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Descrición
Materia de especialización nas teoría e práctica da tradución editorial, na combinación de inglés a galego, é
xeral
dicir, tradución directa. Nesta disciplina, enténdese que a etiqueta de tradución editorial engloba todos
aqueles produtos traducidos suxeitos a un proceso editorial, profesional e pautado segundo a secuenciación
dos protocolos normativos internacionais (UNE-EN 15038: 2006 e ISO 17100). A tradución editorial enténdese,
xa que logo, como un proceso; proceso que se lle exporá ao alumnado para que acade a calidade obxecto de
avaliación en consonancia cos estándares existentes no mercado e, polo tanto, de grande utilidade para o
seu futuro profesional como tradutoras e tradutores. O alumnado poderá achegarse á práctica profesional das
principais modalidades de tradución editorial presentes no mercado actual, nas linguas citadas, é dicir,
tradución de literatura para audiencia adulta, xuvenil e infantil; as principais: ensaio, poesía, prosa e teatro,
tamén outros produtos sometidos a edición como material publicitario e de divulgación (extractos
explicativos de libros, CD, DVD...--"galletas", sinopses...--) e documentación interna de institucións
internacionais. Mediante a simulación de procesos reais de tradución editorial, o alumnado poderá coñecer
e/ou adquirir as competencias esixidas polo mercado profesional non só en materia de tradución, senón
tamén de iniciación á edición. Os materiais empregados extraeranse de encomendas reais de tradución
profesional.
Competencias
Código
CE1 Dominio de linguas estranxeiras
CE2 Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras
CE3 Dominio da lingua propia, escrita e oral
CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo
CE8 Destreza para a procura de información/documentación
CE10 Capacidade de traballo en equipo
CE17 Capacidade de tomar decisións
CE18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
CE19 Capacidade de deseñar e xerir proxectos
CE22 Destrezas de tradución
CE24 Capacidade de aprendizaxe autónoma
CE27 Capacidade de razoamento crítico
CE33 Dominio oral e escrito da lingua propia
CT1 Comunicación oral e escrita na lingua propia. Prestarase especial atención ao coñecemento e correcto uso das 2
linguas cooﬁciais da Comunidade Autónoma de Galicia
CT2 Coñecemento dunha segunda e unha terceira lingua estranxeira
CT4 Resolución de problemas
CT7 Toma de decisións
CT8 Compromiso ético e deontolóxico
CT9 Razoamento crítico
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CT12 Traballo en equipo
CT14 Motivación pola calidade
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Competencias
Competencia lingüística: dominar á perfección a norma e os usos das linguas de traballo (inglés- CE1
CT14
galego), a nivel sintáctico, gramatical, morfolóxico, lexicolóxico, terminolóxico e fraseolóxico.
CE2
Subcompetencias: coñecer tanto as diferenzas como as similitudes dos dous sistemas lingüísticos. CE3
CE4
CE8
CE33
Competencia comunicativa e cultural: comprender textos redactados na lingua orixe.
CE1
CT1
Subcompetencia: coñecer a historia e as culturas das dúas linguas co ﬁn de entender á perfección CE2
CT2
os textos, así como dominar os mundos textuais das dúas culturas coas que se traballa, as
CE3
CT7
distintas convencións sociais; entre elas, saber relacionarse coas e cos diferentes axentes, é dicir, CE4
CT9
relación tradutora/tradutor-clienta/cliente.
CE8
CE17
CE18
CE19
CE22
CE24
CE27
CE33
Competencia textual: comprender a estrutura e os principios organizadores dos textos que se
CE1
editan. Subcompetencias: coñecer os diferentes tipos de texto mencionados e as súas
CE3
características (argumentativos, expositivos...), así como a técnica de edición máis común á que CE4
adoitan ser sometidos.
CE33
Competencia tradutora: saber traducir un texto sen interferencias e con calidade.
CE8
CT4
Subcompetencia: identiﬁcar as e os axentes do proceso de tradución editada (autoría, axente que CE10
CT7
traduce, autorrevisa, corrixe, revisa de xeito alleo, paxina, maqueta, compón a páxina, axente
CE17
CT8
receptora ou receptor, quén e cómo critica e recensiona, quén e cómo realiza os controis de
CE18
CT9
calidade, as auditorías da Norma...) e a función do texto. Coñecer as distintas técnicas e
CE22
CT12
estratexias empregadas pola tradutora ou tradutor como editora ou editor, pola tradutora ou
CE24
CT14
tradutor como correctora ou corrector, como revisora ou revisor, así como o mercado laboral no
CE27
que estas e estes axentes desenvolven o seu labor profesional na actualidade (cántas editoriais
precisan tradutoras e tradutores con inglés e galego e cál é o seu volume de publicación). Para
isto, deﬁnirase a tradución de encomendas individuais e en equipo, así como se ensinará a
xestionar proxectos de tradución editorial.
Contidos
Tema
1 A industria editorial.
2 A industria editorial en galego e inglés.

1.1 Historia da tradución en Galicia: edición e tradución (1991-2005, 2006actualidade).

2.1 Traducir para editoriais: simulación real dunha proposta de proxecto
de tradución editorial para unha editorial en Galicia (candidatura
voluntaria por parte do alumnado á empresa editora).
2.2 Traducir para empresas: publicación real dunha tradución editorial
cara ao galego para unha empresa internacional (demanda real da
empresa ao alumnado).
3 Lexislación para emprender: tradutoras/es
3.1 Lei de propiedade intelectual.
autónomos ou SL?
3.2 Propiedade industrial.
4 Ética e deontoloxía profesionais na consecución 3.3 Tradutoras/es autónomos ou SL?
da calidade na tradución: o modelo Qualitrapo
4.1 Códigos deontolóxicos: os principais das asociacións de profesionais
como protocolo para unha tradución editorial de de tradución.
calidade.
4.2 Tradución como profesión: asociacionismo (de profesionais, de
empresas de tradución, federacións en España).
4.3 Calidade e tradución: asociacionismo (ISO, AENOR, AEN, CTN) e
normas (ISO, EN, UNE-EN).
4.4 Simulación da aplicación dun modelo para traducir no tema 5 desta
materia.
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5 Práctica do proceso de tradución editorial
emulando o modelo Qualitrapo para a edición
traducida.
6 Práctica do proceso de revisión para a edición
segundo a terminoloxía da norma "ISO 17100
Translation services  Requirements for
translation services" [en prensa].

5.1 Tradución de novela infantil e de adulto e proposta mediante
candidatura voluntaria (v. 2.1).
5.2 Tradución de poesía.
5.3 Tradución de banda deseñada.
5.4 Tradución de cancións.
6.1 Introdución e práctica simulada en aula da revisión das traducións (v.
5) sobre papel vs. en pantalla segundo a terminoloxía da norma "EN
17100": conferencia-seminario de membro AEN/CTN 174 "Servicios de
traducción" de AENOR.
6.1.1 Chamadas de corrección internacionais.
6.1.2 Corrección humada por parte de empresas: mostra real.

Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Actividades introdutorias
1.5
1.5
3
Lección maxistral
12
28
40
Resolución de problemas
10
20
30
Traballo tutelado
1.5
3
4.5
Prácticas de laboratorio
20
37.5
57.5
Exame de preguntas de desenvolvemento
3
12
15
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Actividades introdutoriasA profesora presentará o programa docente, mediante explicación polo miúdo dos contidos, os
traballos que cómpre realizar para as presentacións, así como as lecturas de carácter obrigatorio e
mais o sistema de avaliación. Se o alumnado ten algunha dúbida ao respecto é recomendable que
lla formule directamente á docente durante ou tras estas actividades introdutorias. De non haber
dúbidas, entenderase que o alumnado comprendeu a totalidade das actividades introdutorias.
Lección maxistral
As sesións maxistrais están destinadas a presentar a tradución editorial e a explicar o proceso
tradutivo profesional. Malia a estaren no apartado de sesións maxistrais, a impartición será de
índole participativa e sempre irá acompañada de apoio mediante soporte práctico. Se o alumnado
ten algunha dúbida ao respecto é necesario que lla formule directamente á docente durante ou tras
estas actividades. De non haber dúbidas, entenderase que o alumnado comprendeu a totalidade
das sesións maxistrais.
Resolución de
Consistirá na resolución de exercicios de tradución de diferentes tipos de textos na modalidade
problemas
editorial cos que se tentará emular o proceder profesional da tradución como proceso. Mediante
estes exercicios poderán resolverse problemas (diﬁcultades de tradución) empregando as técnicas
necesarias para a corrección sobre papel e en pantalla. Se o alumnado ten algunha dúbida ao
respecto é recomendable que lla formule directamente á docente durante ou tras as actividades.
De non haber dúbidas, entenderase que o alumnado comprendeu a totalidade da resolución de
problemas e exercicios.
Traballo tutelado
Durante as sesións dedicadas a este apartado, a profesora explicará o procedemento e as normas
de elaboración de traducións e guiará o alumnado para que simule unha pre-tradución profesional
mediante o procedemento exposto nunha proxección ad-hoc.
Prácticas de laboratorio O alumnado realizará encomendas de tradución editorial, revisión e corrección dos tipos de textos
mencionados no temario, emulando os dous procesos profesionais reais presentados durante as
sesións. Estas encomendas realizaranse na aula. O alumnado contará co apoio do material e as
fontes de consulta necesarias para acadar un produto traducido idóneo, segundo as referencias
facilitadas pola profesora. Unha vez autorrevisada a tradución, a profesora procederá á súa revisión
mediante a proxección das opcións de tradución que o alumnado lle facilite. Desbotaranse as non
correctas e validaranse como deﬁnitivas as correctas. A continuación, o alumnado intercambiará as
traducións e realizarase a revisión allea mediante cotexo coa versión validada e deﬁnitiva
dispoñible na proxección. Facilitarase un modelo de baremo previamente. Se o alumnado ten
algunha dúbida ao respecto é necesario que lla formule directamente á docente durante ou tras
estas actividades. De non haber dúbidas, entenderase que o alumnado comprendeu a totalidade
das prácticas de laboratorio.
Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Actividades introdutorias

Revisión e corrección durante as sesións de aula.

Lección maxistral

Revisión e corrección durante as sesións de aula.

Resolución de problemas

Revisión e corrección durante as sesións de aula.

Prácticas de laboratorio

Revisión e corrección durante as sesións de aula.
Páxina 3 de 5

Avaliación
Descrición
Lección maxistral

Resolución de
problemas

Prácticas de
laboratorio

Exame de preguntas
de desenvolvemento

Cualiﬁcación Competencias
Avaliadas
A avaliación das sesións maxistrais permitirá coñecer a competencia
15
CE1
acadada polo alumnado no referente á aplicación na práctica dos
CE2
conceptos téoricos da materia. Estes contidos avaliaranse coa entrega
CE3
dunha tradución a través de Faitic.
CE4
CE8
CE10
CE17
CE18
CE19
Avaliarase todo tipo de exercicios relacionados coa competencia
30
CE22 CT1
tradutora. Poderán ser exercicios nos que se avalíe a autorrevisión,
CE24 CT2
revisión e corrección alleas, así como a tradución (competencias
CE27
practicadas durante as sesións). Terase moi en conta a calidade
CE33
lingüística dos textos producidos polo alumnado. Estes contidos serán
detallados e avaliados na proba presencial de exame (parte práctica).
Entragaráselle ao alumnado textos para seren traducidos. O alumnado
30
CT14
tentará simular procesos reais de traballo. Terase moi en conta a
calidade lingüística dos textos producidos polo alumnado. Estes
contidos avaliaranse na entrega de revisión e corrección xustiﬁcadas
dunha proba non presencial de tradución. O control da entrega farase
mediante Faitic.
O alumnado deberá pór na práctica os coñecemento en revisión,
25
CT4
corrección e tradución.
CT7
CT8
CT9

Outros comentarios sobre a Avaliación
a) Avaliación
O alumnado ten que optar a comezos de curso por unha das dúas modalidades de avaliación: continua ou única.
1 Para o alumnado que segue a avaliación continua, todas as probas propostas son obrigatorias. O alumnado deberá superar
todas as probas para poder superar a materia. O alumnado que suspenda algunha das probas deberá recuperar esa parte na
data oﬁcial do exame de maio-xuño.
O alumnado que suspenda a avaliación de maio-xuño poderá presentarse á convocatoria de xullo na data oﬁcial, ﬁxada pola
Facultade, que incluirá todos os contidos da materia. Gardarase a parte aprobada para xullo no caso de habela. A avaliación
continua consta das seguintes probas obrigatorias:
-- Entrega a través de Faitic dunha tradución. A data de entrega será na segunda sesión da semana de 1 a 8 de abril: 15%.
-- Revisión e corrección xustiﬁcadas dunha proba non presencial de tradución. A data fíxase para a segunda sesión da
semana de 18 a 22 de marzo: 30%.
-- Proba presencial de exame consistente nunha parte práctica de tradución e corrección. Non se permitirá o uso de
computador. A data fíxase segundo o calendario oﬁcial: 55%.
2 Para o alumnado que non se acolla á avaliación continua, o de avaliación única, haberá dúas convocatorias de exame:
maio-xuño
(data oﬁcial) e xullo (data oﬁcial). O exame consistirá na realización dun traballo de tradución directa (inglés-galego), así
como dunha proba de respostas curtas e longas sobre as lecturas que aparecen marcadas como [lectura obrigatoria]
publicadas en Faitic e dispoñibles na biblioteca. Non se permitirá empregar materiais auxiliares, nin computador na parte de
respostas sobre lecturas. Deberá superar as dúas probas para facer media. Non se gardará para xullo a parte aprobada en
xuño no caso de habela.
b) Baremo e outros comentarios
O baremo é o seguinte:
1 Exercicio de proba teórica sobre lecturas: resposta incorrecta: -0,2.
Os erros ortograﬁcogramaticales, así como os tipográﬁcos tamén descontan nesta parte, tal e como aparece a continuación.
2 Exercicio de tradución:
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Sen sentido (SS): -1,00
Contrasenso (CS): -1,00
Omisións (Om): -1,00
Erro de gramática (G): -0,50
Erro de sintaxe (S): -0,50
Erro de ortografía (Ou): -0,25
Non idiomático ou erro de estilo (E): -0,15
A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección
lingüística.
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 ao alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.
É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma Faitic e de estar ao tanto das
datas nas que as probas de avaliación teñen lugar.
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Recomendacións
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos/V01G230V01701
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés/V01G230V01103
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas): Inglés/V01G230V01417
Lingua A1, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego/V01G230V01301
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