
 
 

 

 
Memòria justificativa de recerca 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
CREACIÓ DE MATERIALS PER A L´APRENENTATGE AUTÒNOM I GUIAT DE LA INTERPRETACIÓ DE 
CONFERÈNCIES A NIVELL INICIAL  I INTERMEDI 

Dades de l'investigador responsable 
Nom 
Maria Dolors  

Cognoms 
CAÑADA PUJOLS 

Correu electrònic 
dolores.canada@upf.edu 
  



 
 

Nom i cognoms, i signatura  del degà   Vistiplau del/de la  beneficiari/àri 
o director de la facultat                                                        
 
 
 
 
 
 

Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
Universitat Pompeu Fabra 
 
 
Número d’expedient  
      

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
interpretació consecutiva, interpretació simultània, interpretació de conferències, estratègies, autorregulació  

Data de presentació de la justificació  
12/12/2009 
 

 



 
 

 
 

Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
El desenvolupament del projecte ens ha permès de crear materials per a l´aprenentatge autònom de la interpretació de 
conferències així com d´un material d´acompanyament i suport del procés d´aprenentatge no presencial. Aquests 
materials s´integren en les assignatures d´interpretació del Grau en Traducció i Interpretació i serveixen perquè els 
estudiants continuïn fent un treball guiat fora de l´aula. Es pot considerar també un material de suport a les classes 
presencials.  
Els materials desenvolupats cobreixen les cinc llengües dels nostres estudis  (català, castellà, anglès, alemany i 
francès) i estan organitzats en dos blocs diferenciats: itineraris d´aprenentatge i banc de discursos. Aquesta divisió 
permet a l´estudiant treballar seguint dues opcions diferenciades:  
a) a partir d´una seqüenciació guiada de tasques;  
b) abordant directament la interpretació d´un discurs oral. 
El projecte s'ha dut a terme entre les universitats Pompeu Fabra i Autònoma de Barcelona, durant el període 2007-
2009.  

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The project has allowed us to put together materials for autonomous conference interpreting learning and 
additional support material for the learning process outside the classroom.  These materials fit into the 
interpreting subjects in the Translation and Interpreting graduate studies and are a valuable tool for students to 
continue working autonomously.  Furthermore, they can also double as support materials for the classes. 
The developed materials cover the five languages that can be studied at both Universities (Catalan, Spanish, 
English, German and French), divided in two different groups: learning itineraries and speech repository. This 
division allows the student to work following two different guidelines: 
a) A guided task sequence 
b) Directly tackling the interpretation of an oral speech 
 
The project has been carried out in Universitat Pompeu Fabra and Universitat Autònoma de Barcelona, from 2007 to 2009. 

 
 



 
 

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
      

 
 
 
2.- Memòria del treball .  Redacteu el document en base a una estructura lògica d’ introducció, 
metodologia, pla de treball i conclusions. L’informe ha de tenir una extensió màxima de 30 pàgines.  
Trobareu informació més detallada per a la redacció de l’informe al document Instruccions per al lliurament de 
les memòries a RECERCAT a l’apartat de recursos de la convocatòria MQD. 
 

El desenvolupament del projecte ens ha permès de crear materials per a l´aprenentatge 
autònom de la interpretació de conferències així com d´un material d´acompanyament i 
suport del procés d´aprenentatge no presencial. Aquests materials s´integren en les 
assignatures d´interpretació del Grau en Traducció i Interpretació i serveixen perquè els 
estudiants continuïn fent un treball guiat fora de l´aula. Es pot considerar també un 
material de suport a les classes presencials.  
Els materials desenvolupats cobreixen les cinc llengües dels nostres estudis  (català, 
castellà, anglès, alemany i francès) i estan organitzats en dos blocs diferenciats: 
itineraris d´aprenentatge i banc de discursos. Aquesta divisió permet a l´estudiant 
treballar seguint dues opcions diferenciades:  
a) a partir d´una seqüenciació guiada de tasques;  
b) abordant directament la interpretació d´un discurs oral. 
Les activitats del primer bloc consisteixen en una seqüenciació de tasques 
autocorregibles, que cobreixen les activitats prèvies i preparatòries per al foment de les 
estratègies, tècniques i habilitats necessàries per a la interpretació. Aquests itineraris 
tenen un objectiu final global: la interpretació d´un discurs. Tanmateix, per poder assolir 
aquest objectiu, l´estudiant ha de passar per un procés cíclic a través d´un ventall ampli 
d´exercicis i tasques autocorregibles que podrà anar seleccionant segons el seu nivell i 
els seus interessos i que li permetran preparar la tasca final d´interpretació pròpiament 
dita. Hi ha itineraris segons les llengües (anglès, francès o alemany) i segons la 
modalitat d´interpretació (consecutiva o simultània). A més, els itineraris estan graduats 
per dificultat en tres nivells: inicial I, inicial II i intermedi. Cada itinerari consta 
d´aquests tres eixos (Veure annexos 1 i 2): 
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a) exercicis previs i preparatoris, l´objectiu dels quals és treballar de manera aïllada els 
processos cognitius que cal dominar per a dur a terme un bon exercici d´interpretació. 
Contemplen habilitats com ara: la memòria, el resum, la sinonímia, l´anticipació, la 
reformulació, el parafraseig, etc.  
b) un discurs en audio per a ser interpretat. 
c) instruments de suport i acompanyament del procés d´aprenentatge autònom.  
S´han elaborat un total de 24 itineraris de treball autònom: 8 per a l´alemany, 8 per al 
francès i 8 per al francès.  
El segon bloc està format per discursos orals no didactitzats, l´objectiu del qual és oferir 
als estudiants hores de pràctica d´interpretació. El banc de discursos estarà format per 
discursos en les tres llengües estrangeres (anglès, francès i alemany) que representen les 
diferents tipologies de discurs susceptibles de ser interpretats (conferència, roda de 
premsa, entrevista, etc.). Cobreixen diverses temàtiques i diversos graus de dificultat 
segons els nivells establerts.   
Per últim, el projecte ens ha permès treballar en el camp de l´autoavaluació i 
desenvolupar una graella d´autoavaluació per a la modalitat de la interpretació 
consecutiva i una per a la modalitat de la interpretació simultània. Com es pot veure en 
l´annex 3, les graelles estan formades per un conjunt de preguntes que han de permetre a 
l´estudiant de revisar i avaluar el procés cognitiu que ha seguit mentre duia a terme 
l´exercici d´interpretació i avaluar el producte resultant del seu exercici.  
 
Signatura de la responsable del projecte 
 
 
 
Maria Dolors Cañada 
 
 
Signatura del degà de la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu 
Fabra 
 
 
 
 
Luis Pegenaute 
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ANNEX 1   
Relació d’itineraris d’aprenentatge autònom elaborats 
FRANCÈS 
CONSECUTIVA 
FR01 Carsalade Telefood Entrevista Nivell Inicial 

(velocitat) 
FR02 Sarkozy Seguretat 

alimentària 
Discurs  Nivell 

intermedi 
(velocitat, 
lèxic) 

FR03 President Wade Immigració  Entrevista 
televisió 

Nivell 
intermedi alt 
(velocitat i 
accent) 

FR04 Henri Guaino Economia  Entrevista a a 
ràdio 

Nivell avançat 
(velocitat, 
lèxic) 

SIMULTÀNIA 
FR05 Céline Dion La seva vida Entrevista Nivell inicial 
FR06 Diouf FAO Discurs  Nivell 

intermedi 
(accent, lèxic) 

FR07 Simone Veil Acceptació 
d’un doctorat 

Discurs  Nivell 
intermedi 
(frases sense 
acabar) 

FR08 Hulot Ecologia Discurs Avançat 
(contingut) 

 
ANGLÈS       

Codi identificació Modalitat Suport Nivell Dificultats Locució Recursos 
de suport 

Making poverty 
history 

SIM Àudio Intermedi Grau 
d´especialitat 

Veu 
professor 

Discurs 
escrit  

James Bond SIM Àudio Inicial 2 Noms propis Veu 
professor 

Discurs 
escrit  

Today I weep SIM Àudio Intermedi Discurs llegit Original Discurs 
escrit  

Speeches EP CON Àudio Avançat Tematica, 
rapidesa 

Original Discurs 
escrit  

Email CON Vídeo Inicial 1 Rapidesa Original Discurs 
escrit  

Communication CON Vídeo Inicial 2 Rapidesa Original Discurs 
escrit  

Computer 
technologies 

CON Vídeo Intermedi Rapidesa Original Discurs 
escrit  

Biofuels SIM Àudio Avançat Grau 
d´especialitat 

Original Discurs 
escrit  

 
 
ALEMANY 

Codi 
identificació 

Modalita
t 

Suport Nivell Dificultats Locució Recursos 
de suport 
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Europa libre 
de tabaco 

SIM Àudio Inicial1 Rapidesa Original Discurs 
escrit 

Rede von 
Romano Prodi 

CON Àudio Intermedi Temàtica Veu 
professor 

Discurs 
escrit 

EU Merkel CON Vídeo Intermedi Rapidesa Original Discurs 
escrit 

Kindermisshan
dlungen- 
Merkel 

CON Vídeo Intermedi Temàtica, 
Rapidesa 

Original Discurs 
escrit 

Respekt, 
Fairness 

CON Àudio Inicial 2  Veu 
professor 

Discurs 
escrit 

Abolición pena 
de muerte 

SIM Àudio Intermedi Grau 
d’especialitat 

Original Discurs 
escrit 

Nichtraucher 
schützen 

SIM Àudio Inicial2-
Intermedi 

Temàtica Veu 
professor 

Discurs 
escrit 
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ANNEX 2 
Exemple d’itinerari d’aprenentatge autònom per a la modalitat consecutiva i la 
llengua francesa 
INTERPRETACIÓ CONSECUTIVA 
1. Caracteritza l’orador. Es tracta d’un personatge conegut? Un orador que ja havies 
escoltat?  
L’accent de l’orador és: un accent francòfon nadiu?  
                                       un accent regional?        
El ritme de l’orador és ràpid o lent?  
I la dicció?  
 
2. Caracteritza el discurs. 
Tipus de discurs (llegit, improvisat, entrevista, intervenció TV, etc.):   
Pots entendre’l sense mirar el text escrit? 
Tens problemes per entendre: 

- xifres; 
- dates; 
- sigles; 
- noms propis? 

 
Tema del discurs: 
General 
Polític  
Tècnic 
 
Registre: 
Elevat:  
Neutre  
Més col·loquial 
 
Idea principal:  
 
3. Fes un resum del text en 200 paraules. 
    Fes un resum del text en 100 paraules. 
 
4. Exercici de síntesi: busca paraules que no afegeixen sentit i que podràs no apuntar a 
les teves notes.  
Ex. Cela veut dire quoi? [Cela veut dire] 
 
5. Hi ha alguna paraula que et permeti visualitzar tot un paràgraf? 
Anota-la. 
 
6. Fes una seqüència:  
Ex. Flambée des prix > débats > biocarburants > Les Uns > Les autres  
L’augment dels preus d’algunes primeres matèries ha suscitat debats apassionats sobre 
els biocarburants. Uns hi són favorables; els altres tenen reserves. 
7. Busca una pregunta retòrica en el text. Com defineixes «pregunta retòrica»?  
8. Com reflecteixes a les teves notes el temps verbal? 
    Busca algun exemple. 
9. Has observat alguna frase inacabada? Quina estratègia pots emprar en aquest cas? 
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10. Busca algun fragment del text que contingui una enumeració. Copia els elements de 
l’enumeració en una llista amb un guionet. 
11. Troba un exemple de l’expressió de l’obligació i de la possibilitat. 
12. Busca els nexes del text 
13. Busca una traducció (de forma espontània) per a les expressions següents. Verifica 
al diccionari si la traducció és acurada. Havies fet contrasentits? 
 
EXPRESSIÓ TRADUCCIÓ 
Tout en préservant la planète  
Pays en développement  
Pays développés  
Flambée des prix   
Matières premières agricoles  
Tous les pays ont répondu présent  
Aussi conscient de ses responsabilités 
soit-il 

 

Mettre le paquet sur  
Aillent dans le même sens  
Il faut que tout le monde s`y mette  
Suffisance alimentaire  
Réechelonner les dettes  
Agriculture vivrière  
On ne pénalisera pas  
Il y a le court terme  
Investissements rentables  
Fonds souverains  
 
14. Busca la sigla GIEC. No oblidis que en francès es pronuncien totes les lletres d’una 
sigla. F.A.O., U.R.S.S.  
Busca la sigla FIDA:  
15. Busca un sinònim de: «pays en voie de développement».  
16. Has trobat algun «faux ami»? 
17. Escolta amb atenció el fragment de text següent i subratlla les paraules on recau 
l’entonació de l’orador. Comprova si són les que inclouries en la teva presa de notes. 
Com et pot ajudar l’entonació a destacar les parts importants del discurs? 

«Chaque jour, il y a 25.000 êtres humains qui perdent la vie parce qu’ils ont faim. Et il y 
a 850 millions de personnes qui souffrent de la faim. Voilà la situation. Personne, qu’il 
soit du Nord ou du Sud ne peut accepter cette situation. Personne. Il faut donc agir et 
agir tout de suite. Agir, cela veut dire quoi ? Cela veut dire une chose simple comme 
l’objectif : il faut doubler la production alimentaire mondiale d’ici à 2050. C’est la 
condition. Et nous devons doubler la production alimentaire mondiale tout en préservant 
la planète. A partir de ce moment-là, comment aider les pays en développement à 
nourrir leur population ? Il y a deux manières de répondre à l’impératif de sécurité 
alimentaire. 

La première : celle du passé, qui a échoué, consiste à fournir aux pays en voie de 
développement des produits alimentaires au plus bas coût sur le marché mondial. Cette 
stratégie a échoué. Elle était généreuse mais elle a échoué. La seconde stratégie, celle de 
l’avenir, M. Diouf, doit reposer sur le développement des agricultures locales. Comme 
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vous l’avez si souvent réclamé. C’est la seule solution. C’est la solution durable, c’est la 
solution responsable, mais c’est la solution exigeante.» 

18. Busca un adjectiu superlatiu. Quin error cal evitar a l’hora de traduir aquest tipus de 
construccions? 
19. Com traduiràs aquests termes de l’àmbit agrícola ? 
Engrais:  
Semences:  
Bassin du Congo:  
Récoltes:  
Agriculture vivrière:  
Marché durable:   
 
20. Fes la consecutiva. 
21. Escolta la consecutiva que has fet i omple la fitxa d’autoavaluació. 
 



 
 

Página 11 de 12 

ANNEX 3 
Mostra de graella d’autoavaluació per a la interpretació simultània 

FULL D’AUTOAVALUACIÓ DE PRESTACIONS 
INTERPRETACIÓ SIMULTÀNIA 
 
1. COMPRENSIÓ DEL DISCURS ORIGINAL  
A) Mentre feia la interpretació no he entès alguna idea? Com ho he resolt? Es reflecteix 
d’alguna manera en la gravació? 
 
B) Crec que els problemes de comprensió (en el cas que n’hagi detectat) són deguts a 
qüestions de lèxic, de sintaxi, de desconeixement del tema tractat, a la velocitat del discurs 
original o a l’accent de l’orador, entre d’altres?  
2. REPRODUCCIÓ DEL DISCURS 
 
2.1. PRESENTACIÓ 

A) És un discurs àgil i fluid? 
B) Faig pauses innecessàries? 
C) Noto la presència de sons onomatopeics sobrers? 
D) Vocalitzo bé? 
E) L’entonació és l’adequada? És prou natural? 
F) I el to de veu? 
G) Sóc prou convincent? Dono sensació de seguretat?  

 
2.2. COHERÈNCIA I SENTIT 

A) La meva prestació és coherent? 
B) Utilitzo connectors del discurs oral per a relacionar les idees entre sí? 
C) Faig contrasentits? 
D) Detecto ambigüitats?  
E) Deixo frases sense acabar? 
F) Hi ha omissions importants de contingut? I canvis en el contingut? 

 
2.3. EXPRESSIÓ LINGÜÍSTICA  

A) He sabut reproduir el mateix registre que el discurs original? 
B) El llenguatge utilitzat és prou idiomàtic? 
C) Des del punt de vista gramatical, l’expressió es correcta? 
D) Em manca precisió lingüística? 
E) Detecto interferències castellà/català o a l’inrevés?  
F) Sóc capaç de transmetre fidelment les xifres, els noms propis, les referències culturals, 

etc?  
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3. APLICACIÓ D’ESTRATÈGIES I TÈCNIQUES  
A) Sóc capaç de coordinar les activitats d’escoltar/analitzar, reformular verbalment i retenir 
fragments breus de discurs a la memòria a curt termini?  
B) Aprofito la redundància del discurs (quan és redundant) per recuperar informació, per 
exemple? 
C) Puc anticipar informació en algun moment? Recordo algun cas concret? Què m’hi ajuda?   
D) En algun moment opto per resumir? Si és així, en funció de què ho faig?  
 
                                                © Marta Arumí Ribas 
 


