
 

GUIA DE
L’ESTUDIANT
2015-2016
FACULTAT D’EDUCACIÓ, TRADUCCIÓ I CIÈNCIES HUMANES

MÀSTER UNIVERSITARI EN TRADUCCIÓ 
ESPECIALITZADA



ÍNDEX

...................... 1PRESENTACIÓ

......... 2FACULTAT D’EDUCACIÓ, TRADUCCIÓ I CIÈNCIES HUMANES

................... 4CALENDARI ACADÈMIC

..................... 5PLA D’ESTUDIS

............. 7ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES DEL MÀSTER

.. 8Tecnologies de la Informació i la Comunicació Aplicades a la Traducció (Català o Espanyol)

............. 10Teories sobre la Traducció (Català o Espanyol)

............ 12Metodologia de la Investigació (Català o Espanyol)

............. 15ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES DEL MÀSTER

................ 16Inserció Laboral (Català o Espanyol)

......... 18Treball de Fi de Màster (Anglès o Francès o Català o Espanyol)

................ 21ASSIGNATURES D’ESPECIALITATS
Anàlisi del Discurs Especialitzat i Terminologia Associada (Jurídica i Financera) B-A 

.................... 22(Anglès-Espanyol)

........... 25Aproximació Històrica a la Traducció (Català o Espanyol)

......... 27Audiodescripció per a Invidents B-A (Anglès-Català o Espanyol)

............. 29Didàctica de la Traducció (Català o Espanyol)

............... 31Dret Comparat B-A (Anglès-Espanyol)

....... 33Metodologia i Deontologia de la Traducció Jurada B-A (Anglès-Espanyol)

........ 35Pràctica de la Interpretació per a l’Empresa I B-A (Anglès-Espanyol)

......... 38Pràctiques de Traducció (Anglès o Francès o Català o Espanyol)

..... 41Pràctiques Professionals d’Interpretació (Anglès o Francès o Català o Espanyol)

....... 43Recursos per a la Traducció Audiovisual i Multimèdia (Català o Espanyol)

. 46Traducció de Textos d’Enginyeria Mecànica i Tecnologia Mèdica B-A (Anglès-Català o Espanyol)

.... 49Traducció de Textos d’Informàtica. Software Lliure B-A (Anglès-Català o Espanyol)

. 51Traducció de Textos de Ciència i Tecnologia del Medi Ambient B-A (Anglès-Català o Espanyol)

.............. 53Traducció Literària B-A (Anglès-Espanyol)

.......... 55Traducció, Gènere i Postcolonialisme (Català o Espanyol)

iGUIA DE L’ESTUDIANT 2015-2016  MÀSTER UNIVERSITARI EN TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA



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, en el 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.

 

Joan Soler i Mata

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 ofereixen 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 Pedagogia Montessori (0 - 6 anys) 
Màster Universitari en Traducció Especialitzada 
Màster Universitari en Pedagogia Musical 0-12

 

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: Eduard Ramírez i Banzo

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

Departament de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades
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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.

Joan Soler i Mata, 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 
Rosa Guitart i Aced, 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 LAT 
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) 
José Ramón Lago i Martínez, coordinador de màsters
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CALENDARI ACADÈMIC

Calendari Inici de la Docència. Curs 2015-2016:

7 de setembre de 2015 

Inici de les classes de tots els cursos del grau de CAFE els 2ns, 3rs i 4ts dels graus d’Educació
Social, Psicologia, Mestre Educació Infantil i Primària, el 2n i 3r del Pla de Millora de Mestres, els
2ns, 3rs i 4rts de Traducció i Interpretació, i Llengües Aplicades i Traducció.

16 de setembre de 2015

Inici del curs dels estudiants de 1r del grau en Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades.

21 de setembre de 2015

Inici del curs dels estudiants de 1r del grau en Psicologia.

28 de setembre de 2015

Inici del curs dels estudiants de 1r dels graus en Mestre en Educació Infantil i Primària, Pla de
Millora i Educació Social

 

Vacances de Nadal:

Del 24 de desembre de 2015 al 10 de gener de 2016, ambdós inclosos.

Vacances de Setmana Santa:

Del 19 de març al 28 de març de 2016, ambdós inclosos

Dies festius:

Dilluns, 12 d’octubre de 2015 - el Pilar
Dilluns, 7 de desembre de 2015 - pont de la Immaculada
Dimarts, 8 de desembre de 2015 - la Immaculada
Dilluns, 16 de maig de 2015 - Segona Pasqua (festiu pendent d’aprovació)
Divendres, 24 de juny de 2015 - Sant Joan
Dimarts, 5 de juliol de 2015 - Festa Major de Vic

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

 

 

4GUIA DE L’ESTUDIANT 2015-2016  MÀSTER UNIVERSITARI EN TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA



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

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

6,0 OB 1

Teories sobre la Traducció
(Català o Espanyol)

6,0 OB 1

Metodologia de la Investigació
(Català o Espanyol)

3,0 OB 1

Inserció Laboral (Català o 
Espanyol)

3,0 OB 2

Interpretació
per a 
l’Empresa

Interpretació
per a 
l’Empresa

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

6,0 OP 2

Pràctiques Pràctiques Pràctiques de Traducció
(Anglès o Francès o Català o 
Espanyol)

6,0 OP Qualsevol

Pràctiques Professionals
d’Interpretació (Anglès o
Francès o Català o Espanyol)

6,0 OP Qualsevol

Treball de Fi
de Màster

Treball de Fi
de Màster

Treball de Fi de Màster (Anglès
o Francès o Català o Espanyol)

12,0 TFM 2

ESPECIALITAT EN COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL Credits

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

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

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

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

Localització B-A (Anglès-Català o Espanyol) 3,0
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ESPECIALITAT EN TRADUCCIÓ CIENTÍFICOTÈCNICA Credits

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

3,0

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

3,0

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

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

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

ESPECIALITAT EN TRADUCCIÓ JURÍDICA I FINANCERA Credits

Anàlisi del Discurs Especialitzat i Terminologia Associada (Jurídica i Financera) 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 Jurídica i Judicial B-A (Anglès-Espanyol) 3,0

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

Teoria i Pràctica de la Traducció de Documentació Administrativa i Financera B-A 
(Francès-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 o Espanyol) 3,0

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

Traducció, Gènere i Postcolonialisme (Català o Espanyol) 6,0

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

7GUIA DE L’ESTUDIANT 2015-2016  MÀSTER UNIVERSITARI EN TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA



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

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

Tipologia: Obligatòria (OB)

Crèdits: 6,0

Llengua d’impartició: Espanyol,Català

PROFESSORAT

Manuel Mata Pastor

OBJECTIUS:

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, traducció automàtica i localització. 
Desenvolupar estratègies per resoldre problemes de traducció en un context digital.

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

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
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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.

CONTINGUTS:

1. PC, Sistemes operatius i processadors de textos
1.1. Aspectes generals
1.2. Plantilles i eines dels processadors de textos

2. 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:

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

BIBLIOGRAFIA:

Revista Tradumàtica, http://revistes.uab.cat/tradumatica
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Teories sobre la Traducció (Català o Espanyol)

Teories sobre la Traducció (Català o Espanyol)

Tipologia: Obligatòria (OB)

Crèdits: 6,0

Llengua d’impartició: Espanyol,Català

PROFESSORAT

Miquel Pujol Tubau
Núria Camps Casals

OBJECTIUS:

Els objectius de l’assignatura són:

Acostar-se als aspectes fonamentals de la teoria de la traducció i reflexionar críticament sobre aquestes
qüestions. 
Aplicar els principis teòrics a l’anàlisi de traduccions.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

L’estudiant analitza, relaciona i aplica reflexivament els principis de teoria de la traducció i els principis
estratègics de la traducció.

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:

1.  Teories contemporànies sobre la traducció. 
2.  Conceptes fonamentals de la traductologia.
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AVALUACIÓ:

S’avaluarà de manera continuada a partir del seguiment de les tasques, l’observació de la participació i la
realització de treballs de curs.

BIBLIOGRAFIA:

Millán, C., Bartrina, F. (eds.) (2013). The Routledge Handbook of Translation Studies. Londres: 
Routledge.
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Metodologia de la Investigació (Català o Espanyol)

Metodologia de la Investigació (Català o Espanyol)

Tipologia: Obligatòria (OB)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Espanyol,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:

Analitza els diferents paradigmes d’investigació i selecciona la metodologia més adequada per defensar
la seva proposta d’investigació. 
Aplica procediments propis de la investigació científica en el desenvolupament de l’activitat formativa i
professional. 
Prediu i controla l’evolució de situacions complexes mitjançant el desenvolupament de noves i
innovadores metodologies de treball adaptades a l’àmbit científic/investigador, en general
multidisciplinari, en el qual es desenvolupi la seva activitat.

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.
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

Identificar i aplicar a l’àmbit de la traducció aspectes fonamentals de metodologia d’investigació.
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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)
2.2 Fases de la recerca
2.3 Procés d’elaboració
3. L’acció investigadora (II):
3.1 El procés de redacció
3.1.1 Parts del treball de recerca
3.1.2 Presentació formal
3.1.3 Llengua i estil acadèmic
3.1.4 Fórmules per presentar les diverses parts del treball
3.1.5 Connectors i organitzadors textuals
3.1.6 La puntuació i d’altres signes gràfics
3.1.7 Compaginació i divisió del text
3.1.8 La bibliografia
3.1.9 Cites, notes i referències bibliogràfiques
3.1.10 Convencions tipogràfiques
3.2 La defensa oral 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:

BEEBY, Allison; Doris ENSINGER; Marisa PRESAS: Investigating Translation, Amsterdam: Benjamin,
2000. 
BERKMAN, Robert I.: Find it fast: how to uncover expert information on any subject, New York:
HarperPerennial, 2000. 
CHESTERMAN, Andrew: ?Empirical research methods in Translation Studies?, a Erikoiskielet ja 
käännösteoria (VAKKI-symposiumi XX) 27, 2001, p. 9-22. 
CRESWELL, John: Research Design. Qualitative & Quantitative Approaches, Londres: SAGE, 1994. 
ECHEVERRÍA, Javier: Introducción a la metodología de la ciencia, Madrid: Cátedra, 1999. 
ECO, Umberto: Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y 
escritura (versió en castellà de Lucía Baranda i Alberto Clavería Ibáñez), Barcelona: Gedisa, 1983. 
GARCÍA, Isabel i Josep CAMPO: ?The Degree of grammatical Complexity in Literary Texts as a
Translation Problem?, en Allison BEEBY et al., Investigating Translation, Amsterdam: Benjamin, 2000,
p. 65-74. 
GONZÁLEZ-DAVIES, María; Chris SCOTT-TENNENT: ?A Problem-solving and Student-centered
Approach to the Translation of Cultural References?, Meta, 1, 2005, p. 160-179. 
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13GUIA DE L’ESTUDIANT 2015-2016  MÀSTER UNIVERSITARI EN TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA



2004. 
HATIM, Basil: Teaching and Researching Translation, Harlow: Pearson, 2001. 
HURTADO, Amparo: Traducción y Traductología. Introducción a la traductología. Madrid: Cátedra, 2001 
KREUTZER, Martin; Willy NEUNZIG: ?En torno a la investigación empírica en el campo de la
traductología?, Quaderns. Revista de Traducció, 1, 1998, p. 127-134. 
KRINGS, Hans P.: ?Wege ins Labyrinth ? Fragestellungen und Methoden der Übersetzungforschung im
Überblick?, Meta, I, 2, 2005, p. 342-358. 
LA ROCCA, Marcella, El Taller de traducción: una metodología didáctica integradora para la enseñanza
universitaria de la traducción, Tesis, 2007 <http://www.tesisenxarxa.net> [consulta: junio 2007] 
MONTEMAYOR HERNÁNDEZ, María Velia; María Consuelo GARCÍA TREVIÑO; Yolanda GARZA
GORENA: Guía para la investigación documental, México: Trillas, 2002. 
NORD, Christiane: ?La unidad de traducción en el enfoque funcionalista?, Quaderns. Revista de 
Traducció, 1, 1998, p. 65-77. 
O’HAGAN, Minako: ?Manga, Anime and Video Games: Globalizing Japanese Cultural Production?, 
Perspectives: Studies in Translatology, 14, 4, 2006, p. 242-246. 
ORNA, Elisabeth, Graham STEVENS: Cómo usar la información en trabajos de investigación,
Barcelona: Gedisa, 2001. 
PYM, A./ Shlesinger, M./ Simeoni, D. (eds.): Beyond Descriptive Translation Studies. Investigations in
homage to Gideon Toury. Amsterdam: Benjamins, 2008 
SABIO, José A.: ?La metodología en historia de la traducción: estado de la cuestión?, Sendebar, 17,
2006, p. 21-47. 
SANDIN, M. Paz: Investigación cualitativa en educación. Fundamentos y tradiciones, Madrid:
McGraw-Hill España, 2003. 
SIERRA BRAVO, Restituto: Tesis doctorales y trabajos de investigación científica; metodología general
de su elaboración y documentación, Madrid: Paraninfo, 1999. 
TOLCHINSKI LANDSMAN, Liliana; M. José RUBIO HURTADO; Anna ESCOFET ROIG: Tesis, tesinas y
otras tesituras. De la pregunta de investigación a la defensa de la tesis, Barcelona: Edicions de la
Universitat de Barcelona, 2002. 
TRIGO ARANDA, Vicente: Escribir y presentar trabajos en clase. Madrid: Prentice-Hall, 2002. 
WALKER, Melissa: Cómo escribir trabajos de investigación (traducción de José A. Alvarez), Barcelona:
Gedisa, 2000. 
SIERRA, R.: Tesis doctorales y trabajos de investigación científica. Madrid: Paraninfo 1999.

14GUIA DE L’ESTUDIANT 2015-2016  MÀSTER UNIVERSITARI EN TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA
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Inserció Laboral (Català o Espanyol)

Inserció Laboral (Català o Espanyol)

Tipologia: Obligatòria (OB)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Espanyol,Català

PROFESSORAT

Olga Torres Hostench

OBJECTIUS:

L’assigantura s’orienta a dominar a els recursos per a la inserció en el món laboral des de la perspectiva de
la indústria de la traducció.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

L’estudiant:

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 el qual 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.
Posseir habilitats per a la crítica i l’autocrítica, i demostrar respecte per la qualitat i pels codis
deontològics 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.

Específiques

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.
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CONTINGUTS:

1.  Factors per a la inserció laboral i perfils professionals. 
2.  Projecte personal per a la inserció professional.

AVALUACIÓ:

S’avaluarà de manera continuada a partir del seguiment de les tasques, l’observació de la participació i la
realització d’un projecte personal d’inserció laboral.

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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Treball de Fi de Màster (Anglès o Francès o Català o Espanyol)

Treball de Fi de Màster (Anglès o Francès o Català o Espanyol)

Tipologia: Treball de Fi de Màster (TFM)

Crèdits: 12,0

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

PROFESSORAT RESPONSABLE

Lydia Brugué Botia

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’elaboradió 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
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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.
Posseir habilitats per a la crítica i l’autocrítica, i demostrar respecte per la qualitat i pels codis
deontològics 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.

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 i analitzar les estructures gramaticals, lèxiques i idiomàtiques i les convencions gràfiques i
ortotipogràfiques de les llengües implicades en la traducció.
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.
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.
Identificar i aplicar a l’àmbit de la traducció aspectes fonamentals de metodologia d’investigació.

CONTINGUTS:

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.
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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: Anglès,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) i elaboració d’eines
terminològiques (MultiTerm, Access ...)

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Al final de l’assigantura, 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.).
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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. Guía
didáctica. 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:
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Editorial Síntesis 
Newmark, P. (1992) Manual de traducción. Madrid: Ediciones Cátedra 
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 o Espanyol)

Aproximació Històrica a la Traducció (Català o Espanyol)

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Català,Espanyol

PROFESSORAT

Manuel Llanas Pont
Pere Quer Aiguadé
Ramon Pinyol Torrents

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:

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. 
Dibuixar un panorama històric de la traducció literària catalana contemporània fins a la Guerra Civil 
Espanyola.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Té un coneixement general de la història de la traducció de l’època tractada i analitza reflexivament els
seus corrents i teories. 
Posseeix habilitats bàsiques per a la recerca en traducció i literatura.

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.
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CONTINGUTS:

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

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

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

AVALUACIÓ:

Observació de la participació i seguiment del treball realitzat: 20% 
Realització d’exercicis: 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. 
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. 
???? (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. 
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. 
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. 
Vega, M. Á. Textos clásicos de historia de la traducción. Madrid: Cátedra, 2004.

26GUIA DE L’ESTUDIANT 2015-2016  MÀSTER UNIVERSITARI EN TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA



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

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

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Anglès,Espanyol,Català

PROFESSORAT

Eva Espasa Borràs

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
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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.

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. 
A. Remael (Eds.). Media for All: Subtitling for the Deaf, Audio Description, and Sign Language
(175-187). 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. 
CESyA (Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción): http://www.cesya.es 
ITC Guidance On Standards for Audio Description (2000):
http://www.ofcom.org.uk/static/archive/itc/itc_publications/codes_guidance/audio_description/index.asp.html 
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 o Espanyol)

Didàctica de la Traducció (Català o 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 específicament 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 literària.  
És capaç de dissenyar una proposta didàctica en l’àmbit de la 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.
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.
Identificar i aplicar a l’àmbit de la traducció aspectes fonamentals de metodologia d’investigació.
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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 literària. 
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.  Les TIC aplicades a l’ensenyament de la traducció.  
7.  Presentació i discussió de propostes didàctiques.

BIBLIOGRAFIA:

Arumí, M; Keim, L. (2013). El mosaico de la autonomía. En Esteve, O.; 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. (coord.). (2003). Secuencias. Tareas para la enseñanza interactiva de la
traducción especializada. Barcelona: Octaedro. 
González Davies, M. (2003). Translating Children’s Literature On The Web: An Authentic Project. En
Pascua, I. et al (eds.) Traducción y Literatura Infantil, Las Palmas de Gran Canaria: Anaga (CD ROM). 
González Davies, M. (2004). Multiple Voices in the Translation Classroom. Activities, Tasks and 
Projects. Amsterdam: John Benjamins. 
Hurtado, A.(Dir.) (1999). Enseñar a traducir. Madrid: Edelsa. 
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. 
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 
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: Anglès,Espanyol

OBJECTIUS:

Els objectius de l’assignatura són:

Conèixer les diferents famílies del Dret en el món 
Conèixer i dominar les particularitats i diferències entre el Dret Continental, en què s’inscriu el sistema
legal espanyol i el Common Law de els països anglosaxons adaptant-les al camp de la traducció 
Conèixer les particularitats del llenguatge jurídic espanyol 
Conèixer les particularitats dels llenguatges jurídics anglès i nord-americà 
Ser capaç d’aplicar les expressions equivalents en els dos sistemes legals

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.

CONTINGUTS:

1.  Què és el Dret Comparat: metodologia i Dret i llenguatge 
2.  Les famílies jurídiques 
3.  Estructura dels sistemes jurídics de la família romanista 
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4.  Divisions i conceptes jurídics del Common Law 
5.  El Dret Internacional modern

AVALUACIÓ:

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

BIBLIOGRAFIA:

Alcaraz, E., Hughes, B. (2014). Legal Translation Explained. New York: Routledge 
Glenn, P. (2010). Legal Traditions of the World: Sustainable Diversity in Law. Oxford: Oxford University
Press 
Universidad La Sierra A.C. (s.f.). Sistemas jurídicos contemporáneos. Puebla: Coordinación del Sistema
No escolarizado 
Zweiger & Kotz (2003). Introduction to Comparative Law. Oxford: Oxford University Press
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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: Anglès,Espanyol

OBJECTIUS:

Introducció teoricopràctica a la traducció jurada: la seva essència i regulació, així com l’ètica i deontologia
que tot traductor jurat ha de guardar. Mitjançant la combinació d’exercicis pràctics aplicats als fonaments
teòrics de l’assignatura, es pretén dotar l’estudiant d’una base sòlida sobre les característiques i els
mecanismes propis de la traducció jurada que li permeti analitzar i resoldre situacions traductològiques
conflictives a través de la realització de tasques model.

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:

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. (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
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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

OBJECTIUS:

Adquirir les competències necessàries per treballar com a intèrpret en l’àmbit empresarial, emprant la
modalitat d’interpretació més adequada en cada cas. 
Adquirir les competències necessàries per a traduir a la vista documents de l’àmbit empresarial de
diversa tipologia. 
Adquirir les tècniques bàsiques per a la presa de notes tant per a la interpretació consecutiva llarga com
per a la interpretació d’enllaç en modalitat telefònica. 
Millorar la capacitat de reversibilitat i bidireccionalitat entre les dues llengües de treball per a la
interpretació d’enllaç. 
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 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 de estudi per
formular judicis a partir d’informació incompleta o limitada incloent-hi, quan calgui, 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 prenent en consideració les
variables específiques (legislatives, socials) que les condicionen. 
Mostra capacitat per liderar processos de canvi i millora en les institucions o empreses. 
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
contextos de caràcter multidisciplinari tant investigadors com professionals altament especialitzats.

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.
Dominar i analitzar les estructures gramaticals, lèxiques i idiomàtiques i les convencions gràfiques i
ortotipogràfiques de les llengües implicades en la traducció.
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.

CONTINGUTS:

En aquesta assignatura s’adquireixen i desenvolupen els coneixements i estratègies per a exercir tasques
d’intèrpret en l’àmbit empresarial complint amb uns requisits mínims de qualitat. En concret, s’analitzen els
aspectes professionals i deontològics de la interpretació per a l’empresa, i es posen en pràctica les
tècniques pròpies de les modalitats d’interpretació més comuns 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. Pràctiques de traducció a la vista 
2.2. Pràctiques d’interpretació d’enllaç (presencial / telefònica) 
2.3. Pràctiques de presa de notes i interpretació consecutiva

AVALUACIÓ:

Observació de la participació 20% 
Seguiment del treball realitzat 30% 
Realització de treballs o projectes requerits 50%

BIBLIOGRAFIA:

BOSH MARCH, Clara. Técnicas de interpretación consecutiva. La toma de notas. Editorial Comares,
2014. 
DEL PINO ROMERO, Javier. Guía práctica para el estudiante de interpretación. Madrid: Editorial
Playor, 1999. 
GENTILE, Adolfo, OZOLINS, Uldis and VASILAKAKOS, Mary. Liaison Interpreting. A Handbook.
Victoria: Melbourne University Press, 1996. 
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. Manchester: St. Jerome
Publishing, 2007. 
ILIESCU GHEORGHIU, Catalina. Introducción a la interpretación. La modalidad consecutiva. San
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Vicente del Raspeig: Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2004. 
JIMÉNEZ IVARS, Mª Amparo. Primeros pasos hacia la interpretación inglés-español. Madrid: Edelsa,
2012. 
MIKKELSON, Holly and WILLIS Jim. The Interpreter’s Edge. Generic Edition. Spreckels: ACEBO, 1995. 
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 Francois. La prise de notes en interprétation consécutive. Ginebra: Universidad de
Ginebra: 1956. 
RUDVIN, Mette and TOMASSINI, Elena. Interpreting in the community and workplace. Nueva York:
Palgrave Macmillan, 2011. 
WADENSJÖ, Cecilia. Interpreting as interaction. Nueva York: Addison Wesley Longman, 1998.
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Pràctiques de Traducció (Anglès o Francès o Català o Espanyol)

Pràctiques de Traducció (Anglès o Francès o Català o Espanyol)

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 6,0

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

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.
Posseir habilitats per a la crítica i l’autocrítica, i demostrar respecte per la qualitat i pels codis
deontològics 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.

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.).
Dominar i analitzar les estructures gramaticals, lèxiques i idiomàtiques i les convencions gràfiques i
ortotipogràfiques de les llengües implicades en la 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.
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.
Identificar i aplicar a l’àmbit de la traducció aspectes fonamentals de metodologia d’investigació.

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%
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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 (Anglès o Francès o Català o Espanyol)

Pràctiques Professionals d’Interpretació (Anglès o Francès o Català o 
Espanyol)

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 6,0

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

PROFESSORAT

Lydia Brugué Botia

OBJECTIUS:

Les Pràctiques Professionals d’Interpretació permeten a l’estudiant inserir-se en la maquinària d’empreses,
organismes i associacions estretament relacionades amb els àmbits treballats al màster i, més
concretament, amb la comunicació multilingüe i la pràctica de la interpretació. D’aquesta manera, l’estudiant
es podrà desenvolupar professionalment en organismes públics amb necessitats multilingües, agències de
traducció, empreses de serveis lingüístics o associacions culturals i, d’aquesta manera, familiaritzar-se amb
la pràctica professional de la interpretació.

Independentment del contingut, les pràctiques impliquen l’estada a l’empresa/organisme/associació i el
desenvolupament d’una memòria de pràctiques.

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

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.
Posseir habilitats per a la crítica i l’autocrítica, i demostrar respecte per la qualitat i pels codis
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deontològics 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.

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.

CONTINGUTS:

Activitats de pràctica real en entorns professionals:

Activitats en entorns professionals d’interpretació

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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Recursos per a la Traducció Audiovisual i Multimèdia (Català o Espanyol)

Recursos per a la Traducció Audiovisual i Multimèdia (Català o Espanyol)

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Català,Espanyol

PROFESSORAT

Marcos Canovas Mendez

OBJECTIUS:

Els objectius de l’assignatura són:

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

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 ia 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 i presentar
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

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.
Identificar i aplicar a l’àmbit de la traducció aspectes fonamentals de metodologia d’investigació.
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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 tra- producció 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 en el fòrum i comentari d’un fragment ): 30% de la
nota final. 
Tasques vinculades a la segona unitat ( participació en el fòrum i pràctica de subtitulació ): 30% de la
nota final. 
Treball de curs: 40% de la nota final.

BIBLIOGRAFIA:

Acaso, María: El lenguaje visual. Barcelona: Paidós, 2006.
Aumont, J.; Bergala, A.; Marie, M.; Vernet, M.: Estética del cine. Barcelona: Paidós, 2002.
Bakhtin, M. M.: The Dialogic Imagination. University of Texas Press, 2004.
Cánovas, Marcos: ?Tema y narración en Eyes Wide Shut?. Arbor, 187, n. 748, pp. 449-445.
http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/1315/1324 
Chaume Varela, Frederic: Cine y traducción. Madrid: Cátedra, 2004.
Delabastita, Dirk: ?Translation and mass-communication: film and T.V. translation as evidence of cultural
dynamics?. Babel, vol. 35, n. 4, 1989, p. 193-218. 
Eco, Umberto: La estructura ausente. Introducción a la semiótica. Barcelona: Lumen, 1989.
Elam, Keir: The Semiotics of Theatre and Drama. Londres: Routledge, 1998.
Espasa, Eva: La Traducció dalt de l’escenari. Vic: Eumo, 2001.
Fowler, Roger: Linguistic Criticism. Oxford: Oxford University Press, 1996.
Gubern, Román: Mensajes icónicos en la cultura de masas. Barcelona: Lumen, 1988.
Halliday, M. A. K.: ?Linguistic function and literary style: an inquiry into the language of William Golding’s The
Inheritors?. A: Freeman, Donald C. (ed): Essays in Modern Stylistics. London - New York: Methuen, 1981.
Pp. 325-360.
Hatim, Basil; Mason, Ian: The Translator as Communicator. London: Routledge, 1997.
Jakobson, Roman: Lingüística i poètica i altres assaigs. Barcelona: Edicions 62, 1989.
Jakobson, Roman: Lingüística y poética. Madrid: Cátedra, 1981.
Lakoff, George: Metáforas de la vida cotidiana. Madrid: Cátedra, 1991.
Lotman, Yuri M.: Estructura del texto artístico. Madrid: Istmo, 1982.
Mukarovský, Jan: ?Standard Language and Poetic Language?. A: Garvin (ed). A Prague School Reader on
Esthetics Literary Structure and Style. Washington DC: Georgetown University Press, 1964. Pp. 17-30. I a: 
Freeman 
Shklovski, Víctor: ?El arte como artificio?. En: Todorov, Tzvetan (ed): Teoría de la literatura de los
formalistas rusos. Buenos Aires: Signos, 1970.
Simpson, Paul: ?Politeness Phenomena in Ionesco’s The Lesson?, inc. a Carter, Simpson. Paul (ed.):
Language, Discourse and Literature. An Introductory Reader in Discourse Stylistics. London & New York:
Routledge, 1989
Somwe Mubenga, Kajingulu: "Towards a Multimodal Pragmatic Analysis of Film Discourse in Audiovisual
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Translation". Meta: journal des traducteurs / Meta: Translators’ Journal, vol. 54, n 3, 2009, p. 466-484.
http://id.erudit.org/iderudit/038309ar 
Taylor, Christopher: ?Multimodal text analysis and subtitling?. En Eija Ventola, Cassily Charles and Martin
kaltenbacher (eds.): Perspectives on multimodality. Amsterdam: John Benjamins B.V., 2004.
Zabalbeascoa, Patrick: ?El texto audiovisual: factores semióticos y traducción?. En John D. San-derson
(ed.): ¡Doble o nada! Actas de las I y II Jornadas de doblaje y subtitulación de la Uni-versidad de Alicante.
Alicante: Universidad de Alicante, 2001. 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/doble-o-nada-actas-de-las-i-y-ii-jornadas-de-doblaje-y-subtitulacion-de-la-universidad-de-alicante--0/html/ff5a6b52-82b1-11df-acc7-002185ce6064_11.html

Llocs web:
Amara: https://www.amara.org/es/
TED: https://www.ted.com/ 
Subtitle Workshop: http://www.uruworks.net/inicio.html

45GUIA DE L’ESTUDIANT 2015-2016  MÀSTER UNIVERSITARI EN TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA



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

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

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Anglès,Espanyol,Català

PROFESSORAT

Lydia Brugué Botia
Ruben Giró Anglada

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 el programa de traducció assistida per ordinador SDL Trados Studio. 
Conèixer els recursos interns de què disposa el programa SDL Trados Studio per millorar la qualitat del
document final abans de fer-ne el lliurament.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

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
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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.

CONTINGUTS:

1. Fonaments de l’àrea de coneixement: informàtica: 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/mayo
2004, supl. 63. p. 17. 
DALMAU, M. "Translation needs of the medical industry". Multilingual. December 2007, p. 49-51. 
EUTECERC, The European IT and Certification Institute. Presentation ISO 9001 and EN 15038.
Disponible en Internet: http://www.eutecert.com/pliki/ISO_and_EN_translation_agency_english.pdf 
González Díaz, José Eduardo. Diagnóstico por imagen. 2000. Disponible en Internet: www.webred.com 
House, Juliane: Translation Quality Assessment: A Model Revisited, Gunter Narr Verlag, Tübingen,
1997 
INGRAM, Claire. "Working With the Client to Ensure a Successful Project". Project Management.
Getting Started Guide. Abril/mayo 2004, supl. 63. p. 7-9. 
KENDRICK, Tom. The Project Management Tool Kit. EE.UU. American Management Association, 2004.
1ª edición. 256 p. ISBN: 0814408109 
KNUDSON, Joan; BITZ, Ira. Project Management: How to Plan and Manage Successful Projects. 
EE.UU.: AMACOM Div American Management Association, 1991. 198 p. ISBN: 0814450431 
Lauscher S., Concepts of Translation Quality and Quality Assessment, in Proceedings of the 39th
Annual Conference of the American Translators Association, 1998 
LISA Best Practice Guide. Quality Assurance - The Client Perspective. [en línea]. Féchy (Suiza):
Localization Industry Standards Association, 2004 [ref. de 27 de agosto de 2006]. Disponible en
Internet: <http://www.lisa.org/> 
LISA GILT Industry Ethics. Guidelines and Model Contract. [en línea]. Romainmôtier (Suiza):
Localization Industry Standards Association, 2004 [ref. de 27 de agosto de 2006]. Disponible en
Internet: <http://www.lisa.org/> 
McKETHAN Jr., Kenneth. "Project Churn: Counting the Cost". Project Management. Getting Started 
Guide. Abril/mayo 2004, supl. 63. p. 15-16. 
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Quality management principles [en línea]. Ginebra (Suiza): International Organization for
Standadization, julio 2006 [ref. de 1 de agosto de 2006]. Disponible en Internet: <http://www.iso.org/> 
Schiaffino, R., and Zearo, F. The Measurement of Quality in Translation, [Presentación]. 42nd Annual
Conference of the American Translators Association, Los Angeles, CA, 2001 
SDL International. SDL Trados 2007 Tutorial version 2.1. Translation in SDL Trados. SDL Trados, Inc.
2006. 
SDL International. Translator’s Workbench User Guide. SDL Trados, Inc., 2006 
STOELLER, Willem. "The Hub of the Wheel". Project Management. Getting Started Guide. Abril/mayo
2004, supl. 63. p. 3-6. 
The Localization Industry Primer. [en línea]. Féchy (Suiza): Localization Industry Standards Association,
2003 [ref. de 27 de agosto de 2006]. Disponible en Internet: <http://www.lisa.org/>
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Traducció de Textos d’Informàtica. Software Lliure B-A (Anglès-Català o Espanyol)

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

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Anglès,Espanyol,Català

PROFESSORAT

òscar Díaz Fouces

OBJECTIUS:

Conèixer les peculiaritats d’un tipus específic de textos cientificotècnics: els textos d’informàtica. 
Identificar clarament les característiques del programari lliure. 
Interioritzar el concepte d’estàndard industrial aplicat al món de la traducció i de la localització. 
Conèixer alguns dels principals estàndards industrials per a la traducció i la localització i les institucions
normalitzadores que els generen i els mantenen. 
Aprendre el funcionament bàsic d’una eina lliure de traducció assistida per ordinador. 
Conèixer alguns espais professionals per a la traducció de textos informàtics relacionats amb el
programari lliure. 
Gestionar eficaçment un projecte de traducció relacionat amb el programari lliure, fent servir una eina
de programari lliure i generant arxius en formats estàndard.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

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).
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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CONTINGUTS:

1. Fonaments de l’àrea de coneixement: informàtica: programari lliure.
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% 
Seguiment del treball realitzat i de la participació (en fòrums, etc.): 40%

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

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

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 3,0

Llengua d’impartició: Anglès,Espanyol,Català

PROFESSORAT

Eva Espasa Borràs
Lydia Brugué Botia

OBJECTIUS:

1.  Familiaritzar-se amb les ciències ambientals 
2.  Conèixer els fonaments de la traducció especialitzada 
3.  Familiaritzar-se amb la gestió de continguts multilingües 
4.  Realitzar traduccions amb eines de traducció assistida

RESULTATS D’APRENENTATGE:

L’estudiant

1.  Coneix els fonaments de les ciències del medi ambient 
2.  Té nocions de la gestió de continguts multilingües 
3.  Coneix les eines informàtiques aplicables a la traducció especialitzada 
4.  Coneix les normes de qualitat sobre traducció especialitzada 
5.  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.
Posseir habilitats per a la crítica i l’autocrítica, i demostrar respecte per la qualitat i pels codis
deontològics 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.

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.

CONTINGUTS:

1.  Fonaments de la ciència i tecnologia del medi ambient 
2.  Metaconeixement del sector de la traducció especialitzada 
3.  Gestió de continguts especialitzats multilingües 
4.  Traducció de documentació tècnica 
5.  Especificitat de la traducció assistida per ordinador (TAO)

AVALUACIÓ:

L’avaluació és contínua i contempla les activitats següents:

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

BIBLIOGRAFIA:

Cámara, L. 2001. ?El papel de las herramientas TAO en la documentación técnica multilingüe?, 
Tradumática, núm. 0, [en línia] <http://www.fti.uab.es/tradumatica/revista/num0/articles/lcamara/art.htm> 
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. 
JosTrans: The Journal of Specialised Translation 
Issue 21 (January 2014) (Special issue on the professional aspects of translation) 
Issue 19 (January 2013) (Special issue on Machine translation and the Working Methods of Translators) 
Issue 18 (July 2012) (Special issue on terminology) 
Issue 11 (January 2009) (with articles on scientific and technical translation, translation tools and 
localisation)
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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: Anglès,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 literaria. 
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.

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 
b.4. El traductor com a detectiu. Pràctiques

C.- Treball final de l’assignatura

AVALUACIÓ:

Observació de la participació: 10% 
Seguiment del treball realitzat: 20% 
Realització de treballs o projectes requerits: 70%

BIBLIOGRAFIA:

Gonzalo García, C., García Yebra, V. Eds. (2005). Manual de documentación para la traducción 
literaria. Madrid: Arc Llibres. 
Mayoral Asensio, R (1999). La traducción de la variación lingüística. Soria: Monogràficos 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 traducció. Madrid: Edicions Càtedra. 
Zaro, J. J., Truman, M. (1998). Manual de traducció. A Manual of Translation. Madrid: SGEL.
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Traducció, Gènere i Postcolonialisme (Català o Espanyol)

Traducció, Gènere i Postcolonialisme (Català o Espanyol)

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 6,0

OBJECTIUS:

Orientada a la investigació, aquesta asignatura ofereix els coneixements conceptuals que configuren els
recents debats acadèmics teòrics i pràctics sobre la intersecció traducció, gènere i postcolonialisme.

Els objectius de l’assignatura són:

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 portar a terme traduccions literàries de certa dificultat,
posant 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 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.
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.
Identificar i aplicar a l’àmbit de la traducció aspectes fonamentals de metodologia d’investigació.

CONTINGUTS:

1. Gènere i traducció
1.1 Orígens teòrics
1.1.1 Estratègies de traducció feministes: l’escola canadenca 
1.1.2 La metaforització del gènere en traducció
1.1.3 Mites traductològics en femení
1.2 Investigació historiogràfica: recuperació de traductores i textos d’autores feministes 
1.3 Pràctiques de traducció i paratextos

2. Postcolonialisme i traducció
2.1. Veus postcolonials
2.1.1. Àfrica: la llengua de la literatura a debat (Chinua Achebe i Ng?g? wa Thiong’o)
2.1.2. El Carib: el pes de la història (Derek Walcott i Jamaica Kincaid)
2.1.3. L’Índia: traducció i alteritat (R. K. Narayan i Gayatri Chakravorty Spivak)
2.2 Traductora contra autora: el cas de la traducció a l’anglès de Banat al-Riyad (Girls of Riyadh) de
l’escriptora saudita Rajaa Alsanea, feta per Marilyn Booth
2.3 Pràctiques de traducció: el Hawaii postcolonial vist per l’autora Sarah Vowell

BIBLIOGRAFIA:

Gènere i traducció:

Anzaldúa, Gloria (1987). Borderlands/La Frontera. San Francisco: Aunt Lute Books. 
Apter, Emily (2013). Against world literature. On the politics of untranslatability. Nova York: Verso. 
Asensi, Manuel (2006). ?Spivak o el mundo subalterno?. La Vanguardia (1 març), p. 2-5. 
Bhabha, Homi. K. (1994). The location of culture. Londres: Routledge. 
Chamberlain, Lori (1992). ?Gender and the metaphorics of translation?. In Lawrence Venuti (ed.) 
Rethinking translation. London: Routledge, 57-74. 
Duch, Lluís (2002). La substància de l’efímer. Assaigs d’antropologia. Barcelona: Publicacions de
l’Abadia de Montserrat. 
Godayol, Pilar (2000). Espais de frontera. Gènere i traducció. Vic: Eumo Editorial. 
Godayol, Pilar (2002). Spazi di frontiera. Genere e traduzione. Trad. Annarita Taronna. Bari: Palomar. 
Godayol, Pilar (2011). ?Gender and translation in Catalan. Archaeological groundwork for assessing the
state of affairs?. MonTI. Monografías de Traducción e Interpretación 3: 53-74. 
Godayol, Pilar (2012). ?Malintzin / La Malinche / Doña Marina: Re-reading the Myth of the Treacherous 
Translator?. Journal of Iberian and Latin American Studies 18 (1): 61-76. 
Godayol, Pilar (2013). ?Gender and translation?. In Bartrina, Francesca; Millán, Carmen (eds.). 
Routledge Handbook of Translation Studies. Londres: Routledge, 173-185. 
Godayol, Pilar (2013). ?Metaphors, women and translation: from les belles infidèles to la frontera?. 
Gender and Language 7 (1): 98-116. 
Godayol, Pilar (2013). ?Censure, féminisme et traduction: Le Deuxième sexe de Simone de Beauvoir en
catalan?. Nouvelles Questions Féministes 32 (2): 74-88. 
Godayol, Pilar (2014). ?Three feminist classics in Catalan, Galician and Spanish: Charlotte Perkins
Gilman, Virginia Woolf and Betty Friedan?. Women’s Studies International Forum 42: 77-86. 
Godayol, Pilar (2014). ?Feminism and translation in the 60s: the reception in Catalunya of Betty
Friedan’s The Feminine Mystique?. Translation Studies 7 (3): 267-283. 
Godayol, Pilar; Bacardí, Montserrat (2014). ?Catalan Women Translators: An Introductory Overview?. 
The Translator 20 (2): 144-161. 
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Simon, Sherry (1996). Gender in Translation. Cultural Identity and the Politics of Transmission. London
& New York: Routledge. 
Spivak, Gayatri Chakravorty (1997 [1976]). ?Translator’s preface?. In J. Derrida, Of grammatology.
Baltimore: John Hopkins University Press, p. ix-lxxxvii. 
Spivak, Gayatri Chakravorty (1993 [1983]). ?Can the subaltern speak ??. A: P. William & Ch. Larra
(eds.), Colonial discourse and post-colonial theory. New York: Harvester Wheatsheaf, p. 66-111. 
Vidal Claramonte, M.Carmen África (1998). El futuro de la traducción. Valencia: Diputación de Valencia
& Institució Alfons el Magnànim. 
Vidal Claramonte, M.Carmen África (2007). Traducir entre culturas. Diferencias, poderes, identidades.
Frankfurt: Peter Lang. 
Vidal Claramonte, M.Carmen África (2010). Traducción y asimetría. Frankfurt: Peter Lang. 
Vidal Claramonte, M.Carmen África (2012). La traducción y los espacios: viajes, mapas y fronteras.
Granada: Comares. 
Von Flotow, Luise. (1997) Translation and Gender. Translating in the ?Era of Feminism’. Manchester &
Ottawa: St. Jerome Publishing & University of Ottawa Press. 
Von Flotow, Luise. (2007). ?Gender and Translation?. In Piotr Kuhiwcsak and Karin Littau (ed.) A
Companion to Translation Studies. Cleveton & Buffalo & Toronto: Multilingual Matters, 92-105.

Postcolonialisme i traducció:

Achebe, Chinua (1988). ?Colonialist Criticism?. In The Post-Colonial Studies Reader. Ashcroft, Bill,
Gareth Griffiths, and Helen Tiffin, ed. (1995). London: Routledge, 57-61. 
Bassnet, Susan, and Harish Trivedi, ed. (1999). Post-Colonial Translation: Theory and Practice. London:
Routledge. 
Berlin, Isaiah (1992). The Crooked Timber of Humanity: Chapters in the History of Ideas. New York:
Vintage Books. 
Bhaba, Homi K (1994). The Location of Culture. London: Routledge. 
Booth, Marilyn. ?Translator v. author (2007): Girls of Riyadh go to New York? (2008). In Translation 
Studies, vol. 1, no. 2, 197-211. 
Cheyfitz, Eric (1997). The Poetics of Imperialism: Translation and Colonization from The Tempest to 
Tarzan. 2nd ed., exp. University of Pennsylvania. 
Harjo, Joy, and Gloria Bird, ed. (1997). Reinventing the Enemy’s Language: Contemporary Native
Women Writings of North America. New York: Norton. 
Hatim, Basil, and Ian Mason (1997). The Translator as Communicator. London: Routledge. 
Kincaid, Jamaica (1988). ?A Small Place?. In The Post-Colonial Studies Reader. Ashcroft, Bill, Gareth
Griffiths, and Helen Tiffin, ed. (1995). London: Routledge, 92-94. 
Loomba, Ania (2005). Colonialism/Postcolonialism, 2nd ed. London: Routledge. 
Narayan, R. K. (1970). A Horse and Two Goats: Stories. New York: Viking Press. 
Ng?g? wa Thiong’o (1981). ?The Language of African Literature?. In The Post-Colonial Studies Reader.
Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths, and Helen Tiffin, ed. (1995). London: Routledge, 285-290. 
Ng?g? wa Thiong’o (1986). Decolonising the Mind: The Politics of Language in African Literature.
Portsmouth: Heinemann. 
Ng?g? wa Thiong’o (2009). ?Translated by the author: My life in between languages?. In Translation 
Studies, vol. 2, no.1, 17-20. 
Niranjana, Tejaswini (1992). Siting Translation: History, Post-Structuralism, and the Colonial Context.
Berkeley: University of California. 
Said, Edward W. (1978). Orientalism. London, Routledge. 
Said, Edward W. (1993). Culture and Imperialism. New York: Vintage Books. 
Spivak, Gayatri Chakravorty (1993). ?The politics of translation.? In her Outside in the Teaching 
Machine. London and New York: Routledge, pp. 179-200. 
Spivak, Gayatri Chakravorty (1999). A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the
Vanishing Present. Cambridge: Harvard University. 
Spivak, Gayatri Chakravorty (2003). Death of a Discipline. New York: Columbia University. 
Venuti, Lawrence, ed. (2004). The Translation Studies Reader, 2nd ed., expanded. New York:
Routledge. 
Venuti, Lawrence (2008). ?Translations on the Market?. In Words Without Borders?The online
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magazine for international literature. wordswithoutborders.org:article:translations-on-the-market 
Vowell, Sarah (2011). Unfamiliar Fishes. New York: Riverhead Books. 
Walcott, Derek (1974). ?The Muse of History?. In The Post-Colonial Studies Reader. Ashcroft, Bill,
Gareth Griffiths, and Helen Tiffin, ed. (1995). London: Routledge, 370-374.
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