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AJUDA’NS A MILLORAR

•	Volem	conèixer	la	teua	opinió:		
respon a les enquestes que es 
realitzen	en	cada	activitat	o	
programa	en	què	participes.
•	Oferim	atenció	personalitzada	
i orientem en la millor elecció si 
ens expresses els teus interessos 
i necessitats.
•	Aporta	les	teues	idees	o	
propostes	a	través	de	la	
bústia	de	consultes,	queixes,	
suggeriments i felicitacions  
de la pàgina web:
http://www.uji.es/bustia/

GRAU EN TRADUCCIÓ  
I INTERPRETACIÓ

Facultat	de	Ciències	Humanes	 
i Socials
Departament de Traducció  
i Comunicació
Telèfons:	(+34)	964	729	676	/	 
(+34) 964 729 509
Fax: (+34) 964 729 266
direccion-gti@uji.es
http://www.grautraduccio.uji.es

ATENCIÓ AL PÚBLIC
Professorat: vegeu l’horari de les tutories a la 
pàgina:  http://lleu.uji.es 
Administració:  
Horari d’atenció:  
de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres

Departament de Traducció i Comunicació 
Tel. 964 72 96 76 | webtrad@uji.es

Deganat	de	la	Facultat	de	Ciències	
Humanes i Socials 
Tel. 964 72 98 14/15| fchs@uji.es

carta de serveis

GRAU EN TRADUCCIÓ  
I INTERPRETACIÓ

VALOR AFEGIT

La Universitat Jaume I destaca per la seua aposta per la qualitat i per 
donar-ne mostres objectives. En aquest sentit, la carta de serveis és un 
eina que permet comunicar als diferents usuaris l’essència d’una unitat, 
els seus objectius i els seus compromisos públics. Tot i que una titulació 
no és una unitat organitzativa sí que és, però, l’element més important 
de la missió formativa de la universitat. Per això es justifica elaborar, per 
primera vegada a l’UJI, la carta de serveis d’un grau.
El grau en Traducció i Interpretació dóna resposta a una de les necessitats 
més evidents en el món actual: garantir la comunicació interlingüística i 
intercultural en tots els àmbits (econòmic, polític, jurídic, cultural, social, 
etc.). El programa formatiu que proposem són uns estudis amb futur, 
caracteritzats per una orientació al món professional, a través d’una 
formació completa basada en:

a) Uns plans d’estudis que possibiliten l’adquisició de les competèn-
cies necessàries per a poder desenvolupar les tasques de traducció 
i interpretació i altres serveis lingüístics i que donen l’oportunitat 
d’una acreditació lingüística que correspon al nivell C2 en anglès 
del marc europeu comú de referència per a les llengües.

b) Un professorat expert i molt pròxim a l’estudiantat que combina la 
docència i la investigació amb l’exercici professional.

c) Unes infraestructures adequades: laboratoris de traducció, labora-
toris d’interpretació, estudis de doblatge o centre de documentació 
amb una gran varietat de recursos per a l’obtenció d’informació.

d) Uns itineraris d’especialització que abasten les eixides professionals 
més interessants (traducció audiovisual, literària, cientificotècnica, 
juridicoadministrativa i interpretació).

e) Un contacte amb el món professional a través d’una estada en 
pràctiques en empreses, organismes i institucions de reconegut 
prestigi i amb una llarga trajectòria de col•laboració que contribuei-
xen a la formació i a la inserció professional de l’alumnat.

f ) Una oferta de mobilitat per a l’estudiantat en centres nacionals 
i estrangers de gran qualitat  a través de nombrosos programes 
d’intercanvi.

Per tot això, la Universitat Jaume I ha esdevingut un dels centres de 
referència de tot l’Estat espanyol en estudis de Traducció i Interpretació.

Miguel Angel Moliner Tena. Vicerector de Planificació Estratègica i Qualitat i 
Comunicació

Rosa Agost Canós. Degana de la Facultat de Ciències Humanes i Socials

Més	informació	d’esta	carta	 
de serveis en:

http://www.grautraduccio.uji.es
i http://www.uji.es/serveis/opaq
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INDICADORS DE SEGUIMENT  
DELS COMPROMISOS

•	 Nombre	d’impactes	en	mitjans	en	què	es	difon	el	
grau	en	Traducció	i	Interpretació.

•	 Nombre	d’actualitzacions		dels	continguts	públics	
per	curs	acadèmic.

•	 Percentatge	d’estudiantat	de	primer	curs	amb	tutor	
o tutora d’assessorament i acollida sobre el total de 
sol•licituds.

•	 Percentatge	d’assignatures	en	l’aula	virtual	respecte	
del total d’assignatures del títol.

•	 Dies	de	disponibilitat	d’accés	als	laboratoris,	en	una	anualitat.

•	 Percentatge	de	professorat	que	presta	serveis	de	tutela	virtual.

•	 Nombre	d’activitats	que	es	realitzen	anualment	per	eixides	professionals.

•	 Nombre	d’actes	de	coordinació	de	matèria	a	l’any.

•	 Nombre	d’informes	de	coordinació	en	els	diferents	anys	del	grau.

•	 Actualització	anual	de	l’aula	virtual	Erasmus.

•	 Grau	de	satisfacció	de	l’estudiantat	amb	les	estades	Erasmus.

•	 Grau	de	satisfacció	de	l’estudiantat	amb	les	pràctiques	en	empresa.

•	 Percentatge		de	compliment	dels	criteris	establits	de	la	distribució	d’estades	Erasmus.

•	 Percentatge	de	compliment	dels	criteris	establits	de	la	distribució	d’estades	en	pràctiques.

•	 Índex	obtingut	en	les	respostes	al	qüestionari	d’avaluació	de	la	satisfacció	dels	usuaris	i	usuàries	
referents a professionalitat.

•	 Nombre	de	reclamacions	o	suggeriments	respostes	en	el	termini/Nombre	de	reclamacions	o	
suggeriments rebudes.

•	 Nombre	de	programes	de	col•laboració	satisfactoris	amb	altres	organismes.	

•	 Nombre	de	programes	de	col•laboració	si	es	consideren	beneficiosos	per	al	grau.	

•	 Emetre	una	memòria	anual	que	incloga	tots	els	serveis	prestats	i	documents	actualitzats	generats.

El	 grau	 en	Traducció	 i	 Interpretació	 proporciona	 els	 coneixements,	 habilitats,	
destreses i actituds necessàries per a transmetre qualsevol text produït en 
una	 llengua	amb	els	mitjans	d’una	altra.	A	més,	 s’ha	de	 tenir	en	compte	que	
el	 traductor	 i	 l’intèrpret	 realitzen	 aquest	 acte	 de	 comunicació	 en	 un	 context	
social	 i	 amb	 una	 finalitat	 determinada	 que	 poden	 ser	 semblants	 als	 del	 text	
original	 (per	 exemple,	 quan	 interpretem	 un	 discurs	 en	 un	 congrés	 científic),	
però	 també	diferents	 (com	ara	 fer	 la	 traducció	d’un	 llibre	 antic);	 la	 qual	 cosa	
implica	que	ha	de	saber	reconèixer	tots	els	elements	que	intervenen	en	aquest	
procés,	 i	 totes	 les	característiques	del	 text	que	tradueix	perquè	siga	capaç	de	
trobar	l’equivalent	més	idoni.	La	Universitat	Jaume	I	ofereix	una	sòlida	formació	
en	 traducció	 i	 interpretació	 que	 inclou	 les	 cinc	 intensificacions	 següents:	
interpretació	i	mediació	intercultural;	traducció	audiovisual;	traducció	científica	
i	 tècnica;	 traducció	 jurídica	 i	 traducció	 literària.	 Les	 llengües	 emprades	 són:	
anglès,		alemany/francès	i	espanyol/català.	El	graduat	o	graduada	en	Traducció	i	
Interpretació	adquirirà	competències	que	li	capacitarà,	amb	el	seu	coneixement	
de	 diferents	 idiomes,	 per	 a	 realitzar	 de	 la	 manera	més	 professional	 possible	
encàrrecs consistents en la transmissió en una altra llengua del que s’ha dit o 
escrit.

SERVEIS QUE PRESTA

El	GRAU	EN	TRADUCCIÓ	I	INTERPRETACIÓ	desenvolupa	les	seues	funcions	en	l’àmbit	de	la	docència.	Els	seus	
principals serveis per a l’estudiantat són:
•	 Proporcionar	informació	al	futur	estudiantat	sobre	el	pla	d’estudis	i	les	seues	eixides	professionals.
•	 Formar d’acord amb el pla d’estudis del grau.
•	 Facilitar	l’accés	a	les	instal•lacions	pròpies	dels	laboratoris.
•	 Informar	sobre	els	estudis	de	màster	per	a	una	especialització	addicional.
•	 Possibilitar	l’inici	en	les	activitats	d’investigació	en	traducció	i	interpretació.
•	 Proposar	empreses	per	a	la	realització	de	pràctiques	en	empresa.
•	 Facilitar	l’intercanvi	amb	altres	universitats	nacionals	i	internacionals,	així	com	l’accés	a	cursos	i	

congressos. 

COMPROMISOS

Informació	a	l’estudiantat:
•	 Difondre	informació	sobre	el	grau	en	Traducció	i	Interpretació	a	la	societat.
•	 Actualitzar	els	continguts	públics	del	grau	en	Traducció	i	Interpretació	a	la	societat	dins	del	termini	i	la	

forma oportuna.
•	 Assignar un tutor o tutora d’assessorament i acollida a disposició de l’estudiantat de primer curs que 

ho	sol•licite.
Docència:
•	 Promoure	l’ús	de	recursos	tecnològics	en	la	docència	a	través	de	l’aula	virtual	en,	almenys,	el	75	%	de	

les assignatures.
•	 Facilitar	l’accés	presencial	a	tots	els	laboratoris,	fora	d’horari	lectiu,	quatre	dies	a	la	setmana.
•	 Augmentar	el	nombre	de	professorat	que	presta	serveis	de	tutela	virtual,	en	un	5	%	cada	any,	fins	a	

arribar	al	90	%.
•	 Oferir	un	programa	d’orientació	professional		al	llarg	del	grau	que	cobrisca	el	100	%	de	les	eixides	

professionals.
•	 Garantir	la	coordinació	horitzontal	i	vertical	de	les	matèries	del	grau.
•	 Garantir	l’atenció	a	l’estudiantat	que	realitze	estades	en	universitats	estrangeres	i	nacionals.
•	 Garantir	una	oferta	equilibrada	i	de	qualitat	per	a	les	estades	Erasmus.
•	 Garantir	una	oferta	equilibrada	i	de	qualitat	per	a	les	pràctiques	en	empresa.
•	 Garantir	la	competència	professional	i	bon	tracte	per	part	de	la	comissió	de	titulació	de	grau.
•	 Respondre a les reclamacions i suggeriments en un termini màxim de cinc dies hàbils.
•	 Impulsar	la	col•laboració	amb	altres	organismes	per	a	crear	noves	estratègies.
•	 Documentar els diferents serveis prestats i accions de millora dutes a terme al llarg de l’any.


