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Coordinador/a Garrido Vilariño, Xoán Manuel
Profesorado Ferreiro Vázquez, Óscar
Garrido Vilariño, Xoán Manuel
Correo-e
garrido@uvigo.es
Web
http://http://www.galego-on.com/
Descrición
Esta materia ten por obxectivo principal formar ao alumnado na práctica da tradución directa francés- castelán
xeral
nos eidos legal e institucional, cos obxectivos de orientalos de cara á comprensión profunda dos textos destes
eidos, de dotalos duns coñecementos básicos sobre dereito e xestión, de proporcionarlles unha certa perspectiva
das condicións do mundo da tradución profesional e de fomentar o espírito crítico de cara á actividade da
tradución.
Cando nos referimos a xurídicos/as e administrativos/as incluímos tanto os textos que xeran Organismos
Institucionais de ámbito local, autonómico, estatal e supraestatal, ben por iniciativa lexislativa propia ben nos
textos xerados a partir da súa relación cos administrados ou das relacións dos Organismos entre si; con esta
mesma denominación incluímos os textos da institucións do dereito nas súas decisións xurisdicionais tanto nas
súas relacións cos cidadáns e destes entre si a través dos axentes da Xustiza.
Competencias
Código
Tipoloxía
CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte • saber facer
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros
de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo.
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
• saber facer
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
• saber facer
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas
relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
• saber facer
especializado coma non especializado.
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
• Saber estar / ser
estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
CE3 Dominio da lingua propia, escrita e oral
• saber facer
CE12 Posuír unha ampla cultura
• saber facer
CE24 Capacidade de aprendizaxe autónoma
• saber facer
CE25 Coñecementos de cultura xeral e civilización
• saber facer
CE27 Capacidade de razoamento crítico
• saber facer
CE33 Dominio oral e escrito da lingua propia
• saber facer
CT1 Comunicación oral e escrita na lingua propia. Prestarase especial atención ao coñecemento e
• saber facer
correcto uso das 2 linguas cooﬁciais da Comunidade Autónoma de Galicia
CT3 Capacidade de organización e planiﬁcación de proxectos
• saber facer
CT4 Resolución de problemas
• saber facer
CT15 Aprendizaxe autónoma
• saber facer
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Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Adquirir un certo espírito crítico respecto á calidade e ﬁabilidade dos textos orixinais, das fontes
documentais e das traducións propias e alleas.

Ser quen de traducir do francés ao castelán, dun xeito preciso e co estilo axeitado, os textos máis
complexos de natureza xurídica e administrativa.

Saber desenvolverse no mundo da tradución profesional.

Competencias
CB3
CB5
CE12
CE24
CE33
CT4
CB4
CE3
CT1
CT3
CB1
CB2
CE12
CE25
CE27
CT1
CT15

Contidos
Tema
1. Elementos básicos da organización xurídica e 1.1 O sistema administrativo nas diferentes comunidades francófonas
administrativa nas diferentes comunidades
1.2 O sistema xurídico nas diferentes comunidades francófonas
lingüísticas
1.3 O sistema xurídico-administrativo español.
a) A tradución xurídica e administrativa nunha situación de bilingüismo.
b) A lingua castelá no dereito. Lexislación en materia lingüística.
2. A tradución e interpretación xurada
2.1 A tradución e interpretación xurada do castelán para o francés e
viceversa.
2.2 Recomendacións e cuestións de estilo.
3. A tradución dos textos xurídicos (francés3.1.Dereito Nacional/ Internacional Privado
castelán) conforme ás ramas do Dereito
3.2. Dereito civil: actos do rexistro civil (partidas de nacemento,
certiﬁcados de casamento, divorcio, defunción )
3.3. Dereito Mercantil: tradución de actos do rexistro mercantil, contratos
de compra-venda cesión de dereitos etc.
3.4. Dereito Nacional/Internacional Público
3.5. Dereito administrativo: tradución de instancias (solicitudes) e recursos
(de alzada, de reposición)
3.6. Dereito Constitucional: tradución de textos doutrinais
3.7. Dereito Penal: tradución de textos das ordes xurisdicionais (autos,
providencias, sentenzas)
3.8. Dereito Internacional Público: tradución de convenios e tratados
internacionais
3.9. Dereito Comunitario: tradución de regulamentos, directivas, ditames
etc. da UE
4. A tradución directa (francés-castelán) dos
4.1 Tarefas de tradución directa francés-castelán de textos pertencentes
textos xurídicos-administrativos.
ao ámbito xurídico administrativo.
Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Lección maxistral
16
16
0
Actividades introdutorias
6
6
0
Resolución de problemas e/ou exercicios
14
42
56
Estudo de casos/análisis de situacións
4
4
0
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou 4
40
44
simuladas.
Probas de resposta curta
4
20
24
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
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Lección maxistral

Coa ﬁnalidade de realizar unha aprendizaxe signiﬁcativa propomos unha serie de estratexias
dirixidas a activar os coñecementos previos do alumnado sobre tradución xurídica e administrativa
na opción de francés/castelán.
As sesións maxistrais consistirán na exposición por parte do docente de todas as cuestións teóricas
precisas para desenvolver os temas que se imparten, así como as cuestións tradutolóxicas
especíﬁcas do ámbito xurídico e administrativo.
Actividades introdutoriasAs actividades introdutorias consistirán na familiarización coa terminoloxía, estilo e características
dos modelos textuais xurídico-administrativos.
A organización entre as partes constitutivas do material que expoñemos pretende a construción de
conexións internas a través de estratexias de representación visoespacial como mapas
conceptuais, redes semánticas e as súas representacións lingüísticas en forma de resumos ou
cadros sinópticos.
Atención personalizada
Probas

Descrición

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Recoméndase establecer contacto co profesorado na propia aula antes da realización das probas
prácticas avaliables; en calquera caso, tamén se proporcionará atención personalizada nas horas de
práctica, tanto para as actividades introdutorias como para a corrección das encargas avaliables. O
alumnado que se atope en circunstancias excepcionais por motivos persoais ou de saúde pode
solicitar unha atención personalizada a maior nivel sempre que o xustiﬁque debidamente.

Avaliación
Lección maxistral

Descrición
Cando o profesorado remate as exposicións de contidos
teóricos haberá unha proba escrita sobre os mesmos.

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
20
CE3
CE12
CE25
CE27
CT1
CT4

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

As probas prácticas consistirán na realización de encargas de
tradución directa (francés-castelán), tanto de terminoloxía
como de xéneros textuais xurídicos e administrativos que se
realizarán na wiki e no glosario habilitados en FAITIC.

30

CE3
CE12
CE25
CE27
CT1
CT4
CT15

Estudo de casos/análisis Valorarase a capacidade de documentación do alumnado con
de situacións
exercicios especíﬁcos realizados na aula.

10

CE3
CE12
CE25
CE27
CT1
CT4

Probas prácticas, de
execución de tarefas
reais e/ou simuladas.

Realización de tarefas de tradución directa (francés-castelán).

20

CE3
CE12
CE24
CE25
CE27
CT1
CT4

Probas de resposta curtaA proba de resposta curta será un exame teórico no cal o
alumnado terá que describir e reﬂexionar sobre os modelos e
tipos textuais máis comúns relacionados co ámbito de
especialidade da materia.

20

CE3
CE12
CE25
CE27
CT1
CT4
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Outros comentarios sobre a Avaliación
É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC e de estar ao tanto das
datas de entrega de traballos, probas, etc.
AVALIACIÓN CONTINUA
1 - O alumnado deberá informar o profesorado nas dúas primeiras semanas de clase a súa decisión de acollerse á avaliación
continua ou non. Para esta recoméndase a asistencia continuada a clase.
2 - Aquelas persoas que por motivos de traballo ou familiares non poidan asistir ás clases, deben comunicalo persoalmente
ao profesor para que este tome as medidas compensatorias para facilitar a conciliación laboral e familiar.
3 - O non entregar algún dos encargos (wiki/glosario en FAITIC) ou non realizar algunha das probas implicará a perda do
dereito á avaliación continua e a anulación de todas cualiﬁcacións obtidas anteriormente.Terá entón que presentarse á
convocatoria única.
4 - O alumnado que se acolla á avaliación continua e obteña unha cualiﬁcación de suspenso deberá presentarse á
convocatoria extraordinaria de xullo na data publicada polo decanato. O alumnado poderase atopar nalgún destes dous
casos:
a) Se ten unha nota media superior a 5 nos dous apartados: encargos de tradución (30%) e probas prácticas (20%), só
deberá realizar unha proba en tempo limitado similar á proba ﬁnal de decembro.
*b) Se non se ten unha nota media superior a 5 nos dous apartados: encargos de tradución (30%) e probas prácticas (20%)
terá que realizar obrigatoriamente as probas que se especiﬁcan a continuación:
1. Tradución con tempo limitado (1 hora e vinte minutos): 65% da nota. Non se poderá usar documentación en papel
(procedente da wiki e do glosario de FAITIC ou calquera outra fonte bibliográﬁca).
2. Tradución con tempo limitado (40 minutos): 35% da nota.
No caso *b) a nota mínima da tradución con tempo limitado para facer a media entre partes será dun 5 sobre 10. De non
alcanzar esta nota, non se contará o encargo de tradución e a nota ﬁnal será a do exame con tempo limitado.
O plaxio ou copia cualiﬁcarase cun 0, que computará para a nota ﬁnal. O exercicio ou traballo que fose obxecto de copia ou
plaxio non se poderá repetir. Considérase plaxio o uso de programas de tradución automática.
CONVOCATORIA ÚNICA (DECEMBRO E XULLO).
O alumnado que non se acolla á avaliación continua ou que teña a materia pendente de cursos anteriores presentarase na
data oﬁcial do exame (decembro ou xullo segundo corresponda) publicada polo decanato a unha proba que consistirá en:
1. Tradución con tempo limitado (1 hora e vinte minutos): 65% da nota. Non se poderá usar documentación en papel
(procedente da wiki e do glosario de FAITIC ou calquera outra fonte bibliográﬁca).
2. Tradución con tempo limitado (40 minutos): 35% da nota.
A nota mínima da tradución con tempo limitado para facer a media entre ambas as partes será dun 5 sobre 10.
O plaxio ou copia cualiﬁcarase cun 0, que computará para a nota ﬁnal. O exercicio ou traballo que fose obxecto de copia ou
plaxio non se poderá repetir. Considérase plaxio o uso de programas de tradución automática.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
GDDC, http://jurislingue.gddc.pt/, 2012,
SNL-USC, https://aplicacions.usc.es/buscatermos/publica/index.htm, 2012,
CTNL, Termos esenciais de dereito penal, 2012, http://www.usc.es/gl/servizos/snl//
CTNL, Termos esenciais de dereito constitucional, 2012, http://www.usc.es/gl/servizos/snl//
CTNL, Documentos administrativos en galego, 2010, http://www.usc.es/gl/servizos/snl/asesoramento/doc
SNL-USC, Criterios lingüísticos para a redacción administrativa, 2011, https://www.usc.es/gl/servizos/snl/asesoramento/fu
SNL-USC, Andel de traballos terminográﬁcos, 2012, http://www.usc.es/gl/servizos/snl/terminoloxia/and
Recomendacións
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Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Tradución económica idioma 1: Francés-Galego/V01G230V01803
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas): Francés/V01G230V01418
Ferramentas para a tradución e a interpretación II: Documentación/V01G230V01313
Ferramentas para a tradución e a interpretación III: Terminoloxía/V01G230V01518
Introdución aos ámbitos de especialización para a tradución e a interpretación e aspectos profesionais da
tradución/V01G230V01621
Relacións Internacionais/V01G230V01917
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