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La traducció en l’ensenyament de LE

“la traducció escolar, també anomenada traducció pedagògica, és un mètode destinat a 

facilitar l’adquisició d’una llengua, o, aplicada en nivells superiors, a perfeccionar l’estil. No 

és en cap cas un fi per si mateix, sinó un mitjà” (Delisle,1984)

“Transferència a una llengua d'arribada d'un text expressat per escrit en una llengua de 

partida diferent.” (Termcat)



La traducció en l’ensenyament de 
LE: desterrament

• L1 desapareix progressivament  

de l’aula de LE

• Desprestigi de la traducció 

pedagògica



La traducció en l’ensenyament de LE: recuperació
1990 

Recuperació de la traducció com a una ferramenta didàctica vàlida (Duff (1989) i Hurtado 

Albir (1994)). Hi contribueix:

o L’establiment de la traducció com a una disciplina acadèmica independent 

o Canvis en: 

• situació/percepció de la traducció en la societat (hi guanya presència)

• enfocament de les reflexions al voltant de la traducció

• concepció de la didàctica de la traducció

• Reconsideració del paper de la L1 en el procés d’aprenentatge de llengües estrangeres



Altres conceptes

• Traducció directa (CAT-EN)

• Traducció inversa (EUS-EN)



Altres conceptes

• Traducció lingüística (translation proper): interpretació de signes verbals 

mitjançant una altra llengua 

• Traducció intralingüística (rewording): interpretació de signes verbals

mitjançant altres signes de la mateixa llengua (sinònims, reformulació, 

adaptacions entre registres/varietats dialectals...)

Jakobson, R. (1959)



La mediació al MECR (CEFR): un pont 
lingüístic i cultural

• MECR (CEFR): Guia per a l’estandardització de l’aprenentatge, 
l'ensenyament i l’avaluació de LE a tota Europa.

Mediació al CEFR, 1998.

• 4 tipus de mediació:
• Lingüística
• Cultural 
• Social
• Pedagògica



La TAV aplicada a l'ensenyament del CLE



Què és la TAV? 

• La traducció audiovisual (TAV) és una modalitat general o varietat de traducció.

• No s’ha de considerar com a traducció especialitzada, com ara la jurídica o 

científica, sinó en relació d’oposició amb la traducció escrita i la traducció oral.

Martínez Sierra (2012)

TRADUCCIÓ ESCRITA TRADUCCIÓ ORAL 
(INTERPRETACIÓ)

TRADUCCIÓ 
AUDIOVISUAL



Modalitats de TAV

o Subtitulació (captioning)

Pràctica lingüística que 

consisteix a oferir, 

generalment en la part 

inferior de la pantalla, un text 

escrit que pretén retre 

compte dels diàlegs dels 

actors i dels elements 

discursius que formen part de 

la fotografia o la banda 

sonora.

Martínez Sierra (2012)



Modalitats de TAV

o Subtitulació per a sords

(accessibilitat)

Consisteix a presentar en 
pantalla un text escrit que 
ofereix un recompte 
semàntic d’allò que es diu, 
com es diu, qui ho diu i d’allò 
que s’escolta (música i sons 
ambientals) i els elements 
discursius que apareixen a la 
imatge.

Pereira (2005)



Modalitats de TAV

o Audiodescripció 
(accessibilitat)

És una modalitat pensada 
perquè les persones cegues o 
amb problemes de visió puguen
accedir al contingut audiovisual 
(teatre, cinema, TV). Una veu 
addicional descriu l’acció, el 
llenguatge no verbal, els 
escenaris i els vestuaris sense 
interferir amb la banda sonora 
principal.

Benecke (2004)



Modalitats de TAV

o Doblatge (revoicing)

Consisteix a substituir una 

banda sonora per una 

d’altra.

Martínez Sierra (2012)



Doblatge pedagògic i doblatge professional

D. pedagògic (procés) D. professional (producte)

La comunicació es produeix per diferents canals 
(auditiu i visual): sincronització i ajustament 

La traducció no es porta a terme només pel 
traductor, sinó pels actors, el director de 
doblatge/subtitulació, els ajustadors...

Convencions pròpies entre professionals i 
espectadors.

Necessitat de softwares especialitzats 
professionals

Basat en Martínez Sierra (2012)



Mites i falses creences del doblatge
• Més car i culturalment més pobre
• Potser més car (abaratiment) però no menys enriquidor
• Pèrdua del contingut l’obra original (“mutilació”)
• Es perd més informació als subtítols
• Perjudica l’aprenentatge de llengües
• Fonamental per a la normalització lingüística i 
ferramenta didàctica
• No estimula la lectura (la desencoratja?)
• Ni el doblatge ni la subtitulació tenen l’objectiu de 

promoure la lectura



El fenomen fandubber a l’aula de CLE; els 
catdubbers

Cap a una proposta metodològica

o Aplicar la TAV a l’ensenyament de CLE: el doblatge

o Doblatge de ficció d’acord amb els interessos audiovisuals dels alumnes (fan)

➢ També poden ser de productes de no-ficció (documentals, noticiaris, programes

de TV)

o Traducció directa/inversa



Per què el doblatge?

Cap a una proposta metodològica

o FLEXIBILITAT I TRANSVERSABILITAT

o Llengua i cultura (en context-realitat prefabricada)

o Traducció directa/inversa

o Activitats avaluables (totes les destreses, però sobretot la mediació i l’expressió 

oral)

o A1-C2

o Català com a L1 i L2

o Diferents competències (lingüística, intercultural, TIC...)



Passos a seguir
Cap a una proposta metodológica

1. Establir-ne els objectius (lingüístics, socioculturals, culturals...)

2. Seleccionar el material audiovisual d’acord amb els objectius o el programa de l’assignatura 

(preguntar als alumnes)

3. Editar el material audiovisual (si cal). Ferramentes d’edició de vídeo: Shotcut, mòbil...

4. Dissenyar l’activitat (quin tipus d’activitat és? forma part d’una unitat didàctica? és una tasca 

final o una activitat de repàs?) i establir-ne la temporització (quantes sessions hi vols dedicar? 

Treball a l’aula o a casa?)

5. Instruccions per als alumnes (síncrona o asíncrona) 

6. Demanar feedback prèviament i posteriorment mitjançant formularis anònims (Google forms) 



Ferramentes en línia per al disseny 
d’activitats de doblatge



Clipflair. Aprenentatge de llengües mitjançant 
Revoicing & Captioning of Clips

• Projecte educatiu finançat per la UE des del 2011 fins el 2015* (amb la participació de la 

UAB i la UPF)

• Objectius:

o Oferir un espai/plataforma oberta a una comunitat ampla de docents, estudiants i creadors de 

materials de LE per poder:

➢ interactuar i compartir recursos (especialment interessant per a llengües que disposen de materials 

limitats en línia)

➢ crear un marc metodològic per a l’aplicació de la subtitulació i el doblatge online on aprenents, docents i 

creadors de materials poden compartir informació. 



Clipflair. Aprenentatge de llengües mitjançant 
Revoicing & Captioning of Clips

Consisteix en:

o ClipFlair Studio: Plataforma online que permet als usuaris (docents i aprenents) crear, pujar i 

accedir a activitats de subtitulació i doblatge per a aprendre LE

o ClipFlair Gallery: biblioteca de recursos que inclou al voltant de 350 activitats per a aprendre les 

15 llengües del projecte (àrab, èuscar, català, xinés, anglés, estonià, grec, gaèlic, japonés, polac, 

portugués, romanés, rus, espanyol i ucraïnès) 

o ClipFlair Social: comunitat online on aprenents, docents i creadors de materials poden 

compartir informació (fòrum).





Clipflair. Aprenentatge de llengües mitjançant 
Revoicing & Captioning of Clips

• Internet Explorer (versió antiga)

• Arxiu .clipflair (per corregir les activitats)

• Per què és important conéixer Clipflair?

• El català hi va tenir un protagonisme destacat (3a llengua amb més presència)

• Encara es pot aprofitar aquesta eina (bon exercici d’iniciació a la TAV aplicada)

• Inspiració/model per a un projecte futur de creació d’una comunitat pròpia per recollir activitats de TAV 

per a l'ensenyament de CLE



Les nostres 
amigues les apps
MADLIPZ

• Android i iOS (registre)

• Biblioteca de vídeos + vídeos 
propis (0.4-0.20’’) 

• Privacitat

• Permet descarregues (marca 
d’aigua)

• Negatiu:

• Publicitat

• Vídeos molt curts



Exemple pràctic 1: 
Merlí

• Recursos: Clipflair (vídeo + transcripció)

• Tipus de tasca: doblatge en grups de 2

• Traducció: intralingüística

• Contingut: sociolingüístic (les varietats 

dialectals)

• Destreses: comprensió lectora, 

comprensió oral, mediació escrita i oral

• Nivell: B1-B2



Exemple pràctic 1: Merlí



Exemple pràctic 2:
Derry Girls

• Recursos: Madlipz + vídeo (0.49’’.   0.20’’) i 

transcripció 

• Tipus de tasca: doblatge (traducció 

interlingüística) en grups de 3-4 (adaptable)

• Traducció: interlingüística i directa (EN-CAT) 

• Contingut: mediació lingüística i 

sociocultural (conflicte anglo-irlandès, 

prejudicis lingüístics)  

• Habilitats: mediació escrita i oral 

• Nivell: A1-A2



Exemple pràctic 2:
Derry Girls

• Recursos: Madlipz + vídeo (0.49’’.   0.20’’) i 

transcripció

• Tipus de tasca: doblatge (traducció 

interlingüística) en grups de 3-4 (adaptable)

• Traducció: interlingüística i directa (EN-CAT) 

• Contingut: mediació lingüística i 

sociocultural (conflicte anglo-irlandès, 

prejudicis lingüístics)  

• Habilitats: mediació escrita i oral 

• Nivell: A1-A2



Altres aplicacions (les xarxes): el doblatge
com a producte 
• Taster de 45’ aprox. per captar estudiants per al Catalan Evening Course

(extracurricular)

• Fragments de pel·lícules internacionals doblades al català 
(@DoblatgeCatala): buscar frases conegudes i fàcils d’identificar (els 
clàssics funcionen amb quasi totes les edats)

• Reconèixer aquestes unitats en la seva llengua d’origen els permet 
recordar fàcilment el primer input oral en català que reben i activar 
estratègies de mediació

• L’element lúdic (estic aprenent català mirant pel·lis!) fomenta la motivació 
i que s’animen a matricular-se en els cursos de català

• Les xarxes com a font d’input lingüístic i cultural autogestionat



Altres aplicacions (a les xarxes): el doblatge
com a producte 



Conclusions: beneficis, dificultats i reptes



Beneficis
• Introduir varietat de textos i crear un ambient d’aprenentatge interactiu i lúdic Augmentar la 

motivació dels estudiants (Face-Threatening Acts)

• Exposar els alumnes a elements lingüístics i culturals autèntics en context (i elements no verbals) 

• Flexibilitat i facilitat d’adaptació a les necessitats dels estudiants i els docents 

• Foment d’habilitats transferibles (lingüístiques, TIC) i l’autoaprenentatge

• Una sola activitat pot promoure l’adquisició i la consolidació de diverses destreses lingüístiques 

• Afavoreix que els estudiants presten una atenció específica a la prosòdia i la dicció (ritme, entonació, 

durada dels sons, velocitat…)

Talaván, N. (2013), Kumai, W (1998)



Dificultats i reptes (Se me n’ha passat la saó? No! 
Encara som a temps)

• Poca familiaritat amb la TAV (termes específics, procediments, softwares...)
• Trobar la manera d’integrar-les de manera natural a l’aula (feina que 

consumeix bastant de temps i energia)
• Dissenyar tasques que puguen engrescar els aprenents i desencoratjar la 

passivitat en l’aprenentatge de L2
• Necessitat d’aconseguir material i aprendre com usar la tecnologia que fa 

possible portar a terme aquestes activitats (TIC) 

I en temps de pandèmia?



Dificultats i reptes en temps de pandèmia

• Dificultats per a treball en grup (distància social)       activitat 

asíncrona (monòlegs)

• Limitació dels recursos dels estudiants        treballar a l’aula 

(informàtica) o a la biblioteca 



Reflexions en veu alta i proposicions decents

• Crear una comunitat pròpia per a l’aprenentatge del CLE per mitjà de la 

TAV prenent el relleu del projecte encetat per Clipflair

• Crear un banc d'activitats i materials audiovisuals (vídeos) accessibles 

tant per a docents com per a aprenents autònoms
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