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Descrición
Esta materia concíbese como un espazo didáctico que ha de servir ao alumno, por unha banda, para coñecer
xeral
os conceptos básicos da tradución audiovisual, fundamentalmente as súas modalidades principais, a dobraxe
e o subtitulado, e, por outra, para saber identiﬁcar os principais problemas de tradución dos textos
audiovisuais en lingua inglesa e implementar as estratexias para resolvelos. Así mesmo, o alumno aprenderá
a aplicar métodos analíticos aos textos audiovisuais co ﬁn de alcanzar unha boa tradución (análise textual e
contextual) ou de establecer a calidade de traducións xa existentes e saberá manexar un programa de
subtitulación.
Competencias
Código
CE2
Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras
CE3
Dominio da lingua propia, escrita e oral
CE4
Coñecer norma e usos das linguas de traballo
CE5
Dominio de técnicas terminolóxicas e neolóxicas para a tradución especializada
CE8
Destreza para a procura de información/documentación
CE9
Coñecemento dos aspectos económicos e profesionais
CE13
Optimización de toma de notas, elaboración de resumos, síntese e reexpresión
CE14
Dominio de ferramentas informáticas
CE17
Capacidade de tomar decisións
CE18
Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
CT2
Coñecemento dunha segunda e unha terceira lingua estranxeira
CT5
Coñecementos de informática aplicada
CT6
Capacidade de xestión da información
CT7
Toma de decisións
CT8
Compromiso ético e deontolóxico
CT12
Traballo en equipo
CT14
Motivación pola calidade
CT15
Aprendizaxe autónoma
CT16
Adaptación a novas situacións
CT17
Comprensión doutras culturas e costumes
CT22
Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica
Resultados de aprendizaxe
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Resultados de aprendizaxe
O alumno coñecerá os conceptos básicos da tradución audiovisual, fundamentalmente nas
modalidades de dobraxe e subtitulado.
O alumno identiﬁcará os principais problemas de tradución dos textos audiovisuais en lingua
inglesa e aplicará as estratexias apropiadas para resolvelos

Competencias
CE9
CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE13
CE17
CE18
CE18

O alumno aplicará métodos analíticos aos textos audiovisuais e ás traducións audiovisuais do
inglés co ﬁn de obter unha tradución de calidade ou de avaliar a calidade de traducións existentes.
O alumno aprenderá a manexar un programa de subtitulado.
CE14
CE18

Contidos
Tema
1. INTRODUCIÓN Á TRADUCIÓN AUDIOVISUAL
(TAV)
Ana

2. O SUBTITULADO
Ana

3. A DOBRAXE
Lourdes

CT2
CT7
CT15
CT17
CT22

CT8
CT14
CT5
CT6
CT12
CT16
CT22

1.1. Deﬁnición de TAV
1.2. Características diferenciais do TAV
1.3. Tipoloxía do texto audiovisual
1.4. Modalidades básicas de TAV: dobraxe, subtitulado e modalidades
menores
2.1. Historia: evolución do subtitulado en España
2.2. Etapas do proceso de subtitulado
2.3. A práctica subtituladora: software, condicións laborais, convencións, o
discurso subtitulador
2.4. Principais problemas de subtitulado: xerais (referentes culturais e
intertextuales, xogos de palabras, etc.) e especíﬁcos (limitacións de
espazo, "canned laughter", subordinación da palabra á imaxe, caracter
"vulnerable" e oralidade prefabricada)
3.1. Historia: evolución da dobraxe en España
3.2. Etapas do proceso de dobraxe
3.3. Tipos de encargos
3.4. Convencións de dobraxe
3.5. Principais problemas de dobraxe: xerais (tradución de neoloxismos, do
humor, etc.) e especíﬁcos (subordinación da palabra á imaxe, "canned
laughter" e oralidade prefabricada)

Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Resolución de problemas
19
19
0
Traballo tutelado
9
9
0
Resolución de problemas de forma autónoma
21
21
0
Estudo previo
15
15
0
Lección maxistral
12
24
36
Actividades introdutorias
2
2
0
Seminario
2
2
0
Resolución de problemas e/ou exercicios
2
12
14
Traballo
30
30
0
Exame de preguntas obxectivas
2
2
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Resolución de
problemas
Traballo tutelado

Descrición
Os puntos teóricos explicados nas clases maxistrais exercitaranse a través de actividades de
resolución de problemas e distintos tipos de exercicios que se farán na aula, normalmente en
parellas ou pequenos grupos.
Actividades máis extensas nas que non só se pon en práctica o asimilado a través de explicacións e
lecturas, senón que buscan fomentar a aprendizaxe e práctica autónomos, o espírito crítico, o
traballo en equipo, etc.
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Resolución de
problemas de forma
autónoma
Estudo previo

Os puntos teóricos explicados nas clases maxistrais exercitaranse a través de actividades e
prácticas que o alumno realizará individualmente en casa.

Todas as unidades do temario teñen unha bibliografía básica obrigatoria que o alumno debe
asimilar, xa que será examinado do seu contido.
Lección maxistral
Nas sesións maxistrais explicaranse os puntos teóricos que, a continuación, exercitaranse mediante
actividades prácticas fose e dentro da aula. É fundamental que devanditos puntos teóricos sexan
estudados e asimilados polo alumno.
Actividades introdutoriasA primeira sesión presencial desta materia dedicarase a explicar con detalle os obxectivos que se
pretenden alcanzar, o temario, a forma na que se desenvolverá a docencia e os procedementos de
avaliación.
Seminario
Nas tutorías grupais comentaranse e revisarán as entregas obrigatorias previstas para esta
materia.
Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Resolución de problemas As profesoras estarán a disposición do alumnado tanto na clase como en horas de titoría
(presenciais ou telemáticas) para resolver dúbidas.
Traballo tutelado

As profesoras estarán a disposición do alumnado tanto na clase como en horas de titoría
(presenciais ou telemáticas) para resolver dúbidas.

Avaliación
Descrición

Cualiﬁcación

Resolución de
problemas e/ou
exercicios
Traballo

Asistencia habitual ás sesións presenciais e participación activa, que
require a preparación previa dos exercicios propostos. Entrega de todos
os traballos e exercicios de clase que as profesoras demanden.
Realizaranse dúas entregas, unha de subtitulado e outra de dobraxe.
As datas de entrega ﬁxaranse en clase, atendendo ao calendario, ao
ritmo de impartición dos contidos e a unha distribución racional da
carga de traballo.
Como datas orientativas: o traballo de subtitulado entregarase a
semana 10 e o de dobraxe a 14.

20

Exame de
preguntas
obxectivas

Proba de resposta curta dos contidos teóricos da materia. Para que faga
media, hai que sacar un mínimo de 5 nesta proba.
DATA: esta proba coincidirá coa de avaliación única do calendario oﬁcial
de exames da FFT.

20

60

Competencias
Avaliadas
CE3
CT15
CE4
CT22
CE9
CE2
CT2
CE3
CT5
CE4
CT6
CE5
CT7
CE8
CT8
CE9
CT12
CE13
CT14
CE14
CT16
CE17
CT17
CE18
CT22

Outros comentarios sobre a Avaliación
** PODERANSE DESCONTAR ATA 2 PUNTOS POR FALTA DE ORTOGRAFÍA EN CALQUERA DAS PROBAS DE
AVALIACIÓN ESPECIFICADAS ARRIBA
-----------------------PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS:
Esta materia é presencial e a súa avaliación continua (as probas e porcentaxes da avaliación continua son os arriba
indicados). No entanto, se algún alumno, por motivos xustiﬁcados, non pode seguir este sistema de avaliación, deberá
presentar nas dúas semanas seguintes ao día en que se matricule un xustiﬁcante especiﬁcando este particular. Nese caso,
para ser avaliado na primeira edición de actas deberá ir á avaliación única na data especiﬁcada no calendario de exames
aprobado en Xunta de Facultade. A proba consistirá en: un exame teórico (30%) e a entrega dun traballo de subtitulado
(35%) e outro de dobraxe (35%). Para superar a materia é necesario aprobar as tres partes.
As entregas, exercicios, lecturas, etc. feitas ao longo do curso servirán ao ﬁnal para redondear a nota á alza, cun peso
máximo (para a totalidade de entregas) de 0,75 e valores intermedios de 0,5 e 0,25.
SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (XULLO):
O alumno que siga o sistema de avaliación continua e non alcance a nota mínima presentarase en xullo ás partes non
superadas na data indicada no calendario de exames. As partes aprobadas gardaranse unicamente ata a convocatoria de
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xullo.
Os alumnos que sigan a avaliación única e non superen a materia na primeira edición de actas presentaranse á proba ﬁxada
no calendario de exames, que consistirá en: un exame teórico (30%) e a entrega dun traballo de subtitulado (35%) e outro
de dobraxe (35%). Para superar a materia é necesario aprobar as tres partes.
Todas as probas realizaranse na lingua termo da combinación da materia.
Con respecto á avaliación de traballos e proxectos, se se detecta que estes (ou algunha das súas partes) son plaxios, a
cualiﬁcación dos mesmos será 0.
É responsabilidade do alumno consultar os materiais e novidades a través da plataforma de teledocencia FAITIC e de estar
ao tanto das datas nas que as probas de avaliación teñen lugar.
ALUMNADO ERASMUS
Requírese un nivel B2 de lingua A español.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Chaume Varela, Frederic, Cine y traducción, 1, Cátedra, 2004
Díaz Cintas, Jorge, Teoría y práctica de la subtitulación inglés-español, 1, Ariel, 2003
Bibliografía Complementaria
Se facilitará mis bibliografía en clase,
Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Tradución idioma 1, I: Inglés-Español/V01G230V01310
Tradución idioma 1, II: Inglés-Español/V01G230V01503
Tradución idioma 1, III: Inglés-Español/V01G230V01606
Plan de Continxencias
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece unha
planiﬁcación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno
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 dunha maneira 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 ===
Manteranse as metodoloxías, contidos e titorías coa excepción de que se realizarán coas ferramentas proporcionadas pola
Universidade de Vigo (aulas e despachos virtuais, correo electrónico e Faitic).

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
O exame teórico (20%) eliminarase e distribuirase a súa porcentaxe na avaliación entre os dous traballos de curso:
subtitulado (30%) e dobraxe (30%). Con esta adaptación cada un dos traballos suporá un 40% da nota da materia.
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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