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Descrición
A materia ten como obxectivos:
xeral
a) afondar nos procedementos e técnicas da tradución aprendidas na materia de Tradución Idioma 2, I e
analizar as diﬁcultades que presenta o texto de partida.
b) mellorar as competencias de tradución cara á lingua I de diversos tipos de textos non especializados
redactados no idioma II, amosando a capacidade de comprensión do idioma II e a de expresión na lingua I
adquiridas na materia de Tradución Idioma 2, I.
Competencias
Código
Tipoloxía
CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte • saber
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros • saber facer
de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
• Saber estar / ser
vangarda do seu campo de estudo.
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
• Saber estar / ser
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
• Saber estar / ser
relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
• Saber estar / ser
especializado coma non especializado.
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
• saber facer
estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
• Saber estar / ser
CE3 Dominio da lingua propia, escrita e oral
• saber
• saber facer
• Saber estar / ser
CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo
• saber
• saber facer
CE13 Optimización de toma de notas, elaboración de resumos, síntese e reexpresión
• saber facer
• Saber estar / ser
CE22 Destrezas de tradución
• saber facer
• Saber estar / ser
CT4 Resolución de problemas
• saber
• Saber estar / ser
CT6 Capacidade de xestión da información
• saber facer
• Saber estar / ser
CT8 Compromiso ético e deontolóxico
• Saber estar / ser
CT12 Traballo en equipo
• Saber estar / ser
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CT22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica

• saber facer
• Saber estar / ser

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
COMPETENCIA COMUNICATIVA E CULTURAL: comprender textos redactados na lingua de partida (en
francés).

Competencias
CB2
CB3
CB4
CE3
CE4
CE13
CT4
CT6
CT8
CT22
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: ter un bo dominio das dúas linguas de traballo (francés-galego) tanto a nivel CB1
sintáctico, gramatical, morfolóxico, lexicolóxico, terminolóxico e fraseolóxico.
CB2
SUBCOMPETENCIAS: coñecer tanto as diferenzas como as similitudes dos dous sistemas lingüísticos.
CB3
CB4
CE3
CE4
CE13
CT6
CT8
CT22
COMPETENCIA TEXTUAL: afondar na estrutura e os principios organizadores dun texto.
CB1
SUBCOMPETENCIAS: mellorar o coñecemento de diferentes tipos de textos e as súas características.
CB2
CB4
CE3
CE13
CT6
CT12
CT22
COMPETENCIA TRADUTORA: aﬁanzar as diferentes competencias adquiridas en Trad. Idioma 2,I necesarias CB1
para traducir un texto non especializado en francés.
CB2
SUBCOMPETENCIAS: afondar na análise de textos con vistas á súa tradución. Aﬁanzar as distintas técnicas CB3
e estratexias de tradución. Traducir textos non especializados. Mellorar o traballo con textos paralelos.
CB4
Mellorar o manexo das ferramentas básicas de tradución (procesadores de texto, Internet: dicionarios en CB5
liña...). Comprender o papel do tradutor como mediador intercultural. Revisar as normas de revisión,
CE3
corrección e presentación de traducións. Afondar no coñecemento do mercado laboral. Mellorar as
CE4
habilidades de traballo en equipo e adquirir un compromiso ético e deontolóxico.
CE22
CT4
CT8
CT22
Contidos
Tema
1. Competencias, recursos e procedementos de
tradución (I)

1.1 Análise de cada texto para a súa tradución
1.2 Documentación
1.3 Tradución
1.4 Revisión e corrección
2. Dicionarios e fontes de documentación (I)
2.1 Fontes de documentación en formato papel
2.2 Fontes de documentación en rede
2.3 Localización de textos paralelos
e outros recursos
3. Exercicios prácticos de tradución
3.1 Tradución de textos non especializados
3.2 Detección do tipo de problema e resolución
3.3. Revisión de erros
4. O mercado da tradución de textos en francés 4.1 Presentación e descrición dos textos traducidos en galego desde o
cara ao galego idioma II: textos de distintos tipos francés. Características e especiﬁcidade de cada texto: páxinas web
4.2 O tradutor no seu contexto
4.3 Ética e responsabilidade do tradutor
Planiﬁcación docente
Actividades introdutorias
Sesión maxistral

Horas na aula
2
7

Horas fóra da aula
0
14

Horas totais
2
21
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Traballos de aula
32
40
72
Resolución de problemas e/ou exercicios de forma 2
30
32
autónoma
Probas de resposta curta
1
10
11
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou 4
8
12
simuladas.
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Actividades introdutoriasPresentación da programación, explicando polo miúdo os contidos, os traballos que hai que realizar
e as lecturas obrigatorias do curso, así como o sistema de avaliación.
Sesión maxistral
Exposición por parte da docente dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto que deberá desenvolver o alumnado.
Traballos de aula
O alumnado elabora traducións na aula baixo as directrices e supervisión da docente. Pode estar
vinculado ó seu desenvolvemento con actividades autónomas do alumnado.
Resolución de
O alumnado realizará individualmente encomendas de tradución que reproducen situacións reais
problemas e/ou
da actividade profesional. Para isto, aplicarán os coñecementos e habilidades adquiridos durante os
exercicios de forma
traballos de aula.
autónoma
Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Resolución de problemas e/ou exercicios
de forma autónoma

Prestarase unha atención personalizada ao alumnado tanto na aula como fóra
dela de forma presencial e, por motivos xustiﬁcados, de forma telemática.

Avaliación
Descrición
Sesión maxistral
A avaliación das sesións maxistrais permitirá coñecer a competencia
acadada polo alumnado no referente aos conceptos teóricos da
materia. Poderase avaliar o alumnado, ben mediante un exame ﬁnal
que se entregará coa encomenda ﬁnal (para os non asistentes), ben
mediante a encomenda de resumos ou crítica de artigos que se
anunciarán ao principio e/ou ﬁnal de cada actividade docente ou
exercicio para resolver problemas de tradución.
Resolución de
O alumnado deberá elaborar traducións fóra da aula baixo as
problemas e/ou directrices e supervisión da profesora así como outros exercicios.
exercicios de
forma autónoma

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas

10

CB1
CB2
CB3
CB4
CE3
CE13

25

CB1
CB2
CB3
CB4
CE3
CE4
CE13
CE22
CT22

Traballos de aula Estes traballos consistirán en traducións previamente preparadas que
se corrixirán na aula. Para efectos de avaliación terase en conta a
participación activa. Será obrigatoria a entrega de todas as traducións
na plataforma FAITIC debidamente identiﬁcadas para a súa corrección
e avaliación deﬁnitiva: APELIDOS+NOME+NOME DOCUMENTO.

25

CB1
CB2
CB3
CB4
CE3
CE4
CE13
CE22
CT4
CT8
CT22
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Probas de
resposta curta

Ficha para avaliar a lectura da obra obrigatoria. PROBA ORAL que se
realizará na aula o último día de clase (18-12-2015).

5

CB1
CE4
CE13
CT12

Probas prácticas, Realizaranse na aula dúas (2) probas de tradución en tempo limitado
de execución de (1h 45' cada proba).
tarefas reais e/ou A primeira contará 10% e a segunda 25%.
simuladas.
A 1ª (10%) coincidirá co último día de aulas antes do periodo de
traballo autónomo (semana do 30-10-2015)A 2ª (25%) coincidirá co
penúltimo día de aulas do 1º cuadrimestre (semana 14-12-2015).
Poderase usar documentación en papel e telemática.

35

CB1
CB2
CB3
CB4
CE3
CE4
CE13
CE22
CT4
CT8
CT22

Outros comentarios sobre a Avaliación
O plaxio será motivo de suspenso.
O alumnado deberá entregar os exercicios e traducións na plataforma FAITIC nos prazos marcados pola profesora. O
alumnado que non respecte os prazos será avaliado (avaliación única) mediante as probas que se describen máis abaixo
para non asistentes.
O alumnado que se acolla á avaliación continua e obteña unha cualiﬁcación de suspenso deberá presentarse á segunda
edición de actas (xullo).
Especifícanse a continuación as condicións:
A. 1ª EDICIÓN DE ACTAS PARA NON ASISTENTES
1. Pregunta teórica sobre as lecturas e artigos do curso: 20% da nota
2. Tradución con tempo limitado (1h 45') dunha extensión aproximada de 500-600 palabras: 35% da nota. Poderase usar
documentación en papel e telemática.
3.Encomenda de tradución comentada que recibirá o alumnado o día da proba con tempo limitado (14-12-2015) e que
deberá entregar segundo as condicións especiﬁcadas na encomenda nun máximo de 4 días naturais: 40% da nota
4.PROBA ORAL que se realizará na semana do 18-12-2015
B. 2ª EDICIÓN DE ACTAS (XULLO)
1. Pregunta teórica sobre as lecturas e artigos do curso: 20% da nota
2. Tradución en tempo limitado (1h 45') dunha extensión aproximada de 500-600 palabras: 40% da nota. Poderase usar
documentación en papel e telemática
3. Encomenda de tradución comentada que recibirá o alumnado o día do exame oﬁcial e día da proba na aula en tempo
limitado (páxina web da FFT) e que deberá entregar segundo as condicións especiﬁcadas na encomenda nun máximo de 4
días naturais: 40% da nota.
4.PROBA ORAL que se ﬁxará o día da tradución en tempo limitado

Bibliografía. Fontes de información
Dicionarios monolingües - galego
VV.AA (2011):Gran dicionario Cumio da Lingua Galega. Vigo: Edicións do Cumio.
VV.AA (2006):Dicionario Xerais da Lingua Galega. Vigo: Xerais.
VV.AA (2004):Diccionario Castelán-Galego. Santiago de Compostela: RAG-ILG.
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PENA, X. A (dir.) (2006):Gran Dicionario Século 21 da lingua galega. Vigo. Galaxia
Dicionarios monolingües - francés
Real Academia Galega. Dicionario en liña dispoñible en: http://www.realacademiagalega.org/dicionario#inicio.do
REY, Alain & REY-DEBOVE, Josette (2015):Le nouveau petit Robert (2 vols). París: Le Robert.
Journal oﬃciel de la République Française (1994):Dictionnaire des termes oﬃciels de la langue française. París: Délégation
Générale à la langue française
Libros de estilo - francés
Bureau de la Traduction (2000): Le guide du rédacteur. 2e édition. Ottawa: Ministre des Travaux publics et Services
Gouvernementaux Canada.
GAILLARD, Benédicte (2013): Le Français de A à Z. Paris. Hatier.
PEYROUTET, Claude (2009): La pratique de l'expression écrite. París: Mathan
Libros de estilo - galego
DOSIL, B. & RIVEIRO, Xesús (2004):Dicionario de Ortografía da lingua galega. A Coruña: Galinova Editorial.
Real Academia Galega  Instituto da Lingua Galega (2012):Normas ortográﬁcas e morfológicas do idioma galego. Santiago
de Compostela: RAG-ILG.
VV.AA. (2004):Dicionario galaxia de Usos e diﬁcultades da lingua Galega. Vigo: Galaxia.
VV.AA. (2006):Criterios para o uso da lingua. A Coruña: Servizo de Normalización lingüística da Universidade da Coruña.
Libros de lectura obrigatoria (escoller un)
FOLCH-RIBAS, Jacques, (2011):Paco. Montréal : Éditions Boréal. Ref. BUV: FFT 840 FOL pac

Recomendacións
Materias que continúan o temario
Tradución idioma 2, III: Francés-Galego/V01G230V01611
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Ferramentas para a tradución e a interpretación III: Terminoloxía/V01G230V01518
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Tradución idioma 2, I: Francés-Galego/V01G230V01411
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