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Annex 1: MEMÒRIA TÈCNICA 

 
1. DADES GENERALS 

 TÍTOL DEL PROJECTE: Bones pràctiques dels intèrprets judicials: Simulacions de judicis per 

presentar la tasca de l’intèrpret judicial a futurs juristes i intèrprets 

 COORDINADOR/A: Dra. Ester Torres Simón 

 DEPARTAMENT I CENTRE: Departament d’Estudis Anglesos i Alemanys, Facultat de Lletres 

 MODALITAT: Modalitat A. Projecte d’innovació docent 

 DURADA DEL PROJECTE: Del 29 de setembre de 2019 al 29 d’octubre de 2020 (13 mesos) 

 

2. RESUM EXECUTIU DEL PROJECTE:  

El multilingüisme cada vegada és més present i genera reptes a la nostra societat en àmbits molt diversos. 

Aquest projecte se centra en treballar en l’àmbit de la justícia, un àmbit en el qual la presència de llengües 

estrangeres suposa tot un repte tant per als professionals com per a l’Administració pública, que l’any 

2018 va destinar més de 3,5 milions d’euros als judicis multilingües, d’acord amb el darrer l’informe 

«Dades estadístiques d’interpretacions i traduccions judicials 2018» publicat per la Sub-direcció General 

de Suport Judicial i Coordinació Tècnica de la Generalitat de Catalunya. És per aquets motiu que la finalitat 

d’aquest projecte és formar els estudiants mitjançant la simulació de judicis amb intèrprets. 

 

Aquesta és una proposta interdisciplinaria i interdepartamental que té l’objectiu d’acostar la tasca de 

l’intèrpret judicial als futurs advocats defensors, fiscals i jutges, i, també, d’acostar la professió d’aquests 

operadors judicials als futurs intèrprets. L’any 2018 es van realitzar 32.485 interpretacions als òrgans 

judicials i les fiscalies de Catalunya, cosa que fa necessari que els docents incorporem aquesta realitat a 

les aules i formem els futurs professionals. Aquest projecte es proposa donar resposta a aquesta 

necessitat, creant formacions que consistiran en la preparació i desenvolupament d’escenificacions de 

judicis en els quals els estudiants puguin aplicar bones pràctiques per a treballar amb intèrprets judicials. 

 

3. JUSTIFICACIÓ 

La finalitat d’aquest projecte és formar els estudiants mitjançant la simulació de judicis amb intèrprets. 

Actualment no existeixen a l’Estat espanyol pautes ni guies oficials per als professionals del dret que 

treballen amb intèrprets en entorns judicials. Aquesta mancança té un impacte negatiu en els drets 

fonamentals de les persones que no parlen les llengües oficials del país. Atès que aquesta és una realitat 

que cada vegada és més present en la nostra societat, resulta necessari que els professionals que formem 

part tant en l’àmbit jurídic com de llengües entenguin aquesta problemàtica i coneguin les estratègies que 

cal seguir en aquesta situació. 

 

La finalitat d’aquesta proposta d’innovació docent és treballar en la simulació de judicis amb intèrpret per 

tal de posar en pràctica les pautes que cal seguir en aquesta situació amb l’objectiu de no actuar en contra 
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dels drets fonamentals de la persona usuària de la interpretació. Aquest projecte busca potenciar un 

mètode docent en el qual l’estudiant participa de forma activa i ho fa, concretament, en la preparació i 

simulació de casos en els quals hi ha presència d’una llengua estrangera. En aquest sentit és vital la 

col·laboració entre les dues disciplines que es creuen en aquest context. 

 

La metodologia que consisteix en treballar amb simulacions és una pràctica habitual en la formació 

d’advocats en la tradició en llengua anglesa (Glancy 2016), no només per a la formació d’advocats, sinó 

també per al desenvolupament de l’eloqüència i el debat públic (Sherrin 2016). Les activitats de simulació 

també són habituals en la formació d’intèrprets de conferències i intèrprets dels serveis públics. 

Tanmateix, fins al nostre coneixement, no hi ha hagut intents de combinar ambdues pràctiques: la 

simulació no s’ha utilitzat amb l’objectiu de formar operadors judicials sobre com treballar amb intèrprets 

ni per formar intèrprets per treballar amb operadors judicials. 

 

A Austràlia i als Estats Units, s’ha utilitzat aquesta pràctica per determinar els efectes de la interpretació 

simultània o consecutiva en la percepció de la justícia (Hale et al. 2017), i els investigadors de l’àmbit del 

dret han utilitzat la simulació de judicis per estudiar l’efecte que tenen els intèrprets en la percepció de la 

fiabilitat dels testimonis (Lindsay et al. 1989). Ara bé, en cap d’aquests casos els judicis simulats es van 

utilitzar com a exercici pedagògic ni docent, sinó que aquests estudis es van dissenyar amb l’objectiu de 

provar els principis dels procediments mediatitzats, d'acord amb la hipòtesi que la presència dels 

intèrprets influeix en el desenvolupament del procés judicial (Berk-Seligson 1990/2002 , 1999; Colon i 

Morris 1996). 

 

Way (2016) informa sobre una sèrie d’activitats pedagògiques col·laboratives que es van realitzat entre la 

Facultat de Traducció i la Facultat de Dret de la Universitat de Granada. En aquestes activitats, advocats i 

estudiants de traducció van treballar en la traducció de textos i l’elaboració de glossaris. Es va considerar 

que aquestes activitats interprofessionals eren molt efectives i estimulants tant per als advocats com per 

als traductors. No obstant això, no va ser possible incloure-hi simulacions de judicis ni anàlisis post-hoc de 

les interaccions reals. 

 

El Grup d’Estudis Interculturals està ben posicionat per dur a terme aquesta activitat. Al Màster de 

Traducció Professional hem realitzat una traducció al castellà dels estàndards australians per treballar 

amb intèrprets als tribunals, a petició del president de l’Audiència Provincial de Tarragona. La traducció 

d’aquests estàndards s’utilitzaran com a preparació pedagògica per als advocats i intèrprets que 

participaran en la simulació de judicis que es preveuen en aquest projecte. 

 

4. OBJECTIUS  

L’objectiu principal d’aquest projecte és acostar la figura de l’intèrpret judicial als perfils d’estudiants que 

potencialment poden arribar a participar en judicials multilingües. D’aquest objectiu principal es 
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desprenen quatre objectius secundaris, que cal tenir en compte que són vàlids per ambdós perfils, és a 

dir, per al futur intèrpret i traductor judicial i per al futur operador judicial: 

 Aprendre a identificar què és una interpretació i una traducció efectiva en un context judicial 

amb interaccions amb persones estrangeres que desconeixen les llengües oficials. 

 Conèixer i aplicar els estàndards de treball amb intèrprets judicials. 

 Conèixer i aplicar o respectar el codi deontològic dels intèrprets i traductors judicials. 

 Conèixer, identificar o aplicar les diferents modalitats d’interpretació judicial. 

 

5. METODOLOGIA I PLA DE TREBALL 

Per a aquest projecte es proposa una metodologia activa de treball que es basa en l’aprenentatge 

col·laboratiu. Els estudiants que participen en el projecte s’han de distribuir rols, responsabilitats i tasques 

pel que fa al desenvolupament de l’activitat. Es contextualitza l’aprenentatge per tal de resoldre una 

problemàtica vinculada a una situació real i de molta actualitat. Finalment, els estudiants duen a terme 

una simulació del judici, que es grava.  

 

Aquestes gravacions poden servir com a material complementari per a la formació de professionals del 

dret i la traducció, ja que permeten identificar problemes que poden sorgir durant el procés. Després, a 

partir de la gravació s’analitzarà l’experiència de forma col·lectiva per tal de buscar àmbits de millora. La 

finalitat de la formació és la creació d’una reflexió activa sobre la situació processal, expectatives sobre 

les obligacions dels participants en el procés i plantejament de consideracions ètiques.  

 

A continuació es detalla la metodologia i es presenta el calendari del pla de treball, dissenyat tenint en 

compte els destinataris. Aquesta proposta d’innovació docent està adreçada als estudiants de la Facultat 

de ciències Jurídiques (darrer curs del grau de Dret i màster de Dret de l’Empresa i de la Contractació) i a 

estudiants avançats del grau d’anglès del Departament d’Estudis Anglesos i Alemanys i a estudiants del 

Màster de Traducció Professional de la URV. La formació s’integra com a part del Treball de Fi de Grau i 

Treball de Fi de Màster, respectivament. 

 

La metodologia de treball es divideix en tres fases, d’acord amb les activitats que es duran a terme i les 

objectius proposats: formació, simulació, i anàlisi i difusió de resultats. Tot seguit es descriuen aquestes 

tres fases i s’indiquen els objectius i els resultats esperants: 

 

Primera fase: Formació 

En aquesta primera fase es duran terme dues activitats de formació. En la primera d’elles, s’organitzarà 

un taller de traducció i interpretació judicial d’aproximadament dues hores de duració en el qual es 

presentarà als estudiants quan i per què és necessària una traducció o una interpretació des del punt de 

vista processal. Un professional de la traducció i la interpretació amb experiència en aquest àmbit 

s’encarregarà de liderar el taller, que es presentarà com una formació general i oberta a tothom. 

L’objectiu d’aquesta primera formació és apropar la figura del traductor/intèrpret judicial als estudiants. 
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A partir del taller, els estudiants s’organitzaran en grups interdisciplinaris per tal d’explorar les situacions 

proposades i reflexionar sobre la presència d’altres llengües en l’àmbit judicial i els reptes que aquest 

multilingüisme comporta. Aquestes reflexions es recolliran de forma resumida i a partir d’elles es 

determinarà l’activitat de formació següent sobre bones pràctiques dels intèrprets judicials. Aquesta 

segona formació se centrarà en analitzar la figura de l’intèrpret judicial des del punt de vista ètic i del 

nivell d’intervenció dels operadors judicials i del propi intèrpret en la seva tasca. Es presentaran casos d’ús 

per tal d’avaluar-los i aplicar les bones pràctiques treballades. 

 

Segona fase: Simulació. 

A partir de les dues formacions anteriors i com a part de les assignatures de Treball de Fi de Grau i Treball 

de Fi de Màster dels estudiants als quals s’adreça aquesta formació, s’organitzaran simulacions de casos 

amb característiques internacionals —de les quals es desprèn el caràcter multilingüe—. Aquests casos 

generaran dos tipus de material i de tasques: seguiment escrit i seguiment oral. 

 

D’una banda, caldrà traduir els documents públics, privats i de dret processal que generin els estudiants 

de dret com a part del seu treball (escrit de demanda, contestació a la demanda, sentència, certificats, 

poders notarials, contractes, factures, etc.). La traducció d’aquests documents formarà part del Treball de 

Fi de Màster dels estudiants del Màster de Traducció Professional (d’acord amb les característiques 

d’aquest Treball i els seus límits d’extensió). 

 

D’altra banda, els casos també generaran la simulació de contextos judicials multilingües (vistes amb 

intèrprets). Cal destacar que en aquestes simulacions s’hi inclouran tot un seguit de situacions conflictives 

(basades en casos d’estudi reals de procediments abreujats enregistrats a Catalunya) en les quals tant els 

futurs professionals del dret com de la traducció i la interpretació hauran d’aplicar les bones pràctiques 

apreses. Aquestes simulacions s’enregistraran en vídeo (amb el consentiment previ de tots els 

participants) per a la seva anàlisi i difusió posterior. En aquest cas seran els estudiants de darrer curs del 

grau d’Anglès qui, com a part del seu Treball de fi de Grau, s’encarregaran de de fer el seguiment del 

procediment oral i d’avaluar l’aplicació de les bones pràctiques. 

 

Després de les formacions de la primera fase, se seleccionaran els estudiants que participaran en la 

simulació com a intèrprets i usuaris de la interpretació, la llengua de treball dels quals serà preferentment 

l’anglès. Els tutors dels TFG i TFM seran els encarregats d’avaluar la participació dels estudiants en 

aquestes activitats. 

 

Tercera fase: Anàlisi i difusió 
 
Més enllà de l’aprenentatge adquirit pels participants, les gravacions de les simulacions en vídeo 

constitueixen un material en si mateix per fer servir a l’aula o formacions juridicolingüístiques posteriors.  
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Després de la celebració i la gravació de la simulació, el becari del projecte s’encarregarà de subtitular la 

gravació (posant en pràctica una de les eines de traductor que s’introdueixen al grau). Es preveu pujar 

aquesta gravació a alguna plataforma acadèmica com ara Moodle per tal que altres professors hi puguin 

tenir accés. Els membres del projecte analitzaran els resultats i el material obtingut s’utilitzarà per a  

comentar i presentar els casos d’ús en la fase de formació de la propera edició. 

 

Atès que és una experiència única dins el camp de la traducció, esperem fer difusió dels resultats de la 

intervenció en tots tres camps acadèmics: traducció, dret i educació. A l’apartat en el qual es detallen les 

accions de transferència, es presenten les activitats que es faran. 

 

En aquesta taula es presenten les tasques que s’han de dur a terme en aquest projecte i les persones 

responsables de cada tasca, així com la data de lliurament: 

 

Fase Núm. Tasca Responsables 

FORMACIÓ 

1 Organització del taller Anthony, Judith 

2 Grup focal previ a la formació Judith, Diana, 
Maria, Sergi 

3 Preparació de la formació especifica Judith, Diana, 
Mariam Sergi 

4 Formació específica Judith, Diana, 
Maria, Sergi 

SIMULACIÓ 

5 Simulació grupal Tothom 

6 Grup focal posterior a la simulació Judith 

7 Coordinació TFG (Jurídiques) Diana, Maria, 
Sergi 

8 Coordinació TFM (Jurídiques) Diana, Maria 

9 Coordinació TFG (Lletres) Ester 

10 Coordinació TFM (Lletres) Judith, Anthony 

ANÀLISI I 
DIFUSIÓ 

11 Estructuració dels materials resultants Ester, becari 

12 Organització del taller d’anàlisi Judith, Ester, 
Diana, Maria, 
becari 

13 Difusió de resultats Tothom 
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En aquesta taula es presenta el calendari amb la distribució de les tasques: 

 

 

 

Quant als recursos necessaris, per a la celebració de les formacions i de les simulacions es reservaran aules 

amb les característiques d’espai i equipament necessàries. Si el pressupost ho permet, es contractarà 

recolzament audiovisual per a l’enregistrament i processament de vídeo.  

 

6. RESULTATS I IMPACTE PREVIST 

Els resultats esperats s’enfoquen en fomentar la percepció i importància de l’alumnat en els judicis 

multilingües i el treball col·laboració amb la figura de l’intèrpret. Així doncs, l’impacte previst de la 

innovació docent és fomentar la consciència de la importància i realitat creixent dels judicis multilingües 

per tal de donar un servei de qualitat judicial. Igualment, s’espera crear un espai de reflexió sobre el 

context ètic del factor lingüístic. Les gravacions de les simulacions es poden reutilitzar per obrir debat en 

futures formacions . 

 

7. ACCIONS DE TRANSFERÈNCIA I DIVULGACIÓ 

Dins els Estudis de Traducció, la didàctica de la traducció té un lloc característic. La proposta didàctica i 

els resultats dels grups focals es presentarien a congressos específics de caire internacional. Es valora 

DIDTRAD (congrés bianual de l’UAB enfocat a la formació de traductors in intèrprets),  CIDUI (congrés 

bianual de les universitats catalanes enfocat a les bones pràctiques en la docència universitària) i Transius 

(congres bianual de la Universitat de Ginebra sobre traducció jurídica i institucional). 
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Annex 3. Breu currículum del coordinador/a o responsable 

 

1.    DADES PERSONALS 

        Cognoms: Torres Simón 

        Nom: Ester NIF: 43543188-w 

        Data de naixement: 03/10/1978 Telèfon: 687551080 

        Adreça: Carrer Fluvia, 234, 4-2 

        Població: Barcelona C. postal: 08020 

2. DADES ACADÈMIQUES 

Titulació acadèmica: Doctora en Traducció i Estudis Interculturals 

Universitat: URV Any titulació: 2013 

3. DADES PROFESSIONALS 

Departament: Estudis Anglesos i Alemanys 

Centre: Facultat de Lletres 

Categoria professional: Professora Visitant 

4. EXPERIÈNCIA DOCENT UNIVERSITÀRIA 

Experiència en l’ensenyament de llengües, en la formació de traductors i en la formació de 
professorat de llengües, tan a nivell de grau com de màster, i en mode virtual, semivirtual i 
presencial. 

2018-act, Universitat Rovira i Virgili (Dpt. Estudis Anglesos I Alemanys, Lletres), Tarragona 
Professora visitant, Coordinadora Màster de Traducció Professional  
 Docència en el Grau d’anglès: Variació en Llengua Anglesa, Introducció a la Traducció, Traducció 
Directa I, Gestió de la Informació, supervisió de TFGs.  
 Docència en el Màster de Traducció Professional: Coordinadora de pràctiques, coordinadora de 
TFM, supervisió de TFMs, Traducció científico-tècnica, Eines de la Traducció. 
 
Fb-jul 2015-Act Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona 
Professora col·laboradora Màster de Traducció Especialitzada, docencia de “Introducció a la 
traductologia”. 
 
Des.2016-2018, Universidad Europea del Atlántico (Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades), 
Santander.  
Contratada doctora 
 Coordinadora del Master’s in Teaching English as a Foreign Language. 
 Docència al Grado de Lenguas Aplicadas: “Lingüística y sociedad” y “Lingüística y educación”.  
 Docència a la Licence en Anglais (col·laboració amb ISEL – Institut Supérieur pour l’Education et 
les Langues, Senegal): “Second Language Acquisition” y “Individual Factors in Learning.”  
 Docència a la Licence en Espagnol (col·laboració amb ISEL – Institut Supérieur pour l’Education et 
les Langue, Senegal): “Adquisición de Segundas Lenguas” y “Factores individuales en el aprendizaje.”  
 
Feb 2016-juliol 2017, Universitat Rovira i Virgili (Departament d’Estudis Anglesos i Alemanys, Facultat 
de Lletres), Tarragona 
Professora associada Dpt. Estudis Anglesos i Alemanys: 
 Docència en el Grau d’anglès: Variació en Llengua Anglesa, supervisió de TFGs.  
 Docència en el Màster de Traducció Professional: Coordinadora de pràctiques, coordinadora de 
TFM, supervisió de TFMs, Traducció científico-tècnica. 
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Jun-jul 2015, Universidad Politécnica de Bragança (Istituto de Formaçao Permanente) Bragança, 
Portugal 
Col·laboradora docència en formació permanent“MOOC sobre MOOCs eu outras Tecnologias 
Educativas”. 
 
2008-09, Universitat Rovira i Virgili (Dept. Estudis Anglesos I Alemanys, Facultat de LLetres), 
Tarragona. 
Beca FPU. Docencia de Variation in English. 
 
2007, FORMATIC BARNA, Escuela de Turismo (conveni amb UdG), Barcelona. 
Professora d’anglès amb finalitats específiques. 
 
2005-06, Universitat de Yonsei (Facultat de Humanitats), Seül, Corea del Sud 
Lectora d’espanyol (Lectorado MAE-AECI). 
 
2002-2004, Universitat Nacional de Chonbuk (Dept. d’Estudis Espanyols i Llatinoamericans), Jeonju, 
Corea del Sud. 
Lectora d’ espanyol. 

 

5. EXPERIÈNCIA EN L’ÀMBIT DE LA INNOVACIÓ DOCENT 

Degut al perfil multicultural i canviant del meu alumnat (tant formal, com s’indica en l’apartat 4 com 
informal- formació d’adults a centres cívics, classes particulars a totes les edats, formació en 
empreses, etc.), he tingut la tendència d’aplicar metodologies poc convencionals fent un seguiment. 
Des de la compleció del Postgrau en Docència Universitària (ICE, 2014), he fet intervencions a l’aula 
i he participats en projectes més amplis.  

Projectes competitius 

* 2019 “Millora de la comprensió lectora en kiswahili a una escola de Nairobi”, Projecte URV-
Solidària, IP: Mar Gutiérrez-Colón. 

Es treballa amb una professora de Kenya, ex-alumna del màster, per implementar una eina digital 
(StratApp) al context de la formació en llengua vehicular (que no L1) a l’educació primària de Kenya. 

*2016-2019 “StratApp: Gamifying Academic English Skills”, (2016-1-ES01-KA203-025164, Erasmus + 
European Commission), IP: Dr. Mar Gutiérrez-Colón, URV. 

Dins una xarxa universitària europea, es desenvolupa una app gamificada per millorar la lectura 
acadèmica en anglès.  

*2015-2016 “Actualització de material docent virtual per a competències bàsiques relacionades amb 
la traducció”, ICE URV A22/15, IP: Dr. Anthony Pym.  

Es seleccionen in preparen una sèrie de recursos per una millor utilització de programes de plagi, 
traducció automàtica i processadors de text.  

*Juny-juliol 2015 “MOOCs sobre MOOCs y altres tecnologies educatives”, projecte arrel de beca de 
mobilitat a l’Institut Politècnic de Bragança. 

Es dissenya un format MOOC a la plataforma UDEMY adreçat a professorat que vol dissenyar el seu 
propi curs online. Es fa seguiment de la formació i la resolució.  

 

Intervencions a l’aula 

*Traducció indirecta per conceptualitzar la traducció (Traducció Directa I, DEAA, 2018-19) 
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Es proposa una tasca de traducció anglès-castellà/català que porta a la reflexió sobre el rol del text 
original. Aquesta tasca es reconverteix en traducció al xinès en col·laboració amb el Centre d’Estudis 
Hispànics.  

*Traducció al dothraki (Introducció a la Traducció, DEAA, 2017-18, 2018-19) 

Es treballa la creació de nou vocabulari, la concepció de la llengua i la importància de la cultura en 
la traducció amb una proposta de traducció a una llengua fictícia (el dothraki de Joc de Trons) de 
l’obra francesa “El petit príncep”.  

*Traducció, revisió i post-edició de la Wikipedia (Introducció a la Traducció, DEAA, 2017-18, 2018-
19) 

Es fa servir la Wikipedia com a text a traduir i revisar, treballant la comparativa entre traducció 
automàtica i no automàtica. Es treballa el manteniment d’ etiquetes (tags) i html.  

*Reflexió per evitar el plagi (Máster en Educació, Univ Europea del Atlátnico, Treball de Fi de Màster, 
2016-2017). 

Amb el professorat i coordinadors del màster es fa una proposta de curs online bàsic de plagi. 
S’introdueix un seguit de preguntes concretes a contestar per l’estudiant abans de fer una entrega 
en comptes de la conformitat de no-plagi habitual.  

 

Tallers 

Formacions desenvolupades en base a experiències pròpies per a estudiants de màster o doctorat.  

*Taller: “Using Wikipedia for research and teaching in Translation Studies”, a Aristotle University of 
Thessaloniki, Grecia, 23-24 de Setembre, 2016. 

*Seminari: “Online research methodologies”, a Hong Kong Baptist University, Hong Kong, 13 
d’octubre, 2016. 

 

Altres projectes 

*L’ensenyament de la traducció indirecta a la formació de traductors.  

Col·laboració amb investigadors de la Universitat de Lisboa i la Universitat Catòlica de Lisboa per a 
la introducción de traducció indirecta a la formació en traductors.  

 

6. PUBLICACIONS RELACIONADES AMB L’ACTIVITAT DOCENT UNIVERSITÀRIA 

Torres Simón, Ester & Anthony Pym. 2019. “EMT Masters in translation: A comparative study”, en 
Françoise Massardier-Kenny y Frank Austermühl (eds), The Evolving Curriculum in Interpreting and 
Translator Education, ATA Scholarly Monograph Series. 

Gonçalves, Vitor, Ester Torres-Simón, Isabel Chumbo & Bruno Gonçalves. 2017. “Teacher’s 
education through MOOC: A case study”, Proceedings of iCERi2016, 8350-8358. [ISBN: 978-84-617-
5895-1] 
 
Torres-Simón, Ester, Isabel Chumbo, Bruno Gonçalves & Vitor Gonçalves. 2017. “MOOCs: 
¿Traspasando barreras tecnológicas?, Revista CIDUI, 3, 853-864. [2385-6203] 

Pym, Anthony & Ester Torres-Simón. 2016. “Designing a course in Translation Studies to respond to 
students’ questions”, Interpreter and Translator Trainer 10 (2): 183-203. [1750-399X]. 
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Gonçalves, Bruno, Vitor Gonçalves, Isabel Chumbo & Ester Torres-Simón. “Massive Open Online 
Courses (Mooc) na Formaçao Contínua de Professores: Um estudo de caso”, Revista Onis Ciencia 10: 
5-21 (con Bruno Gonçalves, Vitor Gonçalves e Isabel Chumbo). [2182-598X] 
 
Pym, Anthony & Ester Torres-Simón. 2016. “The Pedagogical Value of Translation Solution Types”, 
Perspectives: Studies On Translatology, 22-4 (con Anthony Pym) [0907-676X (Print), 1747-6623 
(Online)] 
 
Torres-Simón, Ester. “Conlanging as a translation awareness task”. En revisió. 
 

7. RECERCA EN L’ÀMBIT DE LA DOCÈNCIA, ORIENTADA A LA MILLORA DE LA QUALITAT DOCENT 

- Seguiment i avaluació de les intervencions indicades a l’apartat 5. Presentades a: 

*”Indirect Translation in the translation classroom”, EST Congress, University of Stellenbosch, 9-12 
de setembre de 2019. 

*“Conlanging as a translation awareness task”, 23rd International Symposium on Theoretical and 
Applied Linguistics, Aristotle University of Thessaloniki, 30 de abril a 2 de mayo, 2017. 

 

- Proposta de recerca de la formació de comunitats virtuals (2015-2016). Posada en marxa a 
Bragança amb les presentacions relacionades següents:  

*“Desarrollo de comunidades: interacciones humanas en los cursos online” en I Jornada del 
Doctorando, Tarragona, URV, 21 de abril. 

*“MOOCS: ¿traspasando barreras tecnológicas?”, CIDUI, Universitat Autònoma de Barcelona, 
Bellaterra, 6 a 8 de julio, 2016. 

*“Teacher’s education through MOOC: A Case Study”, IATED 2016, Seville, (Spain), 14-16 de 
novembre de 2016. Con Vitor Gonçalves; Isabel Chumbo; y Bruno Gonçalves. 

 

- Anàlisi de la vessant pràctica dels màsters de traducció a Europa (publicació a l’apartat 5), curs 
2015-16. 

*“Theory and practice in professional EMT Masters”, Didtrad, Universitat Autònoma de Barcelona, 
8 a 9 de julio, 2016. 

 

- Anàlisi de la càrrega cultural dels models de traducció clàssics i proposta de millora (publicació 
llistada a l’apartat 5).  

* “What happens when you teach Western translation models to Chinese students and Chinese 
translation models to Western students?” en didTrad PACTE 2014: II Congrès Internacional sobre 
investigació en Didàctica de la Traducció, UAB, 7 y 8 de julio, 2014. 

* “Integrating indirect translation into translation curricula: towards a more equal and sustainable 
translation market. A research project.”, Universidad de Salamanca, 23-25 octubre de 2018. 

 

8. PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DOCENT 

Participació en el Projecte DANG, per a la millora de la docència en anglès a la URV. Seguiment a 
l’aula de professorat de diverses facultats de la URV (2017-18, 2018-19).  
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Revisió d’enquestes de professorat, per a la preparació de l’acreditació ANECA dels màsters 
d’educació de Universidad Europea del Atlántico: Màster en Educación, Máster en Teaching English 
as a Foreign Language, Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera.  

Grup de treball per a la virtualització de les defenses de TFM/TFG de la Universidad Europea del 
Atlántico i altres col·laboradors (Funiber- Fundación Universitaria Iberoamericana). Curs 2016-2017 
(implementació en 2018). 

 

9. ALTRES MÈRITS 

-- 


