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Descrición
- Iniciarase o alumnado na tradución de textos do ámbito servizos culturais na combinación lingüística
xeral
alemán-galego, de forma que estea capacitado para traducir este tipo de textos cara ó galego con ﬁdelidade
comunicativa, lexibilidade, concisión e corrección expresiva.
Competencias
Código
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma 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 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 especializado coma
non especializado.
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores
cun alto grao de autonomía.
CE2 Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras
CE3 Dominio da lingua propia, escrita e oral
CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo
CE10 Capacidade de traballo en equipo
CE14 Dominio de ferramentas informáticas
CE17 Capacidade de tomar decisións
CE18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
CE27 Capacidade de razoamento crítico
CT3 Capacidade de organización e planiﬁcación de proxectos
CT4 Resolución de problemas
CT7 Toma de decisións
CT8 Compromiso ético e deontolóxico
CT9 Razoamento crítico
CT12 Traballo en equipo
CT14 Motivación pola calidade
CT17 Comprensión doutras culturas e costumes
CT22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica
Resultados de aprendizaxe
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Resultados de aprendizaxe
Competencias contrastivas: capacidade para dominar os elementos de discrepancia
ortotipográﬁca, morfosintáctica, discursiva e pragmática; dominar as diferenzas dos mecanismos
de coherencia e cohesión e de construción textual das dúas linguas; coñecer a terminoloxía e
fraseoloxía especíﬁcas.
Competencias textuais: desenvolver a capacidade para traducir textos do ámbito dos servizos
culturais.

CB3

CB2
CB5

Competencias profesionais: coñecer o mercado da tradución de textos dos servizos culturais en
CB2
Galicia para a combinación lingüística alemán-galego e español; desenvolver un autoconcepto de CB4
tradutor/a profesional e da súa autoestima; desenvolver a capacidade de tomar decisións;
fomentar o dominio dos diferentes aspectos das relacións interpersoais con clientes, iniciadores,
destinatarios e informadores; desenvolver a capacidade para superar as fallas tradutivas
individuais.

Contidos
Tema
As industrias culturais
Ámbito temático: patrimonio e turismo
Ámbito temático: eventos culturais

Ámbito temático: tradución editorial

Competencias
CE2
CT7
CE3
CT17
CE4
CE17
CE17
CT4
CE18
CT7
CE27
CT14
CT17
CT22
CE2
CT3
CE4
CT4
CE10
CT7
CE14
CT8
CE17
CT9
CT12
CT14
CT22

A industria da cultura e da creación en países xermanófonos
Tradución de textos turísticos apelativos e referenciais, así como de textos
creados nun ámbito museístico.
Tradución de textos que se xeran no contexto organizativo dun evento
cultural coma p.e. congresos cientíﬁcos, feiras, certames, exposicións ou
concertos.
A proxección da cultura dos espazos xermanófonos a través da
presentación de proxectos de tradución editorial.

Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Resolución de problemas
28
70
98
Eventos cientíﬁcos
4
10
14
Lección maxistral
10
10
20
Actividades introdutorias
2
2
0
Exame de preguntas de desenvolvemento
2
2
4
Estudo de casos
2
10
12
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Realizaranse exercicios de tradución, que tentarán reproducir situacións reais, e exercicios de
resolución de problemas (diﬁcultades de tradución). Após unha primeira fase introdutoria, o
alumnado preparará as tarefas pola súa conta. Finalmente, nas horas presenciais, farase a posta en
común e corrección dos resultados. Esta parte terase en conta na avaliación continua.
Eventos cientíﬁcos
Asistencia a eventos ou conferencias de interese para a formación do alumnado.
Lección maxistral
As sesións maxistrais dedicaranse a explicar os contidos máis teóricos da materia, como a
descrición das industrias culturais. Malia estaren no apartado de sesións maxistrais, as clases serán
de índole participativa e sempre estarán apoiadas por un
soporte práctico.
Actividades introdutoriasActividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado así como a
presentar a materia.
Resolución de
problemas

Atención personalizada
Probas

Descrición

Estudo de casos Prestaráselle ó alumnado atención directa tanto na aula como fóra dela por medio de titorías
personalizadas.
Avaliación
Descrición

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas
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Resolución de
problemas

Avaliarase a resolución dos problemas e exercicios desenvoltos
(participación en calse activa e de calidade). Cómpre entregar polo
menos 4 encargas de tradución antes da súa corrección no pleno.

10

Exame de preguntas de Consistirá na tradución dun texto que abordará varios temas
desenvolvemento
estudados ó longo do semestre (aprox. 300 palabras).

50

Estudo de casos

40

Corresponde coa realización dunha encomenda de tradución dunhas
3500-4000 palabras (en grupos de 3-4 persoas) dun texto
relacionado cun ámbito da materia (p. e.: folletos, exposición, audioguía dun museo, ﬁlme, dossier sobre autoría de fala alemá etc.). O
alumnado ten que presentar no pleno un informe sobre o proceso da
tradución e facer unha entrega do informe escrito xunta da
tradución no espazo moovi da materia.

CB2
CB3
CB4
CB5
CB2
CB3
CB5

CE3 CT3
CE4 CT4
CE14 CT7
CT8
CE2 CT4
CE3 CT7
CE4 CT8
CE14 CT9
CE17 CT17
CB2 CE2 CT3
CB4 CE3 CT4
CE4 CT9
CE17 CT17
CE18

Outros comentarios sobre a Avaliación
Avaliación continua:
Para unha axeitada avaliación cómpre unha asistencia asídua e participativa ás aulas. Se algunha persoa non pode cumprir
estas condicións, deberá comunicarllo á docente argumentadamente e reconsiderarase a posibilidade de avaliación
continua.
Se por causa de forza maior (traballo, enfermidade...) a/o alumna/o non puidese seguir o sistema de avaliación continua a
pesar de escoller esta opción, poderá acollerse á avaliación única.
A/o alumna/o que non supere a materia e teña que acudir á convocatoria de xullo deberá superar un exame con todos os
contidos da materia.
Estudo de caso:
Data da presentación do informe na aula: antes da 21ª sesión.
Data da entrega da tradución "estudo de caso": antes da 23ª sesión.
A data do exame, que terá lugar na útlima sesión, será a data establecida no calendario de exames que se aprobará en
Xunta de FFT.
Ó longo de toda a avaliación penalizarase a copia e o plaxio.
Avaliación única:
O alumnado que non se acolla á modalidade de avaliación continua poderá presentarse ao exame oﬁcial da materia que terá
lugar na data establecida no calendario de exames que se aprobará en Xunta de FFT.
O exame ﬁnal será unha tradución de aproximadamente 300 palabras relativas ó total dos contidos abordados ó longo do
cuadrimestre.
A tradución poderase realizar con todo tipo de obras de consulta e ordenador.
Convocatoria de xullo:
A/o alumna/o que non supere a materia e teña que acudir á convocatoria de xullo deberá superar un exame con todos
os contidos da materia.
Penalizarase a copia e o plaxio.
É responsabilidade do estudantado consultar os materiais dispoñibles na plataforma de teledocencia (novidades,
documentos, avisos
etc.) e estar ó tanto dos avisos e das datas de realización das diferentes probas.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Nord, Ch., Texto base-texto meta: un modelo funcional de análisis, 978-84-8021-852-8, 0, Universitat Jaume I, 2012
Ursula Wienen/Laura Sergo/Tinka Reichmann/Ivonne Gutiérrez Aristizába (eds.), Translation und Ökonomie,
Frank&Timme, 2017
Bibliografía Complementaria
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Al largo del curso se inidcaran referencias bibliográﬁcas y se entregarán lecturas obligatorias.,
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación/V01G230V01209
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Galego/V01G230V01943
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Traballo de Fin de Grao/V01G230V01991
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Tradución idioma 2, III: Alemán-Galego/V01G230V01613
Outros comentarios
Para poder cursar con aproveitamento esta materia, é recomendable ter acadado o nivel B2,2 en alemán. O alumnado
deberá ir ampliando os seus coñecementos de lingua e cultura alemás de maneira autónoma para acadar polo menos o nivel
C1.1 ó remate do semestre.
Alumnado cuxa 1ª lingua non sexa o galego (alumnado Erasmus, Seneca etc.): Requírese polo menos un nivel B2 na lingua
galega e C1 da lingua alemá ou C1 en galego e B2 en alemán.
É responsabilidade do alumnado consultar a documentación e os anuncioas a través da plataforma de teledocencia e de
estar ó tanto das datas nas que as probas de avaliación teñen lugar.
Plan de Continxencias
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una
planiﬁcación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen
atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou
non totalmente presencial. Estas medidas xa planiﬁcadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento
da docencia dun xeito mais áxil e eﬁcaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o
profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.
=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
Mantéñense metodoloxías, contidos, avaliación e titorías coa salvedade de que unha alerta sanitaria obrigue a activar un
ensino exclusivamente virtual. Neste caso, metodoloxías, contidos, avaliación e titorías realizaranse coas ferramentas
virtuais proporcionadas pola Universidade de Vigo (aulas e despachos virtuais, correo electrónico e plataforma Moovi).
Na modalidade mixta, unha parte do estudantado permanecerá na aula ao tempo que a outra parte seguirá a clase dun
modo síncrono. As metodoloxías, a atención personalizada e a avaliación serán as mesmas tanto na modalidade mixta como
presencial, mentres que os grupos e as quendas se adaptarán para cumprir coa normativa sanitaria
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