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RESUM
Aquest treball s’emmarca dins de les metodologies en el procés d’ensenyament-aprenentatge, així com de la
innovació tecnològica. L’objectiu és doble. D’una banda, intentem mostrar com utilitzem l’eina de debats de la
plataforma d’ensenyament-aprenentatge del Campus Virtual de la Universitat d’Alacant en el context de la
formació en línia de traductors per a l’àmbit de l’economia i els negocis. D’altra banda, valorem la idoneïtat
d’aquesta eina en el context esmentat, especialment pel que fa a l’ús que el professorat en pot fer, amb la
intenció de proposar diferents punts de desenvolupament que eventualment podrien ajudar a optimitzar el procés
d’ensenyament-aprenentatge dels agents implicats en l’ús de l’eina de debats. Aquest treball pot ser d’interès no
solament per als docents, sinó també per als desenvolupadors d’aquest tipus d’eines, que, per a ajustar-ne les
funcionalitats a les necessitats dels seus usuaris, necessiten el feedback d’aquests últims.
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1.

INTRODUCCIÓ: L’EINA DE DEBATS DEL CAMPUS VIRTUAL
L’ensenyament en línia de traductors per a l’àmbit de l’economia i els negocis

requereix, igual que qualsevol altre tipus d’estudis desenvolupats íntegrament en línia,
plataformes específiques d’ensenyament- aprenentatge que possibiliten, entre altres coses, la
interacció entre els diferents agents implicats en el procés. Aquesta mena de plataformes sol
disposar de funcionalitats específiques per a diversos aspectes docents: lliurament d’exercicis,
consultes o tutories, activitats de tipus test, posada en comú de materials, espais de debat, etc.
Aquest treball s’emmarca dins del màster de Traducció Institucional de la Universitat
d’Alacant, que es desenvolupa virtualment. En concret, ens referim a l’assignatura Traducció
per a l’Àmbit Econòmic i Comercial, que impartim a través de la plataforma d’ensenyamentaprenentatge Campus Virtual d’aquesta mateixa universitat i per a la qual, entre altres
funcionalitats d’aquesta plataforma, utilitzem l’eina de debats.
Els fòrums o debats són una eina imprescindible tant en la pràctica de la traducció com
en l’ensenyament virtual, ja que no tan sols permeten la interacció entre les diferents parts
implicades en la pràctica i en l’ensenyament, sinó que també estan en consonància amb la
filosofia actual dels plans d’estudi de l’EEES, en què l’estudiant és l’eix central del procés
d’ensenyament-aprenentatge. Almenys així ho testifiquen alguns traductors i formadors de
traductors que usen aquesta eina, a més d’alguns companys docents de la nostra universitat,
que utilitzen els debats del Campus Virtual.
Les llistes de distribució i fòrums de debat són, com acabem d’afirmar, una de les
eines de documentació a què el traductor professional sol recórrer: li permeten contactar de
manera directa amb professionals i experts per a tractar qualsevol tema, com problemes de
traducció, inserció laboral, problemes de pagament, etc. Els traductors economicofinancers,
per descomptat, també fan ús d’aquestes eines. Chris Durban, per exemple, s’expressa de la
manera següent: «Lorsqu’on est traducteur indépendant, les forums professionnels sur
Internet sont très utiles car ils nous permettent d’être en contact avec des collègues experts
dans différents domaines, de parler de textes et de questions professionnelles» (Durban i al.,
2003: 119). Aquesta realitat ha fet que els formadors de traductors igualment ens preocupem,
des de fa ja temps, per traslladar a l’aula i a la pràctica aquest tipus de recursos (Gómez, 1999;
Dafouz, 2001: 206 ; Garbarino, 2002; Ugarte, 2004, entre molts altres).
Això convida efectivament a fer ús a l’aula d’aquesta mena de recursos, especialment
si la formació es porta a terme a distància de manera virtual. L’eina de debats del Campus

Virtual és la que més s’assembla a les llistes de distribució o fòrums de debat. L’ús que els
docents tant de traducció com d’altres estudis fan d’aquesta eina no només es relaciona amb la
possibilitat que els estudiants interactuen entre si o que el docent faça el mateix amb ells, sinó
que també permet altres usos, tal com ressenyen alguns docents usuaris d’aquesta eina:
En el marc dels estudis d’Òptica i Optometria, De Fez i al. (2010) fan servir l’eina de
debat perquè els seus estudiants formulen dubtes sobre aspectes d’alguns materials que no
hagen quedat clars. Respecte de la intervenció del professor, afirmen que participen ajudant
amb pistes o controlant les línies de debats (2010: 635).
Sánchez i al. (2011) plantegen en la seua assignatura tants debats com temes impartits
en l’assignatura, amb la intenció d’incentivar la participació dels seus alumnes, utilitzar
aquestes intervencions (en documents adjunts) com a element d’avaluació, així com servir de
base per a l’elaboració de l’examen teòric, la qual cosa convida l’estudiant a interessar-se tant
pels enunciats propis com pels dels companys. Els autors asseguren que, una vegada
conclosos els debats i aclarits els conceptes, van poder recopilar en un curs «un conjunto de
más de 100 ejercicios por cada tema, es decir, unos 400 ejercicios en total, por lo que el nuevo
método de elaboración del examen teórico final resulto totalmente apropiado» (2011: 2213).
En el seu treball, emmarcat en l’ensenyament del llatí i llengües europees, Biosca i al.
(2011) utilitzen l’eina per a establir grups de diferents nivells o legions d’estudiants de
manera que puguen treballar col·laborativament.
Úbeda i al. (2011) valoren una sèrie d’estratègies didàctiques, entre les quals hi ha l’ús
de debat al Campus Virtual, a partir d’una enquesta als alumnes de l’assignatura de Disseny
de l’Organització, del grau d’Administració i Direcció d’Empreses. La valoració que obtenen
d’aquesta eina és la més baixa de la resta d’estratègies per les quals van enquestar els seus
alumnes, circumstància que els sorprèn, ja que la consideraven en un principi una «buena
opción de aprendizaje colaborativo en un entorno al que los alumnos están muy
acostumbrados (red)» (2011: 85).
A més de l’ús que fan de debats del Campus Virtual, uns quants docents també
esmenten en els seus treballs els avantatges i inconvenients d’aquesta eina. En aquest sentit,
Carrasco i al. (2006) n’assenyalen alguns avantatges, com ara la major participació de
l’alumnat, una millora en la reflexió i expressió dels estudiants, una comunicació més directa i
fluida entre els participants del procés d’ensenyament-aprenentatge, o la supervisió del procés
cognitiu dels alumnes. Ara bé, també fan al·lusió a alguns inconvenients, com el fet que «no

es posible obtener un informe estadístico sobre algunas variables, como por ejemplo, el
número de participantes, las intervenciones individuales, sexo, convocatoria, etc.»
Per la seua banda, Férriz i al. (2011), a més d’al·ludir igualment a la necessitat de
poder obtenir informes estadístics, consideren necessària la incorporació a l’eina de debat
d’una funcionalitat d’avaluació d’alumnes i la possibilitat d’incloure camps personalitzats per
a afegir altres paràmetres avaluables sobre diferents capacitats.
D’aquesta ressenya de treballs, en absolut exhaustiva, apreciem que efectivament l’ús
de debats en la formació de traductors per a l’àmbit econòmic i comercial està justificat i que
els debats del Campus Virtual de la Universitat d’Alacant poden ser l’eina idònia per a emular
el treball del traductor professional. Igualment, hem vist que aquesta eina es pot utilitzar de
manera diferent i amb objectius diferents, però que encara queden uns quants aspectes que es
poden millorar, especialment des del punt de vista del desenvolupament informàtic.
Davant d’aquest panorama, volem fer la nostra aportació mostrant com utilitzem
aquesta eina i proposant, tal com alguns docents fan d’uns quants anys ençà, una sèrie de
propostes de millora.

2.

DESENVOLUPAMENT: ÚS DE DEBATS A L’AULA DE TRADUCCIÓ
ECONÒMICA
L’assignatura en la qual s’emmarca aquest treball és Traducció per a l’Àmbit

Econòmic i Comercial. Forma part del màster oficial en Traducció Institucional, desenvolupat
íntegrament en línia. L’assignatura es divideix en diferents unitats temàtiques presentades
amb l’eina de sessions del Campus Virtual. En cada sessió, centrada en un gènere textual
concret de l’àmbit de l’economia i els negocis, es proposa als estudiants, entre altres coses, un
debat. L’objectiu d’aquest debat no és altre que elaborar, de manera col·laborativa, una mena
d’anàlisi textual del gènere estudiat, de manera que, posteriorment, en una altra tasca, els
estudiants puguen presentar el text juntament amb la seua traducció. Aquest tipus de debats es
fonamenta sobre una sèrie de preguntes formulades anteriorment en l’explicació de la sessió,
pensades per a contextualitzar la traducció i la recerca de recursos documentals.

Il·lustració 1. Debat orientat a l’anàlisi del gènere textual

A aquest tipus de debats, relacionats específicament amb cadascuna de les sessions o
unitats didàctiques proposades, hi afegim dos debats. Aquests altres tenen a veure, més aviat,
amb la resolució de problemes i dificultats referits, d’una banda, a la traducció dels textos, i,
d’altra banda, als problemes tecnològics que solen tenir durant el desenvolupament de
l’assignatura.

Il·lustració 2. Debat orientat a la resolució de problemes i dificultats de traducció

Cal notar que, mentre que en el primer tipus de debat optem per intensificar la nostra
presència en el fòrum amb la intenció de dur a bon port l’anàlisi, en el cas del debat relacionat
amb la resolució de problemes i dificultats de traducció, la nostra presència és pràcticament
mínima, ja que preferim que siguin els mateixos estudiants els qui intenten resoldre els seus
dubtes i, si s’escau, es converteixen en «moderadores cognitivos» (Tolosa, 2013: 291) de la
gestió dels errors propis, i perquè, una vegada que lliuren la traducció, en una altra eina del
Campus Virtual (en concret, la de controls), resolem els dubtes plantejats en el fòrum durant
la correcció i el comentari de les tasques lliurades.
Però l’explotació dels debats no únicament es limita al treball col·laboratiu. De
vegades, com a docents, necessitem fer un còmput de les intervencions de cada estudiant que
ens serveixi de guia aproximada per a conèixer el grau de participació i implicació en
l’assignatura de cadascun d’ells. És cert que el Campus Virtual, en l’actualitat, permet saber el
nombre d’intervencions d’un estudiant si entrem en la seua fitxa, tal com apareix en la

il·lustració 3. Tanmateix, no és possible obtenir un llistat d’estudiants acompanyat amb el
nombre d’intervencions de cadascun ni tampoc desglossat per debats o idoneïtat.
Il·lustració 3. Fitxa de l’alumne. Pestanya d’estadístiques

La manera en què nosaltres ens preocupem per obtenir un llistat d’aquestes
característiques té a veure amb l’ús d’un full de càlcul, elaborat amb fórmules que permeten
comptar el nombre d’aparicions del nom d’un estudiant dins del contingut d’un debat
desplegat amb línies, tal com suggereix la il·lustració següent:

Il·lustració 4. Ús d’Excel per a calcular intervencions en debats

En la il·lustració 4 apreciem que, per exemple, amb el llistat d’estudiants de
l’assignatura generat pel Campus Virtual, podem elaborar una fórmula que compte el nombre
de vegades que apareix cadascun dels noms en la columna que conté els noms de cadascuna
de les intervencions. El càlcul no dóna lloc a error, ja que els noms dels estudiants són
exactament iguals tant en el llistat com en els debats. Ara bé, aquest procés només serveix per
a explicar la totalitat de debats. En cas que no volguérem computar alguna intervenció, seria
possible, per exemple, eliminar el nom de la intervenció que no volem computar, cosa que,
per exemple, es pot fer mentre es llegeix el debat en el mateix full de càlcul, sempre que el
debat copiat no estiga desplegat en línies, sinó desplegat completament.
En línies generals, l’eina de debat és una eina útil que funciona. Prova d’això és l’ús
que no solament nosaltres, sinó molts altres docents de la Universitat d’Alacant en fem.
Aquesta eina pot tenir, tal com hem vist en la introducció, com també en aquest mateix
epígraf, una utilitat diversa: generació d’activitats, lliurament de tasques, conceptualització
teòrica, anàlisi de text, etc. Tot això, des de la perspectiva del treball col·laboratiu. Ara bé,
creiem que aquesta eina es podria desenvolupar molt més, sobretot tenint en compte que som
molts els docents que en fem ús, almenys en el marc del Màster de Traducció Institucional de

la Universitat d’Alacant. En aquest sentit, no volem tancar aquest epígraf sense fer al·lusió a
algunes possibles millores que es podrien desenvolupar per a optimitzar-ne el rendiment:
-

Avaluació d’intervencions amb notes personalitzables pel professorat.

-

Inclusió de descriptors generals per a cada tipus de debat.

-

Càlcul d’intervencions segons diferents aspectes, com el tipus de debat o les notes
d’avaluació d’intervencions.

-

Reducció del temps de desplegament de debats.

-

Subscripció a debats: lectura i enviament de missatges a través del correu
electrònic.

3.

CONCLUSIÓ
En aquest treball hem intentat mostrar com fem ús de l’eina de debats del Campus

Virtual en l’assignatura de Traducció per a l’Àmbit Econòmic i Comercial. Després d’haver
repassat algunes referències sobre l’ús tant de fòrums en l’àmbit de la traducció com de l’eina
de debats del Campus Virtual de la Universitat de Alacant, hem indicat l’ús que fem d’aquesta
eina, indispensable en l’ensenyament virtual. Aquest ús té a veure amb la generació d’una
anàlisi del gènere textual estudiat en cada unitat didàctica i elaborat de manera col·laborativa,
com també en el plantejament de problemes i dificultats traductològics i tecnològics. Hem
explicat igualment com pal·liem el fet que l’eina en qüestió no proporcione dades
estadístiques de manera optimitzada. Finalment, hem acabat aquest article fent una sèrie de
propostes de millora d’aquesta eina que, a parer nostre, ajudarien a optimitzar l’ús que tant
docents com estudiants poden fer-ne.
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