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Titulacion
Grao en
Tradución e
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Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
3
2c
Lingua
Galego
impartición
Inglés
Departamento Tradución e lingüística
Coordinador/a Álvarez Lugrís, Alberto
Profesorado Álvarez Lugrís, Alberto
Lorenzo García, María Lourdes
Correo-e
alugris@uvigo.gal
Web
Descrición
Tradución inglés-galego é unha materia obrigatoria de 6 créditos ECTS situada no segundo cuadrimestre do
xeral
terceiro curso do Grao en Tradución e Interpretación. A materia, maioritariamente de tradución directa,
mantén estreitas relacións didácticas, pedagóxicas, conceptuais e procedimentais coas demais materias do
grao, xa que afonda nas ferramentas do proceso tradutor, que lle servirán ó alumnado para encarar, por
exemplo, o estudo das traducións especializadas, inversas, etc.
Competencias
Código
CE1
Dominio de linguas estranxeiras
CE2
Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras
CE4
Coñecer norma e usos das linguas de traballo
CE10
Capacidade de traballo en equipo
CE17
Capacidade de tomar decisións
CE18
Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
CE22
Destrezas de tradución
CE29
Formación universitaria especíﬁca
CE31
Coñecementos de informática profesional e TAC
CT2
Coñecemento dunha segunda e unha terceira lingua estranxeira
CT3
Capacidade de organización e planiﬁcación de proxectos
CT4
Resolución de problemas
CT7
Toma de decisións
CT9
Razoamento crítico
CT14
Motivación pola calidade
CT16
Adaptación a novas situacións
CT17
Comprensión doutras culturas e costumes
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Competencias
Saber cales son os criterios que deﬁnen unha actuación pertinente, relevante e oportuna dentro da CE17
CT2
cultura de chegada e de partida, como afastarse deses criterios e que consecuencias terá esa
CE18
CT4
decisión
CE22
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Aumentar a cultura xeral e dominar as convencións das culturas coas que traballa e, sobre todo, o CE1
papel do tradutor en ámbalas dúas.
CE2
CE4
CE17
CE18
CE31
Ser quen de se adaptar a un mercado laboral cambiante que esixe de contino novas
CE17
especializacións temáticas
Estar ó día das innovacións tecnolóxicas que afectan o desenvolvemento da súa profesión: novas CE18
formas de comunicación, novas fontes documentais, novos soportes da información, novos
CE22
sectores de mercado, etc.
CE31
Relacionarse profesionalmente cos demais actores implicados no proceso de tradución: iniciador,
cliente, informantes e expertos, receptores, etc. Isto é:
a) desenvolver habilidades para as relacións interpersoais e o traballo cooperativo;
b) aprender a traballar en equipos de carácter transdisciplinar;
c) adquirir un compromiso ético ante o labor tradutor;
d) aprender a asumir responsabilidades;
e) aumentar o grao de conﬁanza do alumno nas súas propias capacidades: autoconcepto de
tradutor profesional;
f) crear un espírito crítico e autocrítico.
Desenvolver un interese polo traballo responsable e eﬁcaz e pola boa praxe profesional

Contidos
Tema
1. Textos marcados culturalmente I
2.Textos marcados culturalmente II
3. Textos marcados culturalmente III
4. Introdución á tradución de textos
semiespecializados
5. Control de calidade

CE10
CE17
CE18
CE22
CE29
CE31

CE1
CE2
CE4
CE10
CE17
CE18
CE22
CE29
CE31

CT4
CT9

CT3
CT9
CT14
CT3
CT14
CT16
CT17
CT3
CT4
CT7
CT9
CT14
CT17

CT2
CT3
CT4
CT7
CT9
CT14
CT17

Textos xornalísticos e divulgativos ou promocionais
Textos literarios
Discurso audiovisual
4.1. Textos cientíﬁcos e técnicos
4.2. Textos xurídicos, económicos e administrativos
5.1. Adaptación a distintas encomendas de tradución
5.2. Xestión de proxectos
5.3. Revisión e crítica de traducións

Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Actividades introdutorias
2
2
4
Estudo de casos
33
66
99
Prácticas con apoio das TIC
3
18
21
Lección maxistral
8
16
24
Resolución de problemas de forma autónoma
2
2
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Actividades introdutoriasPresentación do curso e do programa.
Creación de grupos de traballo.
Tarefas de xestión e administración da conta do alumnado en Moovie noutras aplicacións que se
empregarán no curso.
Estudo de casos
Preséntaselle ó alumnado unha situación real de tradución ante a cal deberá de tomar unha serie
de decisións sobre como realizar a encarga e solucionar os problemas que presenta.
Prácticas con apoio das A través da plataforma Moovi e doutras TIC da web 2.0 o alumnado deberá desenvolver e entregar
TIC
traballos, responder a encargas, participar en debates, realizar cuestionarios de autoavaliación,
participar no traballo en grupos, etc.
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Lección maxistral

Resolución de
problemas de forma
autónoma

Nestas sesións o profesor presentará:
a) os temas introdutorios que servirán de marco de traballo para o resto do cuadrimestre,
b) as cuestións metodolóxicas e técnicas relevantes en cada encarga de tradución
Os puntos teóricos explicados nas clases aplicaranse á práctica a través de actividades e de
problemas que o alumno realizará na casa.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Resolución de
A atención personalizada realizarase tanto no horario de titorías oﬁcial como por medio do correo
problemas de forma electrónico ou dos foros da materia na plataforma Moovi. Ten como obxectivo: a) asesorar o
autónoma
alumnado sobre a realización das distintas encargas que se propoñan ó longo do curso. b) ofrecer
axuda para a xestión dos grupos de traballo nos que se integren. c) atender as distintas necesidades
do alumno en función das actividades que se realicen e das metodoloxías docentes empregadas
Actividades
introdutorias

A atención personalizada realizarase tanto no horario de titorías oﬁcial como por medio do correo
electrónico ou dos foros da materia na plataforma Moovi. Ten como obxectivo: a) asesorar o
alumnado sobre a realización das distintas encargas que se propoñan ó longo do curso. b) ofrecer
axuda para a xestión dos grupos de traballo nos que se integren. c) atender as distintas necesidades
do alumno en función das actividades que se realicen e das metodoloxías docentes empregadas

Estudo de casos

A atención personalizada realizarase tanto no horario de titorías oﬁcial como por medio do correo
electrónico ou dos foros da materia na plataforma Moovi. Ten como obxectivo: a) asesorar o
alumnado sobre a realización das distintas encargas que se propoñan ó longo do curso. b) ofrecer
axuda para a xestión dos grupos de traballo nos que se integren. c) atender as distintas necesidades
do alumno en función das actividades que se realicen e das metodoloxías docentes empregadas

Prácticas con apoio A atención personalizada realizarase tanto no horario de titorías oﬁcial como por medio do correo
das TIC
electrónico ou dos foros da materia na plataforma Moovi. Ten como obxectivo: a) asesorar o
alumnado sobre a realización das distintas encargas que se propoñan ó longo do curso. b) ofrecer
axuda para a xestión dos grupos de traballo nos que se integren. c) atender as distintas necesidades
do alumno en función das actividades que se realicen e das metodoloxías docentes empregadas
Lección maxistral

A atención personalizada realizarase tanto no horario de titorías oﬁcial como por medio do correo
electrónico ou dos foros da materia na plataforma Moovi. Ten como obxectivo: a) asesorar o
alumnado sobre a realización das distintas encargas que se propoñan ó longo do curso. b) ofrecer
axuda para a xestión dos grupos de traballo nos que se integren. c) atender as distintas necesidades
do alumno en función das actividades que se realicen e das metodoloxías docentes empregadas

Avaliación
Descrición

Cualiﬁcación

Estudo de casos

Axeitamento dos exercicios propostos e das traducións
realizadas e entregadas á encarga e á situación de
tradución

15

Prácticas con apoio das TIC

Valoración das distintas actividades realizadas polo
alumno en Moovi

10

Lección maxistral

Probas propostas ó ﬁo dos contidos das sesións
maxistrais

15

Resolución de problemas de forma Exame ﬁnal
autónoma

60

Competencias
Avaliadas
CE1
CT3
CE2
CT7
CE4
CT14
CE10
CT16
CE17
CT17
CE18
CE1
CT3
CE2
CT4
CE4
CT14
CE10
CT16
CE17
CE18
CE4
CT14
CE10
CT16
CE18
CT17
CE22
CE17
CT2
CE29
CT4
CE31

Outros comentarios sobre a Avaliación
Nas dúas primeiras semanas de clase, todas as persoas matriculadas deberán cubrir os seus datos persoais en Movi e subir
unha foto (primeiro plano, recoñecible. Non se avaliará ningunha persoa que non cubra eses datos e entregue unha foto.
Para ter dereito á avaliación continua e a unha cualiﬁcación ﬁnal, o alumnado deberá participar en todas as actividades
previstas na materia, tanto na clase presencial como a través da plataforma Moovi.
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Farase unha proba escrita ao ﬁnal do cuadrimestre na data ﬁxada pola facultade. Nas distintas probas e exercicios
propostos será imprescindible responder todas as preguntas. Salvo que se indique outra cousa, pódese responder en
calquera das dúas linguas de traballo da materia.
Para o alumnado que sigan a avaliación continua gardaranse as cualiﬁcacións das partes superadas para a convocatoria
de xullo.
Con respecto á corrección dos exames e exercicios, cómpre sinalar que se lle prestará unha especial atención ó dominio das
normas ortográﬁcas e morfolóxicas da lingua galega. Tres erros ortotipográﬁcos ou morfosintácticos invalidarán calquera
exame ou exercicio. Se se detecta que os traballos, actividades ou exames son plaxios, a cualiﬁcación será 0.
A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un cero nesa proba. Alegar descoñecemento
do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.
Nos exames permitirase o uso de dicionarios, apuntamentos, ordenador con conexión a internet e outros materiais nas
preguntas prácticas pero non nas teóricas.
No caso do alumnado que non se acollan á avaliación continua, deberá realizar un único exame, que coincidirá coa
derradeira das probas da materia e que se celebrará na data ﬁxada pola facultade. O exame terá unha parte teórica
(resposta a unha ou dúas preguntas sobre a parte teórica do temario e/ou as lecturas obrigatorias; valor 50%) e outra
práctica (tradución dun texto dunhas 350 palabras; valor 50%). Haberá que realizar as dúas partes obrigatoriamente.
Na convocatoria de xullo o alumnado deberá realizar un único exame na data ﬁxada pola facultade. O exame terá unha
parte teórica (resposta a unha pregunta sobre a parte teórica do temario; valor 50%) e outra práctica (tradución dun texto
dunhas 350 palabras; valor 50%) e cada alumno ou alumna fará a parte ou partes que teña suspensas. O alumnado que non
se acolla á avaliación contínua deberá facer o exame completo.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Gómez Guinovart, X., Álvarez Lugrís e Díaz Rodríguez, Dicionario Moderno Inglés-Galego, 1, 2.0 Editoria, 2012
Bibliografía Complementaria
Mossop, B., Revising and Editing for Translators, Routledge, 2014
ISO, ISO 17100:2015. Translation services -- Requirements for translation services, ISO,
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Tradución cientíﬁca-técnica idioma 1: Inglés-Galego/V01G230V01918
Tradución económica idioma 1: Inglés-Galego/V01G230V01801
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Galego/V01G230V01926

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Tradución idioma 2, II: Inglés-Galego/V01G230V01506
Outros comentarios
A planiﬁcación poderá modiﬁcarse para axustarse á heteroxeneidade do alumnado.
A bibliografía ampliarase no decurso do cuadrimestre e deberá prepararse axeitadamente.
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 ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen
Mantéñense a aprendizaxe baseada en proxectos, a aprendizaxe colaborativa en función da distribución de alumnos e a
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resolución de problemas de forma autónoma.
* Metodoloxías docentes que se modiﬁcan
A resolución de problemas mediante encomendas ou exercicios de aula levarase a cabo a través de Internet, facendo uso
das ferramentas dispoñibles para profesorado e alumnado.
* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
As titorías poderán realizarse en modo presencial ou a través de Internet, coas ferramentas dispoñibles para o profesorado e
o estudantado.
* Modiﬁcacións (se proceder) dos contidos a impartir
Non se prevé modiﬁcación de contidos.
* Bibliografía adicional para facilitar a autoaprendizaxe
A bibliografía básica indicada na guía docente irase enriquecendo por temas e quedará reﬂectida en Faitic, tanto no caso de
docencia presencial, como semipresencial ou non presencial.
* Outras modiﬁcacións
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
Manteranse as mesmas probas avaliables co mesmo peso, xa que case todas son trasladables á modalidade non presencial
sen modiﬁcacións. O único cambio que sería preciso serían as condicións da presentación. Como queda indicado na guía
docente, esta poderá levarse a cabo na aula ou a través de Internet, coas adaptacións precisas.
* Información adicional
Plan de continxencia sobre a modalidade mixta, na que unha parte do estudantado asistirá ás aulas de forma presencial e
outra parte seguirá as clases dun modo síncrono (preferentemente) ou asíncrono: o profesorado manterá as metodoloxías, a
atención personalizada e os sistemas de avaliación como se indica para a modalidade presencial, adaptando os grupos de
estudantes e as quendas para cumprir coa normativa sanitaria que se estableza no seu momento.
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