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AJUTS A LA INNOVACIÓ DOCENT 

 

Títol del projecte/xarxa 

Actualització de material docent virtual per a competències bàsiques relacionades amb la traducció 

Departament Centre 

Estudis Anglesos i Alemanys Facultat de Lletres 

Membres participants  (indicar qui és el coordinador) 

Anthony Pym (coordinador), Ester Torres-Simón, Alberto Fuertes, John Style,  

Nune Ayvazyan 

URL del projecte (si s’escau) Modalitat  

http://moodle.urv.cat/moodle/course/view.php?id=65721  A     B 

Durada del projecte 

Data d’inici: Setembre 2015 

Data finalització: Agost 2016 

El projecte està:  

  Finalitzat 

  En procés 

 

Resum del projecte (Indicar breument els resultats aconseguits en relació als objectius proposats) 20 línies  

S’ha complert el principal objectiu de proporcionar material online centrat en les 

competències nuclears C1 i C2 i transversals B4 i B5 que els estudiants puguin fer 

servir individualment.  

Les eines per les quals s’han creat videotutorials dins una lliçó Moodle són Microsoft 

Word, Aegisub i Citavi. També s’ha fet una sel·lecció d’eines de detecció de 

plagiarisme i un tutorial per una d’elles “Duplichecker”. No es va poder fer el tutorial 

de Google Translate. 

A més, en comptar amb aquestes eina, el professorat té un referent de quines 

capacitats pot requerir dels seus estudiants i la possibilitat de familiaritzar-se amb 

aquestes eines tan per us personal com docent. Igualment la redacció en anglès la fa 

accessible a estudiants Erasmus. 

Per tot això, creiem que pot suposar una millora de la qualitat i la innovació docent.  

Paraules clau 

Competències bàsiques; Word; Subtitulació; Plagi; 
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1. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE I OBJECTIUS 

Aquest projecte volia actualitzar els materials que cobrien en anglès competències 

bàsiques i transversals als nostres Màsters de Traducció anteriors (2000-2008)  per tal 

d’adaptar-los a les noves versions del programari del Màster de Traducció (2015-16) i a 

les necessitats actuals dels estudiants i fer-los públics. 

 El Màster de Traducció Professional que es va dur a terme entre 2000 i 2008 va 

ser innovador per a l’època per l’ús de un context virtual i material disponible online 

(creat en la seva majoria gràcies a un projecte del MEC de 2002-2005 i un ajut AGAUR 

de 2004-2006 i). Amb la reactivació d’un nou Màster Traducció Anglès-Espanyol al 

2015, aquests materials estan sent revisats i es volen adaptar a les eines actuals, així 

com introduir activitats adreçades a l’ús d’eines cooperatives. Principalment, es 

actualitzar els vídeos explicatius de dos mòduls ja creats que es centren en tecnologies 

de la informació i la comunicació (Advanced Microsoft Word i Use of Translation 

Memories) i la creació de dos mòduls nous necessaris pel Màster i de continguts 

aplicables per tota la universitat (PostEditing Google Translate i Automatic Plagiarism 

Detection). Tots aquests mòduls es defineixen en anglès, per la qual cosa es poden 

posar a disposició del estudiants, tant nacionals com internacionals, que accedeixin a la 

universitat. 

 Els mòduls previstos treballen les següents competències nuclears i transversals 

de la URV  

B4: Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa 

B5: Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida 

C1: Dominar un nivell intermedi en llengua estrangera, preferentment l’anglès 

C2: Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i 

comunicació. 
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 Els mòduls estaran disponibles a Moodle pels seu us pels estudiants del 

departament i en web pels estudiants externs. 

 Així el principal objectiu és proporcionar material online centrat en les 

competències nuclears C1 i C2 i transversals B4 i B5 per què els estudiants puguin 

individualment treballar aquestes competències segons les seves necessitats. 

 

2. TREBALL DESENVOLUPAT  

El treball s’havia plantejat en dues fases: 1) anàlisis dels materials anteriors (Word, 

Subtitle Workshop) o creació de materials nous (Google Translate, Plagi) i 2)Creació de 

videotutorials i tasques.  

La realització de tasques presentades en la sol·licitud del projecte quedaria de la 

següent manera: 

 

Responsables Tasca 

Ester Torres Anàlisi Mòdul 1: Word  

Anthony Pym Anàlisis Mòdul 2a: Traducció 

Nune Ayvazyan Anàlisis Mòdul 2b: Citavi 

Alberto Fuertes Anàlisis Mòdul 4: Plagi 

Sandra Calle/John Style Creació vídeos M1 

Sandra Calle/Anna Singla Creació vídeos M2 

Ester Torres Revisió materials M1 

Anthony Pym Revisió materials M2 

Alberto Fuertes Creació materials M4 

Sandra Calle Creació indicacions M4 

Ester Torres Pujada a la plataforma 

Ester Torres, Anthony Pym, John Style, 

Nune Ayvazyan, Alberto Fuertes 

Revisió de les activitats pujades a la 

plataforma. 

  

 Els professors encarregats dels mòduls pel màster van fer una llista dels 

materials existents i dels videotutorials que s’havien de gravar (veure Annex 1-4). El 

becari de col·laboració (Sandra Calle) assignat va crear els vídeos per a Microsoft Word 

i els vídeos de l’eina CITAVI i va fer captures de pantalla de les eines de plagi, però 

degut a la envergadura del projecte, no va poder completar la resta en les hores 

assignades. Els vídeos d’Aegisub (eina de subtitulació) es van crear entre Ester Torres i 



Memòria Ajuts d’ Innovació Docent    

4/10 

Anna Singla (becària de docència del departament). Es va decidir deixar la part de 

Google Translate per a més endavant.  

En general, el pla de treball s’ha executat segons el calendari proposat. Hi ha hagut, 

però, uns quants problemes que s’han hagut de superar. 

 En primer lloc, la becària va incorporar-se un pèl abans, amb la qual cosa no 

totes les tasques que havia de realitzar estaven prou delineades. A més, l’ajut 

finalment cobria menys hores de les demanades, per la qual cosa no va poder complir 

amb tots les tasques assignades. 

 Per aquesta raó es va decidir prioritzar els mòduls en ordre de rellevància i 

necessitat: Microsoft Word, programa de referències bibliogràfiques, subtitulació, 

eines de plagi i Google Translate. El criteri per deixar Google Translate al final és que 

existeix un tutorial prou bo de la pròpia companyia per pal·liar la part tècnica i es 

poden proposar activitats per la part teòrica en futures ocasions.  

Efectivament, no es van arribar a fer els vídeos per a les eines de plagi ni Google 

Translate, però si es va poder fer un anàlisi de les eines de plagi més habituals i un 

petit tutorial mitjançant captures de pantalla per poder posar-les a prova.  

Actualment, s’està pujant tota la programació a Moodle i esperem poder fer un petit 

testeig a nivell de professorat de departament abans de posar-ho a disposició dels 

estudiants i la resta de comunitat universitària. Aquest testeig tampoc no estava 

contemplat al calendari inicial. 

 En segon lloc, vam tenir dificultats per triar l’idioma dels programes amb que 

treballaríem. El projecte estava totalment plantejat en anglès, però vam decidir que, ja 

que el públic meta és la comunitat URV, tenia més sentit fer servir la llengua del 

programari de la URV. Així la versió de Word dels vídeos és en català.  

 

3. RESULTATS OBTINGUTS  

Creiem que una vegada completat el projecte, l’objectiu de proporcionar material 

online centrat en les competències nuclears C1 i C2 i transversals B4 i B5 per què els 

estudiants puguin individualment treballar aquestes competències segons les seves 

necessitats estarà assolit. 

 

4. CONCLUSIONS I PROPOSTES FINALS  

A l’espera de tancar el curs, creiem que el projecte serà una experiència positiva. Hem 

detectat la dificultat d’alguns estudiants per fer servir aquests programes a un nivell 

òptim i creiem que tenir un curs on dirigir-los per practicar segons les seves necessitats 

millorarà els seus resultats.  
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En comptar amb aquesta eina, el professorat també té un referent de quines 

capacitats pot requerir dels seus estudiants i la possibilitat d’incloure activitats que 

facin servir aquestes eines, fins i tot si no hi està gaire familiaritzat. De fet, dóna la 

possibilitat de familiaritzar-se amb aquestes eines tan per us personal com docent. Per 

tot això, creiem que pot suposar una millora de la qualitat i la innovació docent.  

 Ens agradaria en el futur, testejar fins a quin punt el seguiment d’aquestes 

activitats té incidència en els alumnes, potser amb una activitat pre i post curs de cada 

ítem. 

 

5. ANNEXES 

Annex 1: MICROSOFT WORD VIDEOLIST 

UNIT 1: STARTING FROM SCRATCH 
If you are a starting a new project in Word, preparing your Word file in advance will 
save you time. 
1.1. MODIFY PAGE SETTINGS 

These are some of the page settings you might want to take into consideration. 

- Margins 

- Orientation 

- Setting 

- Paper size 

- Layout (section starts…) 

 

1.2. CHANGE DEFAULT SETTINGS 

Use these options if you want all your new documents to open with certain settings 

(i.e. you hate Calibri and want Times New Roman instead). 

- Default page settings 

- Default font  

- Default paragraph 

- Modify normal.dot 

- Create your own template 

UNIT 2: HIDDEN IN WORD 
Sometimes you must modify a Word document somebody else created and things look 
weird, but you are not sure why. How to find out? 
 
2.1. DOCUMENT INSPECTOR 
 This tool will help you locate some of the hidden elements that might be causing 
trouble 

- Hidden text 

- Invisible content 
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- Personal info or metadata 

- Revision marks or comments 

 

2.2. PILCROW (PARAGRAPH MARKS) 
 Sometimes irregularities happen at paragraph level, activating “Show paragraph 
marks” will show a series of signs that will help you understand and correct how your 
text is organized. [Full explanation here] 

- Pilcrow (¶) 

- Line break (↵) 

- Interpunct (·) 

- Degree symbol (°) 

- Tab (→) 

- Pagination (page break, column, section breaks) 

- Cell marks in table (¤) 

- Anchors ( ) 

- Show only a selection of them 

 
UNIT 3: TRACKING CHANGES 
When more than one person need to go through a document, it is useful to know who 
modified what and what changes were introduced. Review Tools can help with this. 
 
 3.1. TRACK CHANGES 

- Activate/Deactivate track changes 

- Select how to show markup 

- Select what markup to show 

- Accept/Reject changes 

- Insert/Delete/Comment a Comment 

 
 3.2. COMPARE/ COMBINE DOCUMENTS 

- Compare two versions of the same documents 

- Combine two documents 

 
UNIT 4: LANGUAGE SETTINGS 
The Word spelling and grammar corrector can be of great help if it is updated.  

- Setting language 

- Adding new languages/revising tools/Updating the dictionary 

- Activating/deactivating “Spelling & Grammar” 

 
UNIT 5: USING WORD WITH STYLE 
Styles will help you organize the structure of your document and will encourage 
consistency through long documents. More info here and brief info here. 
 
5.1. USING STYLES 

http://word.mvps.org/FAQs/Formatting/NonPrintChars.htm
http://isg.urv.es/doctorate/2006/courses/communicating/styles_basic.html
http://isg.urv.es/sociolinguistics/compskills/stylesheets.htm
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- Style inspector 

- Create/ modify styles 

- Saving styles sets 

- Adding style sets 

 
5.2. TABLES OF CONTENT 

- How styles affect the table of content 

- Insert a new table. 

- Customize table 

 
UNIT 6. SECTIONS 
“Sections” are used when you don’t want the whole document to be formatted in the 
same way, page after page. “Sections” are marks that isolate areas that need a 
different page layout (margins, orientation, columns…), or different headers or footers 
or page numbering. More info here. 
 
6.1. SECTION TYPES 

- Continuous section 

- Next page section 

- Even page section 

- Odd page section 

 
6.2. USING SECTIONS  

- Insert sections 

- Modify sections 

- Different even/odd/first page 

- Same as previous option. 

 
6.3. TYPICAL SECTION USE 

- Sections and columns 

- Sections and page numbers 

- Sections and footnotes 

Sections and landscape pages

http://www.dummies.com/how-to/content/how-to-use-sections-in-word-2013.html
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Annex 2: CITAVI VIDEOS 

1. WHAT IS CITAVI? 
1.1. PRESENTATION [OVERVIEW VIDEO] (We will use the official one) 
1.2. GETTING STARTED [HOW TO GET STARTED, 0:00 to 2:26] + explanations 

 
2. COLLECTING REFERENCES 

2.1. AUTOMATIC COLLECTION (3 short videos, one for each type of reference) 
CITAVI PLUG IN 

DRAG AND DROP FILE 

ISBN NUMBERS 

 

2.2. MANUAL COLLECTION (1 short video showing were to go to do this). 
TYPES OF REFERENCES (Video showing the different types of options for the most 

common types of references: journal article, chapter in collective work, chapter in a 

book, PhD thesis and newspaper article.) 

a) Journal article 

b) Chapter in collective work 

c) Chapter in a book 

d) PhD thesis 

e) Newspaper article 

 

CLEARING REFERENCES (Video showing most common mistakes and how to fix them) 

a) Missing information 

b) Punctuation with the information  

c) Wrong type of reference 

 

 
3. PRESENTING REFERENCES (One video for each. If there isn’t enough time, we can 
use sections of Anthony’s videos [Notes on Citavi’s assignment] and [How to get 
started].) 

3.1. CHANGING CITATION STYLES 
3.2. JOURNAL CITATION STYLES 

 
4. CITAVI FOR WRITING (One for each, if there is tiem) 

4.1. USING SECTIONS 
4.2. ADD QUOTES AND COMMENTS 
4.3. KNOWLEDGE VIEW 
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Annex 3: AEGISUB VIDEOS 

 
1. PRESENTATION 
1.1. How To Install (Also Link To Existing Video). 
 
2. IMPORTING FILES 
2.1. How Are Files Imported, What It Looks Like When It Is Done 
2.2. Specifications On Sound / Images 
 
3. SUBTITLES 
3.1. Inserting Subtitles 
3.2. Modifying Subtitles  
 Start & End 
 Basic Fonts 
 
4. SOME NOTES ON WHAT NOT TO DO (RED/PINK) 
4.1. Not Too Quick 
4.2. Not Too Slow 
4.3. Too Long 
4.4. Wrong Colours 
4.5. Synchronization 
 
5. CREATIVE SUBTITLING 
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Annex 4: PROGRAMAS PARA DETECTAR PLAGIO 

Programas a comprobar 

- Approbo.- http://approbo.citilab.eu/ 

- Ares.- http://viper.softonic.com/descargar 

- Anticlechecker.- http://www.articlechecker.com/checker.php 

- AntiPlagiarist.- http://antiplagiarist.softonic.com/ 

- Collusion.- http://www.nimisis.com/software/collusion.php 

- Copionic.- http://copionic.citilab.eu/ 

- Copyscape.- http://www.copyscape.com/ 

- Doc Cop.- https://www.doccop.com/index.html?nc=82344746 

- Dupli Checker.- http://www.duplichecker.com/ 

- EssayRather.- http://www.essayrater.com/ 

- Google y Google Sholar.- http://scholar.google.com/  

- Grammarly https://www.grammarly.com/1?gclid=CJ_09cjruasCFYxb7AodjT7Yfg 

- Moss (Measure of Software Similarity).-http://theory.stanford.edu/~aiken/moss/ 

- Plagiarism detect.- http://plagiarismdetect.org/ 

- Plagium.- http://www.plagium.com/ 

- SafeAssign/MyDrop .- http://safeassign.com/ 

- See Sources.- http://www.plagscan.com/seesources/ 

- The Plagiarism Checker.- http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker/  

- Viper.-  http://www.scanmyessay.com/free-plagiarism-detection.php 

- CopyCatch  http://www.cflsoftware.com/ 

- Glatt Plagiarism http://www.plagiarism.com/ 

- EVE Plagiarism Detection System http://www.canexus.com/index.shtml 

- iThenticate http://www.ithenticate.com/ 

- Mydropbox.- http://www.bajaki.com/download/my-dropbox.htm 

- PAIRWise.- http://www.pairwise.cits.ucsb.edu/index.htm 

- Turnitin http://turnitin.com/es/home 
 


