les competències, destreses i coneixements propis segons els
estàndards de la professió.
Implementar les destreses interpersonals relacionades amb la feina sota pressió característica de la
professió i l’estrès que genera.

Específiques

Analitzar, planificar, executar i avaluar projectes de traducció, saber establir i controlar les normes de
qualitat dels projectes de traducció, gestionar equips de treball i prendre decisions estratègiques
vinculades als projectes.
Editar i revisar textos orals i escrits a un nivell professional.
Mostrar destreses vinculades a la inserció al món laboral i a l’exercici pràctic de la professió per
negociar les condicions, objectius i finalitat dels encàrrecs de traducció.
Traduir o interpretar, seguint criteris professionals, textos d’una o més especialitats (entre altres, jurídica
i financera, cientificotècnica, literària, multimèdia, audiovisual) i saber justificar les decisions de 
traducció.

Bàsiques
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Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc
coneguts de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d’estudi. 

Transversals

Emprar diferents formes de comunicació, tant orals com escrites o audiovisuals, en la llengua pròpia i
en llengües estrangeres, amb un alt grau de correcció en l’ús, la forma i el contingut.
Mostrar habilitats per a l’exercici professional en entorns multidisciplinaris i complexos, en coordinació
amb equips de treball en xarxa, ja sigui en entorns presencials o virtuals, mitjançant l’ús informàtic i
informacional de les TIC. 

CONTINGUTS:

1. Panoràmica del món dels videojocs i la seva traducció 
2. Models de traducció 
3. Procés de traducció i agents implicats
4. Característiques principals 
5. Components i tipologies textuals
6. Aspectes tècnics
7. El control de qualitat
8. Exercicis pràctics de traducció de videojocs

AVALUACIÓ:

L’avaluació és contínua i contempla les activitats següents:

Exercicis avaluables: 80% 
Participació en fòrums: 20%

BIBLIOGRAFIA:

Bernal, M. (2015). Translation and Localisation in Video Games. London: Routledge.

Bernal, M. (2011) (ed.) "Video Games Localisation". TRANS: Revista de Traductología. Nº. 15. Disponible a: 
http://www.trans.uma.es/trans_15.html

Bernal, M. (2006) "On the Translation of Video Games". The Journal of Specialised Translation. Disponible
a: http://www.jostrans.org/issue06/art_bernal.php

Bernal, M. (2007a). "Challenges in the Translation of Videogames". Revista Tradumàtica. Núm. 5: "La
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Chandler, H.; O’Malley Deming, S. (2012). The Game Localization Handbook. Massachusetts: Charles River 
Media.

Dietz, F. A Translator’s Perspective on Games Localization. Multilingual Computing and Technology, 2003,
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Traducció de Videojocs B-A (Anglès-Espanyol)

Traducció de Videojocs B-A (Anglès-Espanyol)

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

OBJECTIUS:

1. Conèixer la panoràmica del món dels videojocs.
2. Conèixer els diferents models de localització dels videojocs.
3. Familiaritzar-se amb el procés de traducció i agents implicats
4. Conèixer les decisions que cal prendre durant el procés de traducció.
5. Realitzar traduccions amb criteris professionals.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Coneix les característiques de localització dels videojocs. 
Coneix els diferents models de localització. 
Té familiaritat amb el procés de traducció i els agents implicats. 
Coneix les decisions i limitacions dels processos de localització. 
Localitza videojocs segons els estàndards de la professió.

COMPETÈNCIES

Generals

Desenvolupar i mantenir actualitzades les competències, destreses i coneixements propis segons els
estàndards de la professió.
Implementar les destreses interpersonals relacionades amb la feina sota pressió característica de la
professió i l’estrès que genera.

Específiques

Analitzar, planificar, executar i avaluar projectes de traducció, saber establir i controlar les normes de
qualitat dels projectes de traducció, gestionar equips de treball i prendre decisions estratègiques
vinculades als projectes.
Editar i revisar textos orals i escrits a un nivell professional.
Mostrar destreses vinculades a la inserció al món laboral i a l’exercici pràctic de la professió per
negociar les condicions, objectius i finalitat dels encàrrecs de traducció.
Traduir o interpretar, seguint criteris professionals, textos d’una o més especialitats (entre altres, jurídica
i financera, cientificotècnica, literària, multimèdia, audiovisual) i saber justificar les decisions de 
traducció.

Bàsiques
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Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc
coneguts de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d’estudi. 

Transversals

Emprar diferents formes de comunicació, tant orals com escrites o audiovisuals, en la llengua pròpia i
en llengües estrangeres, amb un alt grau de correcció en l’ús, la forma i el contingut.
Mostrar habilitats per a l’exercici professional en entorns multidisciplinaris i complexos, en coordinació
amb equips de treball en xarxa, ja sigui en entorns presencials o virtuals, mitjançant l’ús informàtic i
informacional de les TIC. 

CONTINGUTS:

1. Panoràmica del món dels videojocs i la seva traducció 
2. Models de traducció 
3. Procés de traducció i agents implicats
4. Característiques principals 
5. Components i tipologies textuals
6. Aspectes tècnics
7. El control de qualitat
8. Exercicis pràctics de traducció de videojocs

AVALUACIÓ:

L’avaluació és contínua i contempla les activitats següents:

Exercicis avaluables: 80% 
Participació en fòrums: 20%

BIBLIOGRAFIA:

Bernal, M. (2015). Translation and Localisation in Video Games. London: Routledge.

Bernal, M. (2011) (ed.) "Video Games Localisation". TRANS: Revista de Traductología. Nº. 15. Disponible a: 
http://www.trans.uma.es/trans_15.html

Bernal, M. (2006) "On the Translation of Video Games". The Journal of Specialised Translation. Disponible
a: http://www.jostrans.org/issue06/art_bernal.php

Bernal, M. (2007a). "Challenges in the Translation of Videogames". Revista Tradumàtica. Núm. 5: "La
localització de videojocs". 

Chandler, H.; O’Malley Deming, S. (2012). The Game Localization Handbook. Massachusetts: Charles River 
Media.

Dietz, F. A Translator’s Perspective on Games Localization. Multilingual Computing and Technology, 2003,
14 (5), pp.21-25.

Dietz, F. (2007) How Difficult Can that be? The Work of Computer and Video Game
Localisation. Revista Tradumàtica. Núm. 5: "La localització de videojocs".
http://www.fti.uab.es/tradumatica/revista/num5/articles/04/04art.htm
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Mangiron, C; Orero, P. & O’Hagan, M. (ed.) (2014). Fun for All: Translation and Accessibility Practices in
Video Games. Bern: Peter Lang.

O’Hagan, M. (2007). Video Games as a New Domain for Translation Research: From Translating Text to
Translating Experience. Revista Tradumàtica. Núm. 5: "La localització de videojocs". 
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O’Hagan, M. & Mangiron, C. (2013) Game Localization: Translating for the Global Digital Entertainment
Industry. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.
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Traducció Literària B-A (Anglès-Català)

Traducció Literària B-A (Anglès-Català)

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

OBJECTIUS:

Els objectius de l’assignatura són els següents:

Conèixer i dominar les diferents característiques de la traducció literària, els seus procediments i
convencions en puntuació dels textos en llengua original i meta. 
Conèixer i dominar els recursos documentals propis de la traducció literària. 
Adquirir la destresa traductològica necessària per dur a terme traduccions de qualitat de diversos textos
literaris de dificultat mitjana-alta.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Els resultats d’aprenentatge de l’assignatura són els següents:

Dominar les eines i les estratègies específiques per poder traduir textos feministes, postcolonials i
literaris. 
Planificar, elaborar i gestionar projectes de traducció literària que facin èmfasi en els referents culturals
del text original, garantint nivells professionals de qualitat. 
Conèixer els principis teòrics i metodològics de la traductologia aplicada a la traducció literària per
analitzar i justificar decisions en els processos de traducció.

COMPETÈNCIES

Generals

Implementar les destreses interpersonals relacionades amb la feina sota pressió característica de la
professió i l’estrès que genera.
Posseir habilitats per a la crítica i l’autocrítica i demostrar respecte per la qualitat i pels codis
deontològics de la professió.

Específiques

Analitzar, planificar, executar i avaluar projectes de traducció, saber establir i controlar les normes de
qualitat dels projectes de traducció, gestionar equips de treball i prendre decisions estratègiques
vinculades als projectes.
Analitzar, relacionar i aplicar reflexivament els enfocaments de teoria de la traducció i els principis
estratègics de la traducció.
Editar i revisar textos orals i escrits a un nivell professional.
Traduir o interpretar, seguint criteris professionals, textos d’una o més especialitats (entre altres, jurídica
i financera, cientificotècnica, literària, multimèdia, audiovisual) i saber justificar les decisions de 
traducció.
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Transversals

Actuar amb esperit i reflexió crítics davant el coneixement en totes les seves dimensions. Mostrar
inquietud intel·lectual, cultural i científica i compromís cap al rigor i la qualitat en l’exigència professional.

CONTINGUTS:

A.- Fonaments teòrics de la traducció literària
a.1. Introducció a la traducció literària: la traducció semàntica
a.2. Anàlisi del discurs a la traducció literària. Pràctiques
a.3. Procediments de traducció. Pràctiques
a.4. Convencions de puntuació per a la traducció literària. Pràctiques

B.- La documentació per a la traducció literària
b.1. La Història de la Literatura com a font de documentació
b.2. Metodologia de la documentació per a la traducció literària. Pràctiques
b.3. Fonts d’informació en línia per a la traducció literària. Pràctiques

C.- Treball final de l’assignatura

AVALUACIÓ:

Observació de la participació: 10%
Seguiment del treball realitzat: 30%
Realització de treballs o projectes: 60%

BIBLIOGRAFIA:

Gonzalo García, C., García Yebra, V. Eds. (2005). Manual de documentación para la traducción
literaria. Madrid: Arco Libros. 
Mayoral Asensio, R (1999). La Traducción de la variación lingüística. Soria: Monográficos de la revista
Hermenéus. 
Munday, J. (2001). Introducing Translation Studies: Theories and Applications. London: Routledge. 
Newmark, P. (1996). About Translation. Clevedon: Multilingual Matters.  
Newmark, P. (1995). Approaches to Translation. Hertfordshire: Phoenix ELT 
Newmark, P. (1992). Manual de traducción. Madrid: Ediciones Cátedra. 
Zaro, J.J., Truman, M. (1998). Manual de traducción. A Manual of Translation. Madrid: SGEL
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Traducció Literària B-A (Anglès-Espanyol)

Traducció Literària B-A (Anglès-Espanyol)

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Espanyol

OBJECTIUS:

Els objectius de l’assignatura són els següents:

Conèixer i dominar les diferents característiques de la traducció literària, els seus procediments i
convencions en puntuació dels textos en llengua original i meta. 
Conèixer i dominar els recursos documentals propis de la traducció literària. 
Adquirir la destresa traductològica necessària per dur a terme traduccions de qualitat de diversos textos
literaris de dificultat mitjana-alta.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Els resultats d’aprenentatge de l’assignatura són els següents:

Dominar les eines i les estratègies específiques per poder traduir textos feministes, postcolonials i
literaris. 
Planificar, elaborar i gestionar projectes de traducció literària que facin èmfasi en els referents culturals
del text original, garantint nivells professionals de qualitat. 
Conèixer els principis teòrics i metodològics de la traductologia aplicada a la traducció literària per
analitzar i justificar decisions en els processos de traducció.

COMPETÈNCIES

Generals

Implementar les destreses interpersonals relacionades amb la feina sota pressió característica de la
professió i l’estrès que genera.
Posseir habilitats per a la crítica i l’autocrítica i demostrar respecte per la qualitat i pels codis
deontològics de la professió.

Específiques

Analitzar, planificar, executar i avaluar projectes de traducció, saber establir i controlar les normes de
qualitat dels projectes de traducció, gestionar equips de treball i prendre decisions estratègiques
vinculades als projectes.
Analitzar, relacionar i aplicar reflexivament els enfocaments de teoria de la traducció i els principis
estratègics de la traducció.
Editar i revisar textos orals i escrits a un nivell professional.
Traduir o interpretar, seguint criteris professionals, textos d’una o més especialitats (entre altres, jurídica
i financera, cientificotècnica, literària, multimèdia, audiovisual) i saber justificar les decisions de 
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traducció.

Transversals

Actuar amb esperit i reflexió crítics davant el coneixement en totes les seves dimensions. Mostrar
inquietud intel·lectual, cultural i científica i compromís cap al rigor i la qualitat en l’exigència professional.

CONTINGUTS:

1.  A.- Fonaments teòrics de la traducció literària
a.1. Introducció a la traducció literària: la traducció semàntica
a.2. Anàlisi del discurs a la traducció literària. Pràctiques
a.3. Procediments de traducció. Pràctiques
a.4. Convencions de puntuació per a la traducció literària. Pràctiques

B.- La documentació per a la traducció literària
b.1. La Història de la Literatura com a font de documentació
b.2. Metodologia de la documentació per a la traducció literària. Pràctiques
b.3. Fonts d’informació en línia per a la traducció literària. Pràctiques

C.- Treball final de l’assignatura

AVALUACIÓ:

Observació de la participació: 10%
Seguiment del treball realitzat: 30%
Realització de treballs o projectes: 60%

BIBLIOGRAFIA:

Gonzalo García, C., García Yebra, V. Eds. (2005). Manual de documentación para la traducción
literaria. Madrid: Arco Libros. 
Mayoral Asensio, R (1999). La Traducción de la variación lingüística. Soria: Monográficos de la revista
Hermenéus. 
Munday, J. (2001). Introducing Translation Studies: Theories and Applications. London: Routledge. 
Newmark, P. (1996). About Translation. Clevedon: Multilingual Matters.  
Newmark, P. (1995). Approaches to Translation. Hertfordshire: Phoenix ELT 
Newmark, P. (1992). Manual de traducción. Madrid: Ediciones Cátedra. 
Zaro, J.J., Truman, M. (1998). Manual de traducción. A Manual of Translation. Madrid: SGEL
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Traducció, Gènere i Postcolonialisme (Català)

Traducció, Gènere i Postcolonialisme (Català)

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 6,0

OBJECTIUS:

En els últims trenta anys l’interès per les interseccions gènere i traducció, postcolonialisme i traducció, així
com gènere, postcolonialisme i traducció, han propiciat una investigació abundant i diversa. En aquesta
assignatura ens proposem oferir una visió panoràmica sobre els principals estudis realitzats fins a
l’actualitat, així com plantejar necessitats futures d’investigació. L’assignatura s’ha marcat els següents 
objectius:

? Presentar i analitzar les teories feministes i postcolonials de la traducció.
? Reflexionar sobre les principals línies d’investigació sobre gènere i traducció, i postcolonialisme i traducció.
? Dotar d’eines i estratègies específiques per a portar a terme traduccions literàries de certa dificultat,
posant l’èmfasi en els referents culturals i les ideologies.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

-Analitza i reflexiona sobre les teories feministes i postcolonials que
s’han desenvolupat a les últimes dècades en els estudis de traducció.
-Domina les eines i les estratègies específiques per poder traduir
textos feministes i postcolonials.
-Posseeix coneixements avançats i demostrats per a la investigació en
traducció, literatura i gènere.

COMPETÈNCIES

Generals

Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents.
Implementar les destreses interpersonals relacionades amb la feina sota pressió característica de la
professió i l’estrès que genera.
Posseir habilitats per a la crítica i l’autocrítica i demostrar respecte per la qualitat i pels codis
deontològics de la professió.

Específiques

Analitzar, planificar, executar i avaluar projectes de traducció, saber establir i controlar les normes de
qualitat dels projectes de traducció, gestionar equips de treball i prendre decisions estratègiques
vinculades als projectes.
Analitzar, relacionar i aplicar reflexivament els enfocaments de teoria de la traducció i els principis
estratègics de la traducció.
Editar i revisar textos orals i escrits a un nivell professional.
Identificar i aplicar a l’àmbit de la traducció aspectes fonamentals de metodologia d’investigació.
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Traduir o interpretar, seguint criteris professionals, textos d’una o més especialitats (entre altres, jurídica
i financera, cientificotècnica, literària, multimèdia, audiovisual) i saber justificar les decisions de traducció.

Bàsiques

Saber comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics
especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats. 

Transversals

Actuar amb esperit i reflexió crítics davant el coneixement en totes les seves dimensions. Mostrar
inquietud intel·lectual, cultural i científica i compromís cap al rigor i la qualitat en l’exigència professional.

CONTINGUTS:

A) TRADUCCIÓ I GÈNERE:
1. Orígens i enfocaments: teories i pràctiques
1.1 L’escola de traducció feminista canadenca 
1.2 De metàfores i mites en femení 
1.3 Altres mares simbòliques: Gayatri Ch. Spivak i Carol Maier 
1.4 Pràctiques de la traducció des d’una perspectiva de gènere 
2. Investigació historiogràfica 
2.1 Recuperar traductores, traduccions i paratextos 
2.2 Recuperar clàssics feministes i traduccions pioneres 
3. Mirada cap al futur

B) TRADUCCIÓ I POSTCOLONIALISME:
1. Traduir l’altre: Marilyn Booth tradueix l’autora saudita
Raja’ al-Sani’ (Rajaa Alsanea)
1.1 Traducció estrangeritzant o domesticant? 
1.2 Traductora o autora: qui té autoritat? 
1.3 L’editorial i la qüestió d’autoritat 
2. L’autor autotraductor: Ng?g? wa Thiong’o
2.1 Llengua com a vivència 
2.2 A propòsit de l’autotraducció del kikuyu (o gikuyu) a l’anglès
3. Donar veu a un poble: el cas de Rosalía de Castro i la Galícia del segle XIX
3.1 Llengua com a vivència col·lectiva
3.2 La poesia gallega de Rosalía de Castro
4. El (post-)colonialisme assimilatiu: el cas de Hawaii
4.1 Sarah Vowell: escriure Hawaii des de la crítica post-colonialista
2.2 Traduir Hawaii

AVALUACIÓ:

1. Traducció i gènere (50%):

Informe de lectura d’un article a escollir entre els que proposa la professora (25%) 
Apunt biogràfic d’una traductora (25%) 
Participació en els fòrum (s’hi ha d’haver participat, com a mínim, una vegada)

2. Traducció i postcolonialisme (50%):
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Participació en els fòrum (s’hi ha d’haver participat, com a mínim, una vegada en cada un dels quatre
fòrum d’aquesta unitat) (25%) 
Breu treball: traducció (al català o a l’espanyol) i anotacions corresponents a realitzar sobre un text
obligatori (25%)

BIBLIOGRAFIA:

A)
Castro, O. (2008) "Género y traducción: elementos discursivos para una reescritura feminista", Lectora 14: 
285-301.
___ (2009) "(Re)examinando horizontes en los estudios feministas de tra-ducción: ¿hacia una tercera ola?"
MonTI 1: 59-86.
___ (2013) "Talking at cross-purpose? The missing link between feminist linguistics and Translation Studies"
Gender and Language 7 (1): 35-58.
Chamberlain, L. (1992) "Gender and the Metaphorics of Translation" in L. 
Federici, E. (ed) (2013) Translating Gender. Bern: Peter Lang.
Flotow, Luise von (1991) "Feminist translation. Contexts, practices and the-ories", TTR 4 (2), 69-82.
___ (1997) Translation and Gender. Translating in the ?Era of Feminism’, Man-chester & Ottawa: St. Jerome
Publishing & University of Ottawa Press.
___ (ed.) (2010) Translating Women, Ottawa: Ottawa University Press.
Forastelli, F. (2008) "Géneros sexuales y poscolonialidad en los estudios subalternos", DeSignis 12: 
101-108.
Godard, B. (1990) Theorizing feminist discourse/translation in S. Bassnett and A. Lefevere (eds.)
Translation, History, Culture, London: Pinter: 87-96.
Godayol, P. (2000) Espais de frontera. Gènere i traducció, Vic: Eumo Editorial. 
___ (2005) "Frontera Spaces: Translating as/like a Woman", in J. Santaemilia /ed) Gender, Sex and
Translation. The Manipulation of Identities. Manchester: St. Jerome Publishing, pp. 9-14.
___ (2013) "Gender and translation", in Bartrina, Francesca; Millán, Carmen (eds), Routledge Handbook of
Translation Studies, Londres: Routledge, pp. 173-185.
___ (2013) "Metaphors, women and translation: from les belles infidèles to la frontera". Gender and
Language 7 (1): 98-116.
___ (2017). Tres escritoras censuradas. Simone de Beauvoir, Betty Friedan i Mary McCarhty. Lleida:
Punctum. 
Leonardi, V.; Taronna, A. (2011) "Translators vs translatresses’ strategies: ethical and ideological
challenges", in Santaemilia, Jose? & Luise von Flotow (eds) Woman and Translation: Geographies, Voices
and Identities. MonTI 3: 377-402.
Littau, Karin (1995) ?Refractions of the Feminine: The Monstruous Trans-formations of Lulu’, MLN 110(4): 
888-912.
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Traducció, Gènere i Postcolonialisme (Espanyol)

Traducció, Gènere i Postcolonialisme (Espanyol)

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 6,0

OBJECTIUS:

En els últims trenta anys l’interès per les interseccions gènere i traducció, postcolonialisme i traducció, així
com gènere, postcolonialisme i traducció, han propiciat una investigació abundant i diversa. En aquesta
assignatura ens proposem oferir una visió panoràmica sobre els principals estudis realitzats fins a
l’actualitat, així com plantejar necessitats futures d’investigació. L’assignatura s’ha marcat els següents 
objectius:

? Presentar i analitzar les teories feministes i postcolonials de la traducció.
? Reflexionar sobre les principals línies d’investigació sobre gènere i traducció, i postcolonialisme i traducció.
? Dotar d’eines i estratègies específiques per a portar a terme traduccions literàries de certa dificultat,
posant l’èmfasi en els referents culturals i les ideologies.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

-Analitza i reflexiona sobre les teories feministes i postcolonials que
s’han desenvolupat a les últimes dècades en els estudis de traducció.
-Domina les eines i les estratègies específiques per poder traduir
textos feministes i postcolonials.
-Posseeix coneixements avançats i demostrats per a la investigació en
traducció, literatura i gènere.

COMPETÈNCIES

Generals

Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents.
Implementar les destreses interpersonals relacionades amb la feina sota pressió característica de la
professió i l’estrès que genera.
Posseir habilitats per a la crítica i l’autocrítica i demostrar respecte per la qualitat i pels codis
deontològics de la professió.

Específiques

Analitzar, planificar, executar i avaluar projectes de traducció, saber establir i controlar les normes de
qualitat dels projectes de traducció, gestionar equips de treball i prendre decisions estratègiques
vinculades als projectes.
Analitzar, relacionar i aplicar reflexivament els enfocaments de teoria de la traducció i els principis
estratègics de la traducció.
Editar i revisar textos orals i escrits a un nivell professional.
Identificar i aplicar a l’àmbit de la traducció aspectes fonamentals de metodologia d’investigació.
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Traduir o interpretar, seguint criteris professionals, textos d’una o més especialitats (entre altres, jurídica
i financera, cientificotècnica, literària, multimèdia, audiovisual) i saber justificar les decisions de traducció.

Bàsiques

Saber comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics
especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats. 

Transversals

Actuar amb esperit i reflexió crítics davant el coneixement en totes les seves dimensions. Mostrar
inquietud intel·lectual, cultural i científica i compromís cap al rigor i la qualitat en l’exigència professional.

CONTINGUTS:

A) TRADUCCIÓ I GÈNERE:
1. Orígens i enfocaments: teories i pràctiques
1.1 L’escola de traducció feminista canadenca 
1.2 De metàfores i mites en femení 
1.3 Altres mares simbòliques: Gayatri Ch. Spivak i Carol Maier 
1.4 Pràctiques de la traducció des d’una perspectiva de gènere 
2. Investigació historiogràfica 
2.1 Recuperar traductores, traduccions i paratextos 
2.2 Recuperar clàssics feministes i traduccions pioneres 
3. Mirada cap al futur

B) TRADUCCIÓ I POSTCOLONIALISME:
1. Traduir l’altre: Marilyn Booth tradueix l’autora saudita
Raja’ al-Sani’ (Rajaa Alsanea)
1.1 Traducció estrangeritzant o domesticant? 
1.2 Traductora o autora: qui té autoritat? 
1.3 L’editorial i la qüestió d’autoritat 
2. L’autor autotraductor: Ng?g? wa Thiong’o
2.1 Llengua com a vivència 
2.2 A propòsit de l’autotraducció del kikuyu (o gikuyu) a l’anglès
3. Donar veu a un poble: el cas de Rosalía de Castro i la Galícia del segle XIX
3.1 Llengua com a vivència col·lectiva
3.2 La poesia gallega de Rosalía de Castro
4. El (post-)colonialisme assimilatiu: el cas de Hawaii
4.1 Sarah Vowell: escriure Hawaii des de la crítica post-colonialista
2.2 Traduir Hawaii

AVALUACIÓ:

1. Traducció i gènere (50%):

Informe de lectura d’un article a escollir entre els que proposa la professora (25%)
Apunt biogràfic d’una traductora (25%)
Participació en els fòrum (s’hi ha d’haver participat, com a mínim, una vegada)
2. Traducció i postcolonialisme (50%):

Participació en els fòrum (s’hi ha d’haver participat, com a mínim, una vegada en cada un dels quatre fòrum
d’aquesta unitat) (25%)
Breu treball: traducció (al català o a l’espanyol) i anotacions corresponents a realitzar sobre un text obligatori 
(25%)
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