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Descrición
Esta materia de tradución 100% directa lle permitirá ao alumno unha primeira aproximación á teoría e
xeral
práctica da tradución editorial, principalmente no ámbito da tradución literaria. O alumno será capaz de
identiﬁcar as características dos textos literarios, de defender as súas propostas de tradución, de avaliar
textos literarios traducidos e manexará as estratexias de trasvase e fontes de documentación necesarias.
Competencias de titulación
Código
A1
Dominio de linguas estranxeiras
A2
Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras
A4
Coñecer norma e usos das linguas de traballo
A5
Dominio de técnicas terminolóxicas e neolóxicas para a tradución especializada
A8
Destreza para a procura de información/documentación
A10
Capacidade de traballo en equipo
A11
Capacidade de deseñar e xerir proxectos
A12
Posuír unha ampla cultura
A15
Dominio das técnicas de edición, maquetación e revisión e corrección especíﬁcas dos textos traducidos
A17
Capacidade de tomar decisións
A18
Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
A19
Capacidade de deseñar e xerir proxectos
A22
Destrezas de tradución
A25
Coñecementos de cultura xeral e civilización
A26
Coñecementos temáticos básicos de cada unha das especializacións
A27
Capacidade de razoamento crítico
A31
Coñecementos de informática profesional e TAC
B4
Resolución de problemas
B5
Coñecementos de informática aplicada
B6
Capacidade de xestión da información
B7
Toma de decisións
B8
Compromiso ético e deontolóxico
B9
Razoamento crítico
B10
Recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade
B11
Habilidades nas relacións interpersoais
B12
Traballo en equipo
B13
Traballo nun contexto internacional
B14
Motivación pola calidade
B16
Adaptación a novas situacións
B18
Creatividade
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B19
B20
B22
B23
B24

Iniciativa e espírito emprendedor
Lideranza
Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica
Capacidade de traballo individual
Deseño e administración de proxectos

Competencias de materia
Resultados de aprendizaxe
Competencias
O alumno será capaz de analizar o rexistro e as características estilísticas do texto fonte, o que lle A1
B10
permitirá manexar as estratexias de trasvase máis axeitadas.
A2
B14
A5
B16
A18
A22
A25
A26
O alumno será capaz de resolver os problemas de tradución defendendo o seu traballo.
A4
B4
A8
B6
A10
B7
A11
B8
A15
B9
A17
B12
A19
B13
A22
B14
A25
B18
A27
B19
A31
B22
O alumno coñecerá a situación do mercado da tradución editorial inglés-español e as fontes de
A2
B4
documentación disponibles.
A8
B14
A12
B22
O alumno será capaz de traballo en grupo de forma eﬁciente.
A27
B4
B5
B8
B11
B12
B13
B19
B20
B23
B24
Contidos
Tema
1. A tradución editorial /a tradución literaria.
Conceptos básicos.
2. Problemas de tradución literaria e estratexias
de trasvase.
3. Análise contrastiva, avaliación e crítica de
traducións literarias.
4. Tradución da literatura infantil e xuvenil.

Diferentes modelos teóricos. Terminoloxía. Fontes de documentación.
Situación do mercado editorial.
Contexto de situación, contexto de cultura e problemas de análise
lingüístico.
Revisión de traducións literarias.
Especiﬁcade e problemática da tradución de textos LIX.

Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Sesión maxistral
10
10
0
Titoría en grupo
2
2
0
Resolución de problemas e/ou exercicios de forma 0
40
40
autónoma
Traballos de aula
8
8
0
Resolución de problemas e/ou exercicios
22
6
28
Traballos tutelados
40
40
0
Actividades introdutorias
2
2
0
Estudos/actividades previos
16
16
0
Probas de resposta longa, de desenvolvemento
4
4
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
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Sesión maxistral
Titoría en grupo
Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma
Traballos de aula
Resolución de
problemas e/ou
exercicios
Traballos tutelados

Descrición
Nestas sesións introduciranse os puntos teóricos que se implementarán a continuación mediante
diferentes tarefas e que o alumnado necesita para poder traducir os textos con eﬁcacia e calidade.
As titorías permitirán o comentario e revisión das encomendas.
Os aspectos teóricos exercitaranse mediante diferentes tarefas dun xeito invididual na casa.

Diferentes tarefas que poñen en práctica os contidos e que buscan fomentar o espíritu crítico e o
traballo en equipo.
Diferentes actividades de resolución de problemas de tradución en textos literarios concretos que
permitan analizar e resolver os problemas de trasvase.

Dúas encomendas de tradución que constan de tradución e comentario crítico no que o alumnado
xustiﬁque as estratexias de trasvase manexadas.
Actividades introdutoriasA primeira sesión presencial dedicarase a explicar os obxectivos, temario, avaliación e metodoloxía
docente.
Estudos/actividades
Todas as unidades teñen una bibliografía obrigatoria das que o alumnado terá que realizar
previos
diferentes actividades.
Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Titoría en grupo

Nas titorías en grupo se comentarán as encomendas. O alumnado poderá consultar calquera
dúbida sobre as tarefas e exercicios no horario de titorías. Tamén se utilizará a plataforma de
docencia FAITIC.

Traballos de aula

Nas titorías en grupo se comentarán as encomendas. O alumnado poderá consultar calquera
dúbida sobre as tarefas e exercicios no horario de titorías. Tamén se utilizará a plataforma de
docencia FAITIC.

Resolución de problemas Nas titorías en grupo se comentarán as encomendas. O alumnado poderá consultar calquera
e/ou exercicios
dúbida sobre as tarefas e exercicios no horario de titorías. Tamén se utilizará a plataforma de
docencia FAITIC.
Traballos tutelados

Nas titorías en grupo se comentarán as encomendas. O alumnado poderá consultar calquera
dúbida sobre as tarefas e exercicios no horario de titorías. Tamén se utilizará a plataforma de
docencia FAITIC.

Avaliación
Resolución de problemas
e/ou exercicios

Traballos tutelados

Probas de resposta longa,
de desenvolvemento

Descrición
Cualiﬁcación
A) Entrega de actividades sobre as lecturas obrigatorias (novela e dúas lecturas a
25
determinar pola profesora). 10%.
B) Entrega en grupos de tres actividades: mercado editorial, LIX e a análise
contrastiva de textos traducidos. 15%.
Dúas encomendas de tradución: tradución e comentario crítico tradutolóxico. A
45
primeira suporá o 20% da nota e a segunda o 25%.
Datas de entrega das encomendas: 3 de marzo e 7 de abril.
Exame ﬁnal da materia que constará de dúas partes realizadas en sesións
30
diferentes e cun valor de 5 puntos cada unha. O alumno deberá aprobar cada unha
das partes. A primeira parte será unha tradución (con dicionarios, sen ordenador)
dun fragmento dunha das obras traballadas na clase e a segunda incluirá un
comentario crítico dunha tradución e cuestións teóricas que terán que estar
redactadas en castelán.
Datas: mércores 22 de abril (no horario de cada grupo) e xoves 14 de maio ás 11
(todos os alumnos).

Outros comentarios sobre a Avaliación
A materia é presencial (80% de asistencia obrigatoria). Se o alumno, por motivos xustiﬁcados, non pode seguir este sistema
de avaliación deberá renunciar por escrito o primeiro mes de clase. Neste caso a cualiﬁcación será unicamente a do exame
ﬁnal que terá lugar os días 22 de abril e 14 de maio que abrangará todos os contidos da materia (incluindo para estos
alumnos as lecturas obrigatorias e novela obrigatoria) como se explica no parágrafo seguinte. O mesmo se aplicará ó exame
de xullo.
Como consta no apartado de avaliación, o exame ﬁnal terá dúas partes cun valor de 5 puntos cada unha. O mércores 22 de
abril desenvolverase a primeira parte da proba: unha tradución (con dicionarios, sen fontes telemáticas) dun fragmento
dunha das obras traballadas na clase. A segunda parte será o xoves 14 de maio de 11 a 13.30h e incluirá un comentario
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crítico contrastivo dun texto meta (con dicionarios) e o texto fonte (pertencente ás obras traballadas na clase) e cuestións
teóricas sobre os contidos do temario. Todo o alumnado terá que ter aprobada cada unha das partes para aprobar a materia
(aínda que os alumnos de avaliación contínua non terán que facer as preguntas sobre lecturas obrigatorias e novela
obrigatoria). Non se gardarán partes aprobadas para a convocatoria de xullo ou outras.
Se se detecta que os traballos ou tarefas son plaxios a cualiﬁcación será 0

Bibliografía. Fontes de información
Lectura novela obrigatoria. O alumno terá que escoller, NO PRIMEIRO MES DE CLASE, unha das seguintes obras: Bring Up the
Bodies (Hilary Mantel, 2012), Enduring Love (1997) (Ian McEwan), The Sea (John Banville, 2005),The Target (David Baldacci,
2014). O alumno tamén poderá propor á profesora a lectura doutra novela.
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Valero Garcés, C. 1995. «Crítica de la traducción literaria». Apuntes sobre traducción literaria y análisis contrastivo de textos
literarios traducidos. Madrid: Universidad de Alcalá, 157-186.
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Vidal Claramonte, C. A. 1995. Traducción, manipulación, deconstrucción. Salamanca: Ediciones Colegio de España.

Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Ferramentas para a tradución e a interpretación II: Documentación/V01G230V01313
Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos/V01G230V01701
Outros comentarios
A bibliografía completarase na clase.
As sesións poderán adaptarse a homoxeneidade do alumnado.
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