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Descrición
Logo da introdución á tradución xeral en 2, I, trátase agora de seguir profundando na materia; retómanse
xeral
contidos de 2, I e inclúense novos contidos; é importante resaltar que o estudante ha de ir incrementando
considerablemente os seus coñecementos de alemán, ben a través das correspondentes clases que ofrece a
Universidade de Vigo, ben por iniciativa propia (EOI, Instituto de Idiomas, intercambios, etc.)
Competencias de titulación
Código
A2
Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras
A3
Dominio da lingua propia, escrita e oral
A4
Coñecer norma e usos das linguas de traballo
A5
Dominio de técnicas terminolóxicas e neolóxicas para a tradución especializada
A6
Utlización de ferramentas informáticas e instrumentos técnicos para a interpretación
A8
Destreza para a procura de información/documentación
A9
Coñecemento dos aspectos económicos e profesionais
A13 Optimización de toma de notas, elaboración de resumos, síntese e reexpresión
A14 Dominio de ferramentas informáticas
A17 Capacidade de tomar decisións
A18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
A22 Destrezas de tradución
A28 Posuír unha gran competencia sociolingüística
B1
Comunicación oral e escrita na lingua propia. Prestarase especial atención ao coñecemento e correcto uso das 2
linguas cooﬁciais da Comunidade Autónoma de Galicia
B2
Coñecemento dunha segunda e unha terceira lingua estranxeira
B5
Coñecementos de informática aplicada
B6
Capacidade de xestión da información
B7
Toma de decisións
B8
Compromiso ético e deontolóxico
B12 Traballo en equipo
B14 Motivación pola calidade
B15 Aprendizaxe autónoma
B16 Adaptación a novas situacións
B17 Comprensión doutras culturas e costumes
B22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica
Competencias de materia
Resultados de aprendizaxe

Competencias
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As competencias básicas da materia resúmense nun dominio o máis amplo posible das linguas de traballo,A2
alemán e español neste caso, e das fontes de documentación, o cal debe posibilitar a adecuada resolución A3
de problemas, ben de forma individual ben en equipo.
A4
Os estudantes tamén deberán ter un bo coñecemento das culturas dos países xermanofalantes (e da
A5
propia).
A6
Haberán de dominar a lingua propia, escrita e oral, coñecer a norma e usos das linguas de traballo, ser
A8
capaces de buscar información e usala axeitadamente.
A9
Terán que ser quen de traballar en equipo.
A13
Deberán posuír ampla cultura.
A14
Cómpre que saiban aplicar as técnicas de edición, maquetación, revisión e corrección especíﬁcas dos
A17
textos traducidos.
A28
Deberán saber tomar decisións, ser capces de aprender de forma autónoma e ser rigorosos no traballo. B1
Supónselles capacidade de razoamento crítico.
B2
B5
B6
B7
B8
B12
B15
B16
B17
B22
Competencia metodolóxica: traballar as habilidades de crítica e autocrítica de traducións
A17
B7
B14
Competencia contrastiva: dominar as diferencias nas convencións de escritura, ortotipográﬁca e estilística A2
das dúas linguas e culturas; dominar os elementos de interferencia léxica; capacidade para dominar os
A3
elementos de discrepancia morfosintáctica; dominar as diferenzas dos mecanismos de coherencia e
A4
cohesión e de construción textual das dúas linguas; coñecer as diverxencias e converxencias das dúas
B2
culturas.
B17
Competencia textual: traballar a capacidade para traducir textos expositivos: descritivos, narrativos,
A17
expositivo-conceptuais; traballar a capacidade para traducir textos exhortativos (p.ex. textos instrutivos). A18
A22
B2
B7
B17
Contidos
Tema
1. Problemas especíﬁcos de tradución

2. Análise de textos e das culturas de partida

3. Tradución de textos contemporáneos

1.1 Léxico (expresións, proverbios, modismos...)
1.2 Morfosintaxe
1.3 Referencias culturais
2.1 Funcións textuais
2.2 Tipoloxías
2.3 Cohesión e estrutura textual
3.1 Textos expositivos
3.2 Textos exhortativos

Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Actividades introdutorias
1
1
0
Resolución de problemas e/ou exercicios
22
47
69
Resolución de problemas e/ou exercicios de forma 20
40
60
autónoma
Traballos tutelados
1
11
12
Probas de autoavaliación
1
1
2
Resolución de problemas e/ou exercicios
1
1
2
Outras
2
2
4
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Actividades introdutoriasNeste apartado o docente presentará a programación, explicando polo miúdo os contidos, os
traballos que hai que realizar e comentará tamén as lecturas obrigatorias do curso, así como o
sistema de avaliación.
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios
Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma
Traballos tutelados

Neste apartado realizaranse análises de texto, resumos e esquemas, exercicios de tradución con
textos adaptados ao nivel do alumnado de Idioma II , así como a resolución de problemas propios
dese nivel (diﬁcultades de tradución) ou exercicios aplicados á teoría achegada
durante as sesións maxistrais.
Neste apartado o alumnado realiza as análises e os exercicios de tradución de forma autónoma.

O alumno deberá realizar un traballo sobre algunha das diﬁcultades de tradución presentadas nas
clases maxistrais, que será tutelado polo profesor.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Resolución de problemas Prestarase unha atención personalizada a todo o alumnado, tanto en clase como fóra da aula,
e/ou exercicios
por medio de titorías presenciais e/ou titorías telemáticas. Deste xeito, o alumno poderá estar
en contacto directo coa docente para formularlle as súas dúbidas.
Resolución de problemas Prestarase unha atención personalizada a todo o alumnado, tanto en clase como fóra da aula,
e/ou exercicios de forma por medio de titorías presenciais e/ou titorías telemáticas. Deste xeito, o alumno poderá estar
autónoma
en contacto directo coa docente para formularlle as súas dúbidas.
Traballos tutelados

Prestarase unha atención personalizada a todo o alumnado, tanto en clase como fóra da aula,
por medio de titorías presenciais e/ou titorías telemáticas. Deste xeito, o alumno poderá estar
en contacto directo coa docente para formularlle as súas dúbidas.

Probas

Descrición

Resolución de problemas Prestarase unha atención personalizada a todo o alumnado, tanto en clase como fóra da aula,
e/ou exercicios
por medio de titorías presenciais e/ou titorías telemáticas. Deste xeito, o alumno poderá estar
en contacto directo coa docente para formularlle as súas dúbidas.
Outras

Prestarase unha atención personalizada a todo o alumnado, tanto en clase como fóra da aula,
por medio de titorías presenciais e/ou titorías telemáticas. Deste xeito, o alumno poderá estar
en contacto directo coa docente para formularlle as súas dúbidas.

Avaliación
Resolución de problemas
e/ou exercicios

Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma
Outras

Descrición
Neste apartado avaliaranse todo tipo de exercicios relacionados coa
competencia lingüística e tradutora. Poderán ser exercicios que traten
diﬁcultades de tradución, análises de tradución... Terase en conta a calidade
lingüística dos textos producidos polo alumnado.
Trátase de dous encargos de tradución; a asistencia regular a clases (80%) é
condición necesaria.

Cualiﬁcación
20

30

Exame ﬁnal que incluirá unha tradución dunhas 300 palabras relativa ao total dos
contidos abordados ao longo do semestre. Será de 2 horas e pódense usar
ordenador e dicionarios.

50

Outros comentarios sobre a Avaliación
Corre por conta dos estudantes asegurarse de que posúen un nivel de linguas suﬁciente: as clases de tradución non son
clases de lingua.
A avaliación é contínua (é necesario o 80% de asistencia). Quen o preﬁra pode presentarse unicamente ao exame ﬁnal que
será o último día da clase, tanto para avaliación contínua como para única. O exame ﬁnal para aqueles que opten pola
avaliación única suporá o 100% da cualiﬁcación.
O exame ﬁnal constará dunha tradución do alemán ao español (sobre 250 palabras). Pódese empregar calquera material de
consulta, incluído ordenador.
O anterior vale tamén para as convocatorias de xullo, que tamén consistirá nunha proba de tradución do alemán ao español
(sobre 250 palabras). O exame de xullo suporá o 100% da cualiﬁcación.
Non está permitido copiar nin plaxiar.
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Recomendacións
Materias que continúan o temario
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español/V01G230V01614

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán/V01G230V01107
Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán/V01G230V01207
Idioma 2, III: Alemán/V01G230V01307
Idioma 2, IV: Alemán/V01G230V01407
Tradución idioma 2, I: Alemán-Español/V01G230V01414
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