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1. PRESENTACIÓ DEL CENTRE
Presentació del centre
El centre de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) està
format per dues unitats amb funcions diferenciades però estretament relacionades: el
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge (DTCL), que és el responsable de
la política de contractació del professorat, de l’estratègia de la investigació i dels
programes de postgrau, i la Facultat de Traducció i Interpretació (FTiI), que és la
responsable de la planificació, l’organització i el seguiment de la docència dels estudis
de grau.

Facultat de Traducció i Interpretació
La FTiI es va crear l’any 1993 per oferir una formació sòlida i innovadora a futurs
llicenciats en traducció i interpretació, basant-se en l’experiència d’un conjunt de
docents i professionals de la traducció responsables del primer pla d’estudis. Hi havia
a la base la centralitat de la competència traductora des de dues llengües estrangeres
(anglès, alemany o francès) cap a les dues llengües pròpies (català i espanyol). L’any
2003 es van iniciar els estudis de segon cicle de Lingüística per materialitzar la relació
entre recerca i difusió del coneixement. Aquests estudis es van convertir en grau l’any
2009 i s’imparteixen amb un alt grau de satisfacció d’estudiants i professors.
El centre es caracteritza per la implicació dels docents en la seva tasca, la motivació
per la qualitat i l’aposta per la innovació. Els estudiants són el centre del procés
d’ensenyament i aprenentatge, i el seguiment i l’orientació del col·lectiu són objectius
de la institució. La formació es caracteritza pel caràcter de blended learning,
l’orientació a l’autonomia dels aprenents i les vessants analítica, crítica i pràctica. La
internacionalització és a la base del disseny dels estudis, així com també una
preocupació sistemàtica per la millora de la qualitat.

1. Internacionalització
La internacionalització és un dels trets distintius del centre, atès que els estudiants
d’ambdós graus passen el primer trimestre del segon curs en una universitat
estrangera cursant l’assignatura obligatòria Idioma: Immersió, de 16 crèdits. A més,
tenen la possibilitat de fer una segona estada, aquesta optativa, durant el darrer any
dels estudis.

2. Seguiment dels estudiants
En la mateixa línia que la resta de centres de la UPF, la FTiI desplega des del
curs 2011-2012 el Pla d’Acció Tutorial (PAT), amb la funció d’acompanyar i orientar els
estudiants al llarg dels estudis. Cada estudiant, de primer curs a quart curs, té un
professor de referència que el tutoritza; la ràtio és d’aproximadament 20 estudiants per
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professor. A més d’aquests “tutors generalistes”, participen en el PAT quatre tutors
d’idioma (anglès, alemany, francès i llengua de signes catalana), que avaluen el nivell
inicial dels estudiants i els orienten per a un millor aprofitament dels estudis, i diversos
tutors de perfil formatiu, que informen sobre les assignatures d’especialització,
organitzen activitats pròpies de l’àmbit adreçades als estudiants i els orienten sobre les
possibles sortides professionals dels diferents itineraris formatius.

3. Sistema de control de la qualitat
Tot i que abordarem el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) més
endavant, considerem important incloure algunes dades inicials en aquest apartat.
El control de la docència del grau té lloc de manera transversal mitjançant diversos
elements:
a) Reunions trimestrals amb els delegats de curs i els estudiants membres de la Junta
de Centre. Aquestes reunions permeten detectar possibles disfuncions i també fer el
seguiment dels temes que plantegen els estudiants o que els preocupen.
b) Reunions setmanals de l’equip de deganat (que inclou la vicedegana d’estudiants, la
vicedegana d’ordenació acadèmica i els cap d’estudis de la titulació), en les quals es
debaten les qüestions relacionades amb la docència, es dissenyen els plans de millora
proposats i se’n fa el seguiment, i es busca solució als problemes sorgits al llarg del
curs (continguts, metodologia, avaluació...). En cas que sigui necessari, el cap
d’estudis del grau parla amb els docents i s’assegura de la solució del problema.
També poden intervenir en el procés la degana i/o el director del DTCL.
c) Comissió mixta FTiI i DTCL, que té per objecte validar els plans docents
d’assignatura (PDA), assegurant que recullen els objectius del grau i les competències
que s’hi treballen; els PDA també detallen els resultats d’aprenentatge que permeten
assolir els objectius i els elements d’avaluació que els professors tindran en compte.
d) El professorat està activament implicat en la docència i participa en les accions de
coordinació i formació continuada que programen tant el centre com el Centre per a la
Qualitat i la Innovació Docent (CQUID): cursos, esmorzars de docència trimestrals i
jornades anuals de coordinació de la docència.
e) La coordinació FTiI i DTCL es concreta amb reunions periòdiques entre la degana i
el director per intercanviar informació i definir estratègies conjuntes de millora.
f) Seguiment dels indicadors del sistema de qualitat 6Q: els resultats de les enquestes
de satisfacció dels estudiants i les taxes de rendiment permeten detectar aspectes
susceptibles de millora i planificar les accions necessàries per millorar-los.
g) Elaboració d’informes anuals de seguiment dels diferents indicadors del grau, que
identifiquen problemes i plantegen propostes de millora articulades en plans d’actuació
concrets.
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h) La Junta de Facultat és l’òrgan de representació dels diferents col·lectius del centre
(professorat, estudiants i PAS) i és, per tant, qui aprova en darrer terme les propostes
de millora del grau.
En general, per a la millora de la docència, el centre compta amb l’ajut del CQUID com
a unitat pedagògica transversal de la Universitat.

4. Visibilitat dels graus
El grau en Traducció i Interpretació està ben posicionat en el seu entorn, com posa de
manifest l’avaluació que en fan les empreses i institucions on fan pràctiques curriculars
i extracurriculars els estudiants del grau (cf. Estàndard 6: taula 6). En el mateix sentit
es pot valorar el quart lloc que ocupa el grau en el rànquing del diari El Mundo, posició
que s’aconsegueix de mantenir any rere any.
Una representació del deganat participa cada any en la CCDUTI (“Conferencia de
Centros y Departamentos de Traducción e Interpretación”), que agrupa els
representats de tot l’estat per coordinar esforços de programació i millora dels estudis.
També s’ofereixen anualment dues beques perquè els nostres estudiants puguin
participar a l’ENETI (“Encuentro Nacional de Estudiantes de Traducción e
Interpretación), que els permet un intercanvi molt formatiu amb el món professional en
el qual participaran en acabar els estudis.
Finalment, la Facultat organitza des de l’any 2003 un concurs de traducció adreçat a
estudiants de secundària i de batxillerat en les categories d’alemany i de francès. El
nombre d’inscrits augmenta cada any i el concurs s’ha convertit en un instrument
valuós de difusió dels estudis.
Pel que fa al grau en Llengües Aplicades, encara és d’hora per valorar la seva
repercussió en l’entorn, però la demanda d’accés ens permet pensar que l’acceptació
entre la societat és bona. Un altre exemple d’aquest fenomen podria ser el nombre
creixent de participants al Premi UPF al millor treball de recerca en l’àmbit de les
llengües i el llenguatge, del qual ja s’han convocat set edicions.
A la FTiI s’imparteixen actualment dues titulacions de grau: Traducció i Interpretació, i
Llengües Aplicades.

Introducció al grau en Traducció i Interpretació
Els estudis de Traducció i Interpretació es van iniciar a la Universitat Pompeu Fabra
l’any 1992. L’actual grau en Traducció i Interpretació es va començar a impartir el
curs 2008-2009, com a resultat de l’aplicació dels principis promoguts per l’Espai
Europeu d’Educació Superior a l’anterior llicenciatura en Traducció i Interpretació. A
data d’avui, cursen el grau 669 alumnes, repartits en quatre cursos. La Facultat ofereix
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cada any 170 places de nou ingrés: 100 per la via d’anglès i 70 per la via d’alemany,
francès i llengua de signes catalana (LSC).
La ràtio entre l’oferta i la demanda del grau és, per al curs 2013-2014, d’1,56 per a la
via d’accés d’anglès; constitueix la més alta des de la seva programació i supera en
mig punt el grau equivalent que es programa a la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB). Per contra, la ràtio és de 0,76 per a l’altra via; malgrat que és inferior a la de
cursos anteriors, també és superior a la de la UAB. Aquestes dades de demanda no
sorprenen en un context en el qual l’aprenentatge de les llengües estrangeres a
secundària sovint es limita a l’anglès com a única opció.
La nota de tall del darrer curs acadèmic és de 7,6 per a la via d’accés d’anglès
(superior a la de la UAB) i de 5 per a l’altra via. La nota mitjana d’accés és prou
satisfactòria i arriba al 9,18.
Pel que fa al perfil sociodemogràfic, gairebé el 60 % dels estudiants prové de centres
de secundària públics, el 80 % són dones i la majoria (53,5 %) provenen de Barcelona
i la seva àrea metropolitana. Quant als estudis dels pares, gairebé el 62 % dels
estudiants provenen de famílies amb estudis no universitaris i al voltant del 28 % de
les famílies tenen estudis universitaris.
La taxa de rendiment (relació entre crèdits superats i crèdits matriculats) és molt
satisfactòria, al voltant del 90 % el darrer curs, i va acompanyada d’un índex de
satisfacció també alt: 7,42 %.

Introducció al grau en Llengües Aplicades
Els estudis de Lingüística es van iniciar a la Universitat Pompeu Fabra l’any 20032004. L’actual grau en Llengües Aplicades es va començar a impartir el curs 20092010, com una proposta original d’estudi de les llengües i els idiomes des d’una
perspectiva teòrica i aplicada. A data d’avui, cursen el grau 243 alumnes, repartits en
quatre cursos. La FTiI ofereix cada any 60 places de nou ingrés, tot i que el nombre
final de matriculats sempre és superior a aquesta xifra.
La ràtio entre l’oferta i la demanda del grau és, per al curs 2013-2014, d’1,60, valor
superior a la mitjana dels darrers quatre cursos. La nota de tall del darrer curs
acadèmic és de 7,67 i la nota mitjana d’accés del curs 2014-2015 arriba al 9,42; tots
dos valors són prou satisfactoris.
Pel que fa al perfil sociodemogràfic, el 67,6 % dels estudiants prové de centres de
secundària públics, el 76,9 % són dones i la majoria (56,2 %) provenen de Barcelona i
la seva àrea metropolitana. Cal assenyalar que el 10 % dels estudiants són de la resta
de l’estat, cosa que significa que el grau és atractiu en un context en el qual competeix
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amb moltes altres titulacions del mateix àmbit. Quant als estudis dels pares1, el 63 %
dels estudiants provenen de famílies amb estudis no universitaris i al voltant del 25 %
de les famílies tenen estudis de grau superior.
La taxa de rendiment és elevada i supera el 90 % el darrer curs, i va acompanyada
d’un índex de satisfacció global amb la docència rebuda del 7,13.

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
El DTCL fou creat formalment el 5 de juliol de 1995, però el seu nucli inicial ja existia
des del 1990, quan es va crear la UPF.

Professorat
Totes les persones que formen l’equip docent del DTCL amb dedicació a temps
complet (un total de 71), amb l’excepció d’una col·laboradora no doctora, són doctores
que han aconseguit el títol en diverses universitats espanyoles i estrangeres.
Constitueixen una combinació equilibrada d’acadèmics de reconegut prestigi i llarga
trajectòria i de doctors joves, molts dels quals formats en universitats estrangeres que,
malgrat la seva joventut, tenen acreditada l’experiència investigadora, ja sigui
mitjançant trams de recerca concedits per la Comisión Nacional Evaluadora de la
Actividad Investigadora (CNEAI) o per l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya (AQU), mitjançant l’obtenció de places d’investigador en
concursos competitius, o bé a través de publicacions en revistes acadèmiques
d’impacte.
La recerca que porten a terme els membres del DTCL és finançada mitjançant
projectes competitius de la Unió Europea, del govern espanyol, del govern català i a
través de la signatura de convenis de col·laboració amb administracions, empreses i
institucions, i s’ha convertit en un centre destacat en lingüística teòrica i aplicada i en
traducció dins de l’Estat espanyol.

Màsters i doctorat
Els programes de màster que ofereix el DTCL tenen un poder d’atracció molt gran per
als estudiants de fora de l’Estat espanyol. Això es reflecteix en els percentatges
d’estudiants estrangers en cadascun dels tres programes de màster coordinats pel
DTCL en el curs actual, 2014-15: 65 % en el màster universitari en Estudis de
Traducció (MET), 60 % en el màster universitari en Lingüística Teòrica i Aplicada
(MLTA) i 50 % en el màster universitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i
Aprenentatge (MD). En el cas del MLTA, un element clau de l’èxit en l’atracció

1

L’informe d’avaluació del seguiment de la titulació emès el 27/11/2013 reclamava la publicació
d’aquesta informació.
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d’estudiants estrangers és el fet que s’ofereix amb la possibilitat de seguir-lo
íntegrament amb assignatures impartides en anglès en l’especialitat de lingüística
formal. Els esforços del DTCL per internacionalitzar aquest programa de màster han
estat reconeguts amb la menció distintiva International Master’s Programme
(IMP2013), atorgada per l’AGAUR al MLTA.
El DTCL estimula la mobilitat i l’intercanvi d’estudiants i ho facilita mitjançant dos
programes d’ajuts: l’ajut ESTADA i l’ajut FORMA’T.
L’ajut ESTADA té com a finalitat facilitar la realització de tesis doctorals dins del
programa de doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge, mitjançant el
cofinançament de les despeses de viatge i estada en altres centres de recerca de
prestigi reconegut, per tal d’aprofundir en el coneixement de noves tècniques, mètodes
de recerca o continguts en temes estretament relacionats amb la tesi. Són prioritàries
aquelles estades que permetin a l’estudiant optar al doctorat amb la menció
internacional. L’ajut FORMA’T cofinança les despeses de matrícula en programes de
formació i les despeses de viatge i d’estada, si escau.
El nombre d’estudiants de màster del DTCL de nova matrícula s’ha estabilitzat al
voltant d’una seixantena anual, amb una tendència clarament creixent, sobretot si es
jutja a partir de les dades de preinscripció per al curs 2015-16. La mitjana de la taxa de
rendiment se situa en un 98,18 % i la taxa de graduació mitjana (relació entre els
graduats en t i t+1, i els matriculats) en un 94,29 %. L’entrada anual d’estudiants de
doctorat és aproximadament de 30 estudiants; tenint en compte que la permanència
més habitual d’un estudiant en el programa de doctorat és de 4 anys, això vol dir que
anualment el DTCL té uns 120 estudiants de doctorat.
La qualitat del programa de doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge és
avalada per la Resolución de 6 de octubre de 2011, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se concede la Mención hacia la Excelencia a los programas
de doctorado de las universidades españolas, atorgada mitjançant la referència
MEE2011-0380, i per les mencions de qualitat anteriors atorgades de manera
ininterrompuda al programa de doctorat pel Ministeri d’Educació espanyol (MCD20060339 i MCD2003-0068).
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2. PROCÉS D’ELABORACIÓ DE L’AUTOINFORME
El procés d’acreditació s’inicia a partir de la comunicació del vicerectorat de docència
de la UPF del calendari d’acreditació dels nostres graus i màsters pactats entre la UPF
i l’AQU el març de 2014. En la fase inicial es van fer diverses reunions entre els tècnics
del CQUID, la degana de la FTiI, el director del DTCL i el personal de gestió de les
dues secretaries. Aquestes reunions van servir per planificar el procés: anàlisi de les
fases, composició del Comitè Intern d’Acreditació, determinació de tasques i
elaboració del calendari de treball. El procés d’acreditació contemplat al SGIQ ha estat
la guia de tots els passos seguits en l’elaboració d’aquest informe, així com de les
evidències que l’acompanyen.
El Comitè Intern d’Acreditació en l’àmbit de la Traducció i les Ciències del Llenguatge
es va nomenar el 30 de març de 20152 i està presidit per Maria Dolors Cañada,
degana de la FTiI. L’integren també el director del DTLC (Àlex Alsina), els caps
d’estudis dels dos graus que imparteix la FTiI (Victòria Alsina i Juanma Garrido), els
coordinadors dels dos màsters del DTCL (Pilar Prieto i Patrick Zabalbeascoa), tres
professors (Esteve Clua, Carmen López i Luis Pegenaute), dos estudiants de màster
(Lucía Azpeitia i Jordi Ortiz, antics estudiants dels dos graus), personal tècnic i de
gestió de les secretaries (Asunción Bolos i Mercè Sulé) i la coordinadora de
l’acreditació (Macarena López de San Román).
El procés d’elaboració de l’autoinforme ha seguit la dinàmica d’elaboració dels
informes de seguiment anuals: discussió dels equips de direcció sobre els ítems
subjectes d’avaluació a partir d’informacions recollides de primera mà (PAT, reunions
amb estudiants, reunions de coordinació docent) i de la informació que genera la
Unitat d’Estudis, Planificació i Avaluació de la UPF; reunions trimestrals amb els
delegats de curs per fer un seguiment molt proper de la docència al centre; realització
d’una enquesta al professorat per mesurar el seu grau de satisfacció amb la docència i
l’organització docent del centre, i realització d’una enquesta als graduats per copsar
les seves percepcions sobre la qualitat de la formació rebuda.
L’autoinforme i les evidències seleccionades es fan públics perquè tota la comunitat
(professors, alumnes i personal de l’administració) pugui fer propostes de millora.
Paral·lelament, els equips de deganat i la direcció del departament analitzen les dades
i incorporen a l’autoinforme un únic pla de millora.
La Junta de Facultat i la Comissió de Recerca, Postgrau i Doctorat aproven el
document, que s’envia a l’AQU en el termini previst.
Cal dir que, tot i que la reflexió sobre el procés d’implementació dels graus i dels
màsters és recurrent al nostre centre, l’elaboració d’aquest autoinforme i la recollida de
les evidències ens ha permès obtenir una visió més global de tot el procés formatiu.

2

En realitat, el CIA es va constituir formalment el mes d’octubre de 2014, quan va tenir lloc la
primera reunió amb els tècnics del CQUID. El nomenament oficial té una data més tardana per
qüestions administratives que no afecten el procés.
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Els informes de seguiment anuals són indispensables, però la possibilitat de fer
aquesta anàlisi longitudinal resulta particularment interessant, sobretot perquè permet
fer el seguiment de les propostes de millora que s’han anat plantejant i que mostren
que el centre és capaç de resoldre els problemes que es detecten i d’adoptar
iniciatives que millorin la qualitat de la docència.
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3. VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DELS ESTÀNDARDS DE
L’ACREDITACIÓ
Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
Per tal de garantir la qualitat dels nostres programes formatius, es fa un seguiment de
millora contínua, sempre segons els processos definits al SGIQ. Anualment s’elaboren
els informes de seguiment, instrument que permet l’avaluació del procés formatiu, la
detecció de problemes, la delimitació d’accions de millora i l’avaluació de les propostes
de millora plantejades el curs anterior. Els informes de seguiment han estat sempre
elaborats pels responsables acadèmics i han estat aprovats per la Junta de Centre i el
Consell de Departament, prèvia discussió entre els membres.
Òbviament, l’avaluació continuada del programa formatiu fa que sempre es detectin
aspectes que es poden millorar. Alguns els estem implementant en l’actualitat (com a
exemples actuals: cursos d’estratègies d’aprenentatge d’idiomes, programa de
mentories de llengua espanyola i catalana i proves de coneixement d’idiomes per
preparar la immersió), d’altres els plantejarem de cara al futur (cf. propostes de
millora). Per a aquestes propostes sempre es tenen en compte els indicadors del
sistema intern de qualitat, un element important dels quals són els resultats d’una
enquesta adreçada als graduats.

GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
El grau en Traducció i Interpretació s’imparteix a la UPF des del curs 2008-09. La
memòria del grau es va verificar amb data 28 de maig de 2008 i es va demanar una
modificació a l’AQU implementada el curs 2011-12. A finals de 2012, la FTiI va rebre
l’informe d’avaluació del seguiment de la titulació emès per l’AQU Catalunya amb una
valoració satisfactòria. S’han implementat, en la mesura del possible, els suggeriments
de l’agència:
- Hem completat la informació de la web del centre: treball de final de grau (TFG),
exàmens, horaris d’atenció als estudiants, universitats estrangeres on els estudiants
fan la immersió i perfil dels docents.
- Hem introduït els indicadors que formen part del Marc per a la verificació, el
seguiment, la modificació i l’acreditació dels títols oficials (VSMA): mètodes docents,
perfil dels estudiants de nou accés i resultats acadèmics.
- Hem millorat l’estructura de l’informe (dades seguides d’anàlisi global, taules amb
propostes de millora i valoració de les propostes de millora plantejades en l’informe
anterior) i hem inclòs informació que hi mancava (responsables acadèmics que han
participat en la seva redacció).
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Coordinació docent interna al grau
La coordinació docent del professorat al grau en Traducció i Interpretació té un suport
fonamental en els diversos programes marc, que agrupen les assignatures afins i
estableixen quines competències, quins resultats d’aprenentatge i quins continguts es
treballaran a cada una i, de manera general, quina metodologia docent se seguirà i
com s’organitzarà l’avaluació. Els programes marc, que estan penjats a la pàgina web
de la FTiI es van elaborar, sota la coordinació de la Facultat, quan es va començar a
implantar el grau i garanteixen que, encara que hi hagi canvis de professors en
assignatures que formen part d’una sèrie (per exemple, Traducció (anglès) 1, 2, 3, 4,
etc. o Idioma (alemany) 1, 2, 3, 4, etc.), es mantindrà la coherència del conjunt.
Aquests programes marc, evidentment, no exclouen un seguit d’accions que es duen a
terme al llarg de cada curs acadèmic:
1) La primera acció, coordinada amb el DTCL, implica demanar al professorat que a
rebut encàrrecs docents per al curs següent els PDA de totes les assignatures, que
han de ser revisats i aprovats per una comissió mixta Facultat-Departament, a la qual
pertany el cap d’estudis de la titulació. Aquesta comissió pot demanar als professors
responsables modificacions dels PDA per ajustar-los als requeriments establerts. Un
cop aprovats, els PDA es fan públics a la web de la FTiI.
2) La coordinació docent entre el professorat de les diferents assignatures és
responsabilitat dels professors de grup gran, que han d’establir els mecanismes de
coordinació de les diferents activitats docents, tant de sessions de seminari com de
grup gran.
3) Les possibles incidències al llarg del curs, que poden arribar per diferents vies (com
arar els delegats o el vicedeganat d’estudiants) es gestionen a través de l’equip de
deganat, en funció de cada cas. L’equip de deganat es reuneix setmanalment per
resoldre aquest tipus d’incidències o qualsevol altra relacionada amb el funcionament
de la Facultat.
Les obligacions docents del professorat estan explicitades en la informació disponible
a la web interna de la FTiI (secció “Preguntes més freqüents”), així com la resta
d’informacions que puguin ser d’utilitat per al desenvolupament correcte de l’activitat
docent.

GRAU EN LLENGÜES APLICADES
El grau en Llengües Aplicades s’imparteix a la UPF des del curs 2009-10. La memòria
del grau es va verificar amb data 14 de maig de 2009 i es va demanar una
modificació a l’AQU implementada el curs 2011-12. A finals de 2013, la FTiI va rebre
l’informe d’avaluació del seguiment de la titulació emès per l’AQU Catalunya amb una
valoració global satisfactòria. L’informe incloïa una sèrie de punts millorables, arran
dels quals hem desenvolupat diverses accions:
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- Hem publicat les dades d’accés (un dels indicadors del 6Q que reprendrem més
endavant) i la informació relativa a les sessions d’acollida dels estudiants de primer
curs (bloc d’Introducció a la Universitat).
- Ens hem assegurat del funcionament correcte de l’enllaç a les dades i als indicadors
del SGIQ, i de la resta d’enllaços que es poden consultar en el procés d’acreditació.
- Hem fet pública la informació relativa al PAT.
- Hem millorat la visibilitat de les propostes de millora per al curs següent i l’anàlisi de
la implementació de les propostes anteriors.

Coordinació docent al Grau
La coordinació docent del professorat al grau de Llengües Aplicades implica diverses
accions al llarg de cada curs acadèmic, que coincideixen amb les que hem presentat
més amunt en parlar del grau en Traducció i Interpretació.

MÀSTERS
Els dos màsters, el màster en Estudis de Traducció i el màster en Lingüística Teòrica i
Aplicada, s’han impartit a la UPF des del curs 2006-2007, seguint el que estableix el
Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, i van ser avaluats positivament per l’AQU
Catalunya l’any 2006, com a requisit per programar-los. En el curs 2008-2009 van ser
objecte de lleus modificacions per ajustar-los a les exigències del Reial Decret
1393/2007, de 29 d’octubre.

MÀSTER EN ESTUDIS DE TRADUCCIÓ
Modificacions anteriors
La memòria de verificació del màster en Estudis de Traducció es va aprovar l’any
2009. Va superar de manera satisfactòria el procés de verificació (abreujada) de
l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) l’octubre de
2010 (expedient núm. 3913/2010). Durant el temps transcorregut des de la seva
aprovació, s’han produït algunes modificacions de caràcter menor que no afecten les
competències previstes i que han estat comunicades via informe de seguiment.

Canvi de denominació del títol
Per al curs 2010-2011 es va proposar una modificació que afectava la denominació del
títol –que va passar a "màster universitari en Estudis de Traducció"– i diferents
aspectes de la planificació docent.
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Modificacions sol·licitades pel procés de seguiment





Nombre de places de nou ingrés ofertes.
Desdoblament de la matèria del Pràcticum.
Desdoblament d’assignatures de traducció especialitzada.
Canvi de trimestre d’una assignatura.

Modificacions sol·licitades amb l’acreditació i les recomanacions de l’AQU
A més, en aquesta acreditació, fruit de l’anàlisi dels resultats obtinguts al llarg del
funcionament del màster, se sol·liciten algunes modificacions no substancials,
detallades al Pla de Millora. Igualment, s’ha actualitzat la memòria, que passa del
format abreujat al format actual. Les modificacions sol·licitades estan concebudes amb
la doble finalitat d’aprofitar el millor del màster i poder introduir totes les millores que
ens brinda aquesta oportunitat juntament amb un estudi a fons del recorregut que ha
tingut fins ara.

Perfil d’ingrés dels estudiants del màster en Estudis de Traducció
El màster en Estudis de Traducció pretén atraure futurs investigadors en el camp de la
traductologia, que puguin continuar els estudis en un nivell de doctorat, a més de
futurs professionals en exercici pràctic de la traducció i la interpretació. Es procura que
el perfil dels estudiants que ingressen en aquest màster sigui adequat per als objectius
que persegueix i per a les característiques formatives. D’una banda, atraiem llicenciats
i graduats en Traducció i Interpretació i en titulacions molt afins o anàlogues que
busquen ampliar i millorar la seva formació específica en aquest camp, ja sigui amb
una orientació investigadora, professionalitzadora o acadèmica.
D’una altra banda, també busquem estudiants que volen el mateix tipus de formació de
postgrau com a complement ideal per a un grau o llicenciatura d’un altre camp
d’interès, atès, per exemple, el caràcter interdisciplinari i transversal que poden tenir la
traducció i la interpretació, ja que sempre cal traduir i interpretar alguna cosa, que és
un determinat camp d’especialitat, un determinat gènere textual, una disciplina, un
sector socioeconòmic... En aquest sentit, ens resulta molt interessant atraure
llicenciats i graduats, per exemple, en Economia, en Dret, en Medicina, en Biologia i en
altres estudis que, combinats amb la traducció i la interpretació, conformen un perfil
professional especialitzat i de prestigi, i alhora flexible i polivalent.
El nombre màxim d’estudiants s’ha fixat en 40, i resulta un nombre ideal, ja que permet
oferir una bona diversitat d’assignatures optatives any rere any. Els criteris de selecció
més restrictius són l’exigència d’un domini excel·lent de la llengua castellana (C1) i un
nivell avançat d’anglès (B2). Es valora positivament el coneixement o el domini d’altres
llengües, l’expedient acadèmic en el nivell de grau o la possessió d’un altre postgrau,
l’experiència laboral en el terreny de la traducció i la interpretació, i una carta de
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motivació en què l’aspirant explica detalladament els motius per sol·licitar una plaça en
el nostre màster, així com les seves aspiracions de futur.

MÀSTER EN LINGÜÍSTICA TEÒRICA I APLICADA
Aquest màster va superar de manera satisfactòria el procés de verificació (abreujada)
de l’ANECA el juliol de 2009. En aquell moment es va aprovar el canvi de nom de la
titulació a màster en Lingüística Teòrica i Aplicada. L’interès de la proposta i els seus
referents acadèmics i professionals han estat avalats per aquests processos
d’avaluació i verificació, efectuats per l’AQU i l’ANECA l’any 2006 i 2009,
respectivament.
La versió actual del màster, en la seva orientació investigadora, funciona com una de
les vies d’accés (constitueix el període de formació) al doctorat en Traducció i Ciències
del Llenguatge. El doctorat, en el seu període d’investigació, va ser verificat
positivament per l’ANECA el juny de 2009 i, en el seu conjunt (períodes de formació i
investigació), ha tingut la Menció de Qualitat (MCD2006-00339) des de 2003.
Actualment no comptem amb cap informe d’avaluació del seguiment de l’AQU que
inclogui recomanacions o advertències.
El màster ha rebut recentment la menció distintiva International Master’s Programme
2014, que reconeix aquells programes de màster de Catalunya amb més dimensió
internacional i qualificació del professorat.

Modificacions sol·licitades
Per al curs 2016-2017 es proposa una modificació del pla d’estudis del màster en
Lingüística Teòrica i Aplicada que afecta diferents aspectes de la planificació docent.
En primer lloc, s’eliminen l’orientació acadèmica i professionalitzadora del màster.
L’assignatura de Pràcticum es converteix en optativa per a aquells estudiants que optin
per dedicar uns crèdits a la pràctica professional. En segon lloc, es proposen 15
crèdits obligatoris de formació avançada comuna i 15 crèdits obligatoris de Treball de
Fi de Màster per a tots els estudiants matriculats. En tercer lloc, es proposa una
flexibilització en la combinació de les assignatures optatives en cinc possibles
especialitats internes que no apareixeran al títol (Adquisició, Aprenentatge, Lèxic,
Lingüística Computacional, i Lingüística Formal i Descriptiva). També s’afegeix un total
de 6 assignatures que amplien la formació metodològica del màster i que alhora seran
importants per a l’adaptació del programa al futur conveni d’intercanvi europeu
Erasmus Mundus Plus, a saber: Estadística, Psicolingüística Evolutiva i Adquisició del
Llenguatge, Factors Interns i Externs del Desenvolupament Lingüístic, Qüestions de
Lingüística Empírica, Sociolingüística i Estudi Supervisat. Tenint en compte que els
estudiants Erasmus Mundus realitzen el màster en dos anys, algunes d’aquestes
assignatures s’han programat durant el tercer trimestre. Finalment, es proposen petits
canvis en el títol i en la calendarització d’algunes de les assignatures ja existents en el
programa.
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Perfil d’ingrés dels estudiants del màster en Lingüística Teòrica i Aplicada
Es considera que el perfil personal i acadèmic òptim de l’estudiant del màster en
Lingüística Teòrica i Aplicada és el d’un graduat amb un potencial acadèmic alt
(evidenciat a través del seu expedient acadèmic), amb un gran interès per la
compressió del llenguatge i la comunicació i amb una gran motivació per la
investigació lingüística de nivell avançat. Es prefereix un bon grau de competència
(B2), passiva i activa, en almenys una llengua més a banda de la pròpia o de les
pròpies, preferentment en anglès. En general, busquem candidats que superin amb
èxit el nostre programa de postgrau (ja sigui a través dels nostres màsters o del nostre
programa de doctorat) i que puguin aplicar amb èxit aquests coneixements a la seva
futura carrera acadèmica i no acadèmica. No hi ha proves d’accés especials. Quan la
demanda supera l’oferta, el comitè de selecció aplica el barem de priorització següent
(també es té en compte l’adequació entre els interessos del candidat i les línies
d’investigació ofertes pels professors del màster):







Expedient acadèmic: 70 %
Coneixement de l’anglès (nivell B2): 10 %
Formació acadèmica i professional complementària: 5 %
Experiència investigadora: 5 %
Experiència laboral i/o docent: 5 %
Coneixement d’altres llengües (nivell B2) : 5 %

Coordinació docent dels màsters
Per a ambdós màsters, la docència està coordinada de diverses maneres
complementàries. En primer lloc, per la mateixa coordinació del màster, portada a
terme pel coordinador del programa, juntament amb l’ajuda regular i constant dels
tutors acadèmics, el tutor de pràctiques i la direcció del DTCL, últim responsable del
programa de màster. A més de les actuacions diverses i regulars de reunió i
coordinació d’aquest nucli, hi ha altres vies de coordinació. El coordinador del màster
és membre de la comissió del departament que s’ocupa dels temes del màster i del
doctorat: la Comissió de Recerca, Postgrau i Doctorat. Una comunicació fluïda i una
activitat regular d’aquesta comissió repercuteixen molt positivament en el bon
funcionament del màster en tots els aspectes (investigació, professorat, qüestions
didàctiques, etc.).
La coordinació del màster s’encarrega, a banda del funcionament del dia a dia del
programa, de publicar i d’actualitzar diversos documents referents a les normes que
regulen i afecten els estudiants, com poden ser la normativa i la guia per a l’elaboració
del treball de fi de màster (TFM), en les diferents orientacions, i les normes i pautes
per a la realització del Pràcticum, per a aquells estudiants que el fan. La Comissió de
Recerca, Postgrau i Doctorat, en la qual es fa el seguiment del màster, compta amb
representació i participació dels estudiants.
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Els professors publiquen amb prou antelació els seus plans docents per a cada
assignatura, la qual cosa permet, a través de carpetes compartides, el coneixement
mutu dels objectius docents, els continguts, la metodologia i els sistemes d’avaluació
de cada membre del professorat. A més, es procura que hi hagi una certa rotació del
professorat i d’aquesta manera cap assignatura no és propietat de cap professor, i els
professors poden tenir una millor visió de conjunt del programa de màster.
A més, hi ha una gran coordinació d’esforços i d’uniformització de criteris pel que fa als
TFM en molts aspectes, entre els quals destaquen els següents: la tasca de direcció i
tutorització individual de cada TFM; la sintonia cronològica, amb un calendari compartit
per les diverses fases d’elaboració del TFM; la selecció i l’actuació dels tribunals
avaluadors, i els sistemes d’avaluació.
Finalment, cal destacar una coordinació més estreta entre assignatures especialment
afins, algunes per la temàtica d’especialitat, d’altres pel caràcter més teòric i de
reflexió, i unes altres, en canvi, per l’especificitat pràctica i professional i la relació
estreta amb l’exercici professional.

Informació pública
Tots els canvis realitzats en les titulacions s’han publicat adequadament, seguint el
procés corresponent del SGIQ. Cada any s’ha treballat per millorar les pàgines web,
que en el seu conjunt anuncien i informen adequadament i de forma exhaustiva i
pràctica sobre els nostres màsters. Actualment s’està preparant un vídeo de difusió del
màster en Lingüística Teòrica i Aplicada.
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Estàndard 2: Pertinença de la informació pública
2.1. La institució publica informació veraç, completa i actualitzada sobre
les característiques de la titulació, el seu desenvolupament operatiu i els
resultats assolits
La universitat publica i actualitza sistemàticament al web institucional
(http://www.upf.edu/) els continguts adequats per als grups d’interès als quals es
dirigeix, dividits en quatre grans àmbits: la universitat, els estudis, la recerca, i la
innovació i els serveis. Dins de l’apartat sobre la universitat cal assenyalar el rendiment
de comptes, amb la publicació de dades sobre els aspectes acadèmics, docents i de
serveis de la institució. Sota l’àmbit de “Serveis” s’agrupen diversos espais i serveis de
la institució adreçats als estudiants: serveis per a la inclusió de la discapacitat,
participació dels estudiants, serveis als graduats, servei de carreres professionals,
idiomes, i informació sobre els espais del campus, la cultura i l’esport universitari.
Aquests grans àmbits es complementen amb diferents accessos temàtics i dinàmics,
que varien en funció de les necessitats dels estudiants i de l’actualitat de la universitat i
del centre, com ara l’accés directe als processos d’admissió i de matrícula o els premis
del Consell Social de la UPF.
La informació que publica el web de la FTiI i la del DTCL és la necessària perquè els
grups d’interès puguin dur a terme amb èxit les seves activitats acadèmiques, docents
o de recerca. En aquests espais es poden trobar els enllaços a les pàgines
específiques de les titulacions; el directori del personal docent i del personal
d’administració i serveis (PAS); l’organització, la composició i les funcions dels òrgans
de govern i de les comissions de la universitat; el reglament i els acords dels òrgans de
govern, i l’accés a convocatòries d’ajuts i informació sobre activitats.
Un dels apartats rellevants és l’accés directe a l’espai dedicat al SGIQ Sistema de
Garantia
Interna
de
Qualitat
per
als
graus
(http://www.upf.edu/universitat/planificacio/qualitat/6Qg.html) i per als màsters
(http://www.upf.edu/universitat/planificacio/qualitat/6Qm.html), on tots els grups
d’interès, fins i tot de fora de la comunitat universitària, poden accedir a les memòries
de la titulació, als informes de seguiment, a les acreditacions i distincions, i als
principals indicadors de qualitat.
La FTiI i el DTCL tenen una cura especial en la planificació de la informació pública
sobre el grau en Llengües Aplicades i el grau en Traducció i Interpretació, i articulen un
espai comunicatiu complet i veraç sobre les característiques d’aquestes titulacions.
Són d’especial rellevància els enllaços següents:
• http://www.upf.edu/organitzacio/estructura/academica/facultats/factii.html, que ofereix
informació sobre la FTiI en aspectes com l’administració electrònica, les normatives
(permanència, avaluació, codi ètic...), la mobilitat, les pràctiques, la inserció laboral, el
directori de personal docent i PAS, el PAT (ACTE) i els enllaços amb les pàgines dels
títols que s’imparteixen (plans d’estudis, programes de les assignatures, professorat,
sistemes d’avaluació, bibliografies...).
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•
http://www.upf.edu/estudiants/titulacions/traduccio-ciencies-llenguatge/graullen_aplicades/presentacio/index.html
(grau
en
Llengües
Aplicades)
i
http://www.upf.edu/estudiants/titulacions/traduccio-ciencies-llenguatge/grautraduccio/presentacio/index.html (grau en Traducció i Interpretació), que ofereixen
informació sobre els plans d’estudi, el professorat i els plans docents de les
assignatures, així com documents de referència, com ara les guies del Treball Fi de
Grau (TFG) i la informació sobre les pràctiques, les estades de mobilitat o el
desplegament del PAT.
• http://www.upf.edu/dtcl/formacio/postgrau/, que conté la informació relativa als
programes de màster que ofereix el DTCL.

2.2. La institució garanteix un accés fàcil a la informació rellevant de la
titulació a tots els grups d’interès, que inclou els resultats del seguiment
i, si escau, de l’acreditació de la titulació
Les titulacions de la FTiI i del DTCL disposen d’un espai web públic amb informació
sobre els objectius de les titulacions, els plans d’estudis, els plans docents, el
professorat, les guies del TFG i el TFM, les tutories, els horaris, l’organització de la
mobilitat i les pràctiques, i els indicadors d’inserció laboral.
Pel que fa a futurs grups d’interès, la web de la UPF inclou informació específica per a
futurs estudiants, pensada i adaptada per al perfil d’estudiant de secundària
(http://www.upf.edu/estudiants/sessions-informatives/#.VVRyfnvpWj9), i informació
específica per a institucions i empreses vinculada al servei de Carreres Professionals
de la UPF (http://campustreball.upf.edu/campustreball3/empresa-login). D’aquesta
manera es garanteix la difusió dels perfils de graduat en Llengües Aplicades i de
graduat en Traducció i Interpretació i es potencia la seva inserció en el mercat laboral
(http://www.upf.edu/carreres-professionals/).
D’altra banda, en els apartats sobre garantia de qualitat de les pàgines web de la FTiI
(http://www.upf.edu/factii/sistemaqualitat.html)
i
del
DTCL
(http://www.upf.edu/dtcl/sistemqualitat.html), es pot accedir a informació oberta sobre
la difusió dels resultats de seguiment i l’acreditació de les titulacions. A la pàgina web
de la FTiI també es poden consultar els apartats específics sobre pràctiques externes:
http://www.upf.edu/factii/grau-llen_aplicades/pract/
i
http://www.upf.edu/factii/factii_grau/practiques/.
La comunitat universitària disposa d’una intranet específica per a cada col·lectiu
(estudiants, PDI i PAS), on es poden dur a terme diferents tràmits relacionats amb la
vida universitària i on l’usuari s’ha d’identificar una única vegada. Destaquem que, des
d’aquesta mateixa plataforma, s’accedeix directament als espais virtuals de les
assignatures (Aules Globals Moodle) i els responsables de les titulacions poden
accedir a la informació necessària per al seu seguiment.
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2.3. La institució publica el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat
(SGIQ) en què s’emmarca la titulació
La institució publica el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) en el qual
s’emmarquen les titulacions de grau i els màsters de la UPF, d’acord amb les directrius
establertes en els Programes VERIFICA i AUDIT, desenvolupats conjuntament per
l’ANECA i l’AQU Catalunya . A la UPF el SGIC, anomenat 6Q, és l’eina que permet fer
el seguiment de la qualitat de les titulacions, centralitzant el màxim nombre de
processos i accions per poder-los simplificar i implementar de manera eficient.
D’aquesta manera es defineix un sistema homogeni integral per a totes les titulacions i
centres, al qual accedeixen tant els serveis centrals com les secretaries i que, per tant,
és a la base de la gestió. Aquest sistema facilita la tasca de recollida d’informació, ja
que fa possible que centrin els esforços en l’avaluació pròpiament dita i en la
generació i seguiment de les accions de millora que es decideixin emprendre:
• A la pàgina web de la universitat, a l’apartat de “Planificació”
(http://www.upf.edu/universitat/planificacio/), està publicat el Manual de l’SGIQ de la
universitat, així com la relació dels processos que comprèn.
• Al Campus Global, la intranet de la UPF, a l’apartat “Política de Qualitat i Sistema
intern
de
garantia
de
la
qualitat
(6Q_SIGQt.UPF)”
(http://www.upf.edu/intranet/universitat/planificacio/Polxtica_de_Qualitat_i_SIGQ_x6Qx
/index.html), està publicada tota la informació disponible al voltant del 6Q i el SGIQ de
la UPF, els processos que s’hi vehiculen inclosos.
Evidència 2.3. El SGIQ preveu, en el procés 7-01, publicar la informació sobre les
titulacions:
Gestionar la informació pública de les titulacions
Gestionar els suggeriments i queixes a la UPF

A més, els responsables acadèmics i altres persones implicades en la gestió poden
consultar al mateix Campus Global la informació que proporciona el Sistema
d’Informació per a la Direcció (SID) (http://www.upf.edu/intranet/sid/), un element més
del SGIQ. El seu objectiu és vetllar per la millora contínua de la qualitat dels títols, atès
que és la principal eina d’informació per a la presa de decisions dels responsables de
les titulacions.
El SID ofereix una interfície on els responsables de les titulacions poden accedir
ràpidament a la informació estàndard, completa i rellevant sobre les titulacions:
informació relativa al seguiment de les titulacions, accés i matrícula, rendiment i
graduació, satisfacció, mobilitat, pràctiques externes i inserció laboral, innovació i
millora docent, gestió i atenció a la comunitat, rànquings universitaris, estudis i
informes, i documents d’interès.
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A més de la informació i els processos del SGIQ a nivell institucional, com ja s’ha
apuntat anteriorment (cf. punt 2.2), el Sistema de Garantia de Qualitat de la docència
dels graus en Llengües Aplicades i Traducció i Interpretació es realitza de forma
transversal a través de diverses instàncies (reunions dels òrgans de participació,
seguiment del sistema d’indicadors, elaboració dels informes de qualitat, propostes de
plans de millora, etc).
La difusió del Sistema de Garantia de Qualitat es basa principalment en els diferents
informes i indicadors de resultat, fruit d’aquesta xarxa transversal de sistemes de
control. A partir d’aquesta documentació publicada, es pot valorar de forma veraç la
qualitat de les titulacions del centre. Aquesta informació es pot consultar a les pàgines
web de la FTiI (http://www.upf.edu/factii/sistemaqualitat.html) i del DTCL
(http://www.upf.edu/dtcl/sistemqualitat.html).
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Estàndard 3: Eficàcia del Sistema de Garantia Interna de la
Qualitat de la titulació
3.1. El Sistema Intern de Garantia de Qualitat (SIGQ) implementat ha
facilitat el procés de disseny i aprovació de les titulacions
La UPF disposa d’un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (en endavant 6QSIGQt.UPF o 6Q), que té el seu origen en el programa AUDIT, desenvolupat des de
l’any 2007 per l’AQU Catalunya) segons els criteris per a la garantia de la qualitat
elaborats per la European Association for Quality Assurance in Higher Education
(ENQA).
La UPF va sol·licitar la participació al programa AUDIT en l’edició de 2010. A partir
d’aquest moment, segueix les directrius d’aquest programa i, d’acord amb el protocol
de verificació de títols universitaris fixat per les agències AQU i ANECA, va iniciar el
disseny i la implantació del seu SGIQ (anomenat 6Q per respectar el nom del sistema
d’informació de què ja disposava anteriorment), (cf. Estàndard 3: S3.1).
El resultat va ser un manual en què s’explica quina és la política de qualitat de la UPF i
el seu sistema intern per assegurar-la (òrgans i càrrecs responsables, sistemes
d’informació per a la direcció (SID), etc.), juntament amb una fitxa i un diagrama de
tots els processos que comprenen tots els aspectes de garantia interna de la qualitat a
la UPF relacionats amb les titulacions, que l’AUDIT preveia que eren una trentena.
El disseny del 6Q-SIGQt.UPF va ser certificat per l’AQU l’any 2011. A partir d’aquest
moment, el 6Q-SIGQt.UPF se situa com a instrument fonamental i com a font principal
d’informació per fer el seguiment de la qualitat de les titulacions i la seva acreditació.
Des d’aleshores, el 6Q-SIGQt.UPF s’ha revisat, millorat i ampliat, i s’entén com un
sistema viu en actualització constant. Per això, en aquest procés són imprescindibles
les observacions i les aportacions que es fan des de les facultats i els departaments a
través dels informes de seguiment.
El 6Q-SIGQt.UPF és comú per a totes les titulacions de la UPF, tant de grau com de
postgrau. De forma resumida, es defineix com el conjunt de polítiques, processos i
procediments requerits per planificar, executar, avaluar i millorar de forma contínua
l’estratègia de la UPF en relació amb la docència, i integra els aspectes següents:
1. Política de qualitat i òrgans responsables.
2. Sistemes d’informació propis i sistema d’alertes.
3. Definició de processos.
4. Mecanismes de participació dels grups d’interès en la millora de la qualitat de
les titulacions.
5. Mecanismes de prevenció i correcció.
Se sosté en un sistema d’informació (SID) coherent i eficaç, que conté la informació
relativa a sis dimensions, que incideixen en la qualitat de les titulacions de grau i de
24

màster universitari, les 6Q; cada una està configurada autònomament, amb informació
i requeriments propis.
La unitat central que dóna suport a aquest sistema i que vetlla per la seva actualització
i millora contínua és la Unitat d’Estudis, Planificació i Avaluació (UEPA).
En el procés 2-01 (Acreditar els títols de grau i de màster universitari: garantir la
qualitat dels programes formatius) s’especifica el procediment a seguir per dissenyar i
aprovar una titulació.
D’altra banda, a la UPF existeix una unitat central destinada a donar suport als
processos d’aprovació, verificació, modificació i acreditació dels títols: el Centre per a
la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID). Des d’aquesta unitat es realitzen tots els
tràmits necessaris per a l’aprovació institucional del títol, s’assessora el centre i els
responsables de la titulació en el desenvolupament de les memòries i es dóna tot el
suport necessari en els diferents passos del procés fins a la posada en marxa del títol.
També des del CQUID s’assessora en la formulació del perfil competencial i el disseny
del pla d’estudis, així com en les accions d’orientació a l’estudiant, les activitats
formatives i els sistemes d’avaluació.
A més d’aquests serveis institucionals, la FTiI i el DTCL, segons les indicacions del
SGIQ, compten amb una estructura adequada per al seguiment i la presa de decisions,
i assumeixen la responsabilitat de la implantació del sistema en el centre, amb les
adaptacions necessàries a les particularitats pròpies, si escau.

Facultat de Traducció i Interpretació
L’òrgan responsable del disseny, l’aprovació i el seguiment de la qualitat dels
programes de grau és la Junta de Centre, presidida per la degana, de la qual formen
part 16 representants dels professors funcionaris dels cossos docents que imparteixen
docència a la FTiI, 6 professors que representen la resta del personal acadèmic
contractat i el personal investigador en formació, 4 estudiants i 2 representants del
personal d’administració i serveis. Els dos caps d’estudis amb responsabilitats de
coordinació docent són membres electes de la Junta, igual que el director del DTCL.
Entre les competències reconegudes a la Junta de Facultat, segons l’acord del Consell
de Govern de 21 de gener de 2004, modificat per l’acord del Consell de Govern de 9
de juliol del 2008, destaquen les següents:


Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament les titulacions
oficials i les pròpies de la UPF que imparteix.



Vetllar per la qualitat i la innovació de la docència que imparteix, així com per la
promoció de bones pràctiques en aquest àmbit.



Elaborar i modificar els plans d’estudis d’acord amb el que està previst en els
estatuts.
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La Junta de Centre és, doncs, l’òrgan responsable de l’aprovació de les memòries de
verificació, de l’aval a les propostes no substancials de modificació dels graus i de la
ratificació dels informes de seguiment dels graus elaborats a partir dels indicadors del
SGIQ, el 6Q de la UPF (accés i matrícula, rendiment, satisfacció, inserció laboral,
mobilitat i pràctiques, innovació i millora docents, i persones, gestió i serveis). La Junta
es reuneix un cop per trimestre i debat sobre els graus a partir de les informacions que
aporta el deganat.

Màsters del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
L’òrgan responsable del seguiment de la qualitat dels programes de màster del centre
és la Comissió de Recerca, Postgrau, i Doctorat, presidida pel director del DTCL, de la
qual també formen part els coordinadors dels programes oficials de màster del DTCL,
la degana de la FTiI, la directora de l‘Institut Universitari de Lingüística Aplicada
(IULA), les subdirectores i el secretari del DTCL i 5 persones elegides entre els
membres del Consell del Departament (4 professors elegits entre els professors
doctors del DTCL implicats en els programes de postgrau i un estudiant de doctorat).
En les reunions també hi participen les persones d’administració encarregades de la
coordinació del conjunt de programes de postgrau del DTCL. La participació també
està oberta als estudiants.
La Comissió de Recerca, Postgrau i Doctorat del DTCL es va constituir amb aquest
nom arran de la modificació del reglament de l’11 de maig de 2011 i va assumir les
competències en matèria de màster que fins al 2011 havien correspost a la Comissió
del Programa Oficial de Postgrau, òrgan col·legiat de govern dels programes de
màster oficial i del programa de doctorat i, consegüentment, el principal òrgan
responsable del sistema de garantia de qualitat d’aquests títols fins aquell moment.
La Comissió de Recerca, Postgrau i Doctorat és la responsable del disseny, aprovació
i seguiment de la qualitat dels màsters, així com de l’elaboració dels informes anuals
de seguiment en els quals es recull la informació sobre cada un dels 6 apartats del
SGIQ: accés i matrícula; rendiment; satisfacció; inserció laboral, mobilitat i pràctiques,
innovació i millora docent, i persones, gestió i serveis. A la Comissió de Recerca,
Postgrau i Doctorat és on es plantegen els problemes existents i s’aproven propostes
de millora.

26

Entre les competències reconegudes a la Comissió de Recerca, Postgrau i Doctorat
cal ressaltar les d’elaborar el pla d’estudis dels màsters, fer-ne el seguiment i elaborar
la documentació necessària per al procés d’acreditació de la qualitat del programa. És
a dir, les funcions de definició dels objectius de qualitat de la titulació, d’avaluació de la
qualitat dels estudis, i de decisió sobre el pla d’estudis i la seva eventual modificació o
extinció. La Comissió es reuneix regularment, almenys un cop al trimestre, estableix
criteris comuns de qualitat i funcionament dels màsters i decideix sobre tots els temes
de gestió dels respectius programes.

3.2. El SIGQ implementat garanteix la recollida d’informació i resultats
rellevants per a l’eficient gestió de les titulacions, especialment els
resultats d’aprenentatge i la satisfacció dels grups d’interès
El seguiment de les titulacions té el seu principal suport en la disponibilitat d’informació
efectiva per a la presa de decisions, l’anàlisi sistemàtica i la promoció de la millora
contínua de les titulacions, que proporciona el 6Q.
El sistema de garantia de la qualitat descrit a l’apartat 3.1 resulta idoni per a la funció
d’identificar problemes i espais de millora, així com per potenciar la implementació i
l’avaluació dels plans de millora que s’articulen.
Com s’ha comentat a l’apartat anterior, el 6Q-SIGQ se sosté en un sistema
d’informació (SID) coherent i eficaç, que conté la informació relativa a sis dimensions
que incideixen en la garantia de la qualitat de les titulacions de grau i de màster
universitari, les 6Q; cadascuna està configurada autònomament, amb informació i
requeriments propis.
En concret, les principals famílies d’indicadors que s’incorporen en el sistema 6Q són
les següents: indicadors d’accés i matrícula (Q1), indicadors de rendiment, graduació i
abandonament (Q2), indicadors de satisfacció dels estudiants i professorat (Q3),
dades sobre mobilitat, pràctiques i inserció laboral (Q4), aspectes relacionats amb
innovació i millora (Q5), i informació sobre gestió i atenció a la comunitat (Q6), (cf.
Estàndard 3: S3.2). El resultat de l’anàlisi de tots aquests indicadors es veu reflectit a
l’informe anual de seguiment de la titulació i es tradueix en una sèrie de millores
contínues de la titulació, i tot això queda recollit a la Q1, Política, innovació i millora de
les titulacions.
És en aquest sentit que es pot dir que la principal expressió pública del 6Q en les
titulacions és l’Informe Anual de Seguiment, un sistema coherent de dades, informació
i anàlisi que garanteix i formalitza una gestió de qualitat, d’acord amb els requeriments
de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES), a partir de la informació
obtinguda en les sis dimensions del 6Q i de la informació proporcionada pel SID,
dissenyat per proveir informació al SGIQ dels programes de postgrau (màster i
doctorat).
El SGIQ, en el procés 6-01 (Analitzar els resultats i millorar els programes formatius),
preveu la recollida d’informació per a la gestió eficient de les titulacions. I en l’annex 1
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del manual del 6Q hi ha els protocols per interpretar cadascuna de les 6Q. Aquesta
informació es troba al SID, ordenada en les diferents Q del 6Q.
En aquest punt també cal destacar alguns dels instruments per a la recollida de la
satisfacció dels grups d’interès:


Trimestralment, els estudiants poden valorar la seva satisfacció amb la
docència rebuda mitjançant el programa AVALDO. Aquest instrument també té
el seu procés detallat al 6Q-SIGQt.UPF (procediment B0440).



Cada tres anys es fa una enquesta de valoració i satisfacció amb l’organització
de l’ensenyament (Enquesta de Valoració del Sistema i Organització de
l’Ensenyament, EVSOE) als estudiants de grau, màster i doctorat: EVSOE
Graus i EVSOE Màsters.



A la tercera setmana del trimestre es duu a terme la reunió del deganat amb els
delegats de tots els cursos.
Primer
Segon
Tercer



S’ha implementat l‘enquesta de satisfacció del professorat i dels responsables
acadèmics, proposada per l’AQU, i s’ha passat al professorat del DTCL.
Aquesta enquesta tenia l’objectiu de conèixer la satisfacció del professorat amb
la docència i l’organització docent, i la participació va ser voluntària i anònima.
L’enquesta va ser resposta per 37 professors, dels quals 24 són professors
permanents (un 65 % dels que van respondre). 28 d’aquests 37 professors són
professors doctors a temps complet, cosa que representa un 75 % dels que
van respondre. També van contestar l’enquesta 2 professors associats, 5
becaris i 2 professors d’altres categories.
Globalment es pot dir que la satisfacció del professorat és bona. La suma de
les respostes “molt bo” i “bo” a les diferents preguntes gairebé sempre supera
la suma de les respostes “regular” i “inadequat”, cosa que ens permet dir que el
nivell de satisfacció global és positiu. L’únic aspecte en què la valoració no és
positiva (en què la suma de les dues respostes favorables és inferior a la suma
de les dues respostes desfavorables) és el perfil d’ingrés dels estudiants,
valorat com a “molt bo” o “bo” per un 44 % de les respostes.



S’està treballant en l’elaboració d’una enquesta per conèixer la satisfacció del
PAS.

Com a exemple de la utilitat del SGIQ per millorar els resultats d’aprenentatge i la
satisfacció dels grups d’interès, a l’estàndard 6 es detallen algunes accions de millora
introduïdes a partir de l’anàlisi de les dades obtingudes pel sistema.
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Pel que fa als màsters, l’anàlisi i la reflexió sobre la informació proporcionada pels
indicadors del 6Q, a més d’entrevistes a delegats i estudiants i una reunió anual
periòdica amb tot el professorat, ens permeten proposar periòdicament la implantació
de possibles millores. Fins al moment, es valora de forma positiva la totalitat de les
iniciatives i accions de millora desenvolupades.
A continuació citem algunes de les actuacions dirigides a millorar els resultats
obtinguts, sempre després de les valoracions dels informes anuals de seguiment, un
cop analitzades les evidències i els indicadors més rellevants.

MÀSTER EN ESTUDIS DE TRADUCCIÓ
En el context de l’anàlisi de les 6Q dels últims informes, al llarg de l’any 2011 es van
desenvolupar i aplicar iniciatives per reforçar el perfil de cadascuna de les orientacions
del màster. Es van introduir canvis en l’estructuració d’algunes assignatures de
traducció especialitzada per oferir més llibertat als estudiants a l’hora de confeccionar
els seus propis itineraris d’especialització.
D’altra banda, les dades obtingudes a la Q1 de l’informe de seguiment 2011-2012 van
portar a considerar la sol·licitud d’un augment de l’oferta de places del màster, per
apropar les xifres d’oferta i de demanda: es va passar de les 30 places ofertes
inicialment a les 40 que s’ofereixen a partir del curs 2011-2012.
Finalment, a l’informe de seguiment 2012-2013 es va detectar un problema referit a
l’estructura docent que va conduir a una modificació, aprovada el febrer del 2014 per la
Comissió de Postgrau i Doctorat de la UPF, que proposava una nova estructuració de
les matèries que equilibrés millor la càrrega d’hores lectives presencials dels
estudiants entre els tres trimestres de què consta la durada del màster amb dedicació
a temps complet.
A partir del curs 2012-2013 s’ofereix un complement formatiu per als estudiants
matriculats en el nostre màster que no tinguin experiència prèvia suficient, acadèmica
o professional, en el camp de la traducció. Això permet una atenció molt millorada a
les necessitats personals d’aquest tipus d’estudiants, que sol ser de prop del 30 % del
total de matriculats.
L’avaluació de 6Q és positiva en termes generals i les reflexions al seu voltant són un
element important en la proposta del nou pla d’estudis. Les petites modificacions
proposades per al pla d’estudis actual es valoren positivament, i han funcionat com es
pretenia.

MÀSTER EN LINGÜÍSTICA TEÒRICA I APLICADA
a) Per tal de millorar l’acollida dels estudiants, el curs 2012-2013 es va iniciar un
programa integral d’acollida on hi participen tant els coordinadors del màster del DTCL,
com les unitats de Comunicació i Projecció Institucionals de la UPF i els Serveis de
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Documentació i Recursos d’Informació de la UPF. Aquestes sessions permeten als
estudiants conèixer el seu entorn acadèmic i tenir les informacions importants de forma
immediata i ordenada. Actualment s’està treballant en l’acollida lingüística per als
estudiants internacionals.
Petita valoració: Aquest programa d’acollida és molt ben valorat pels estudiants de
màster, ja que els proporciona les eines bàsiques de coneixement de l’entorn UPF que
els permeten començar el curs amb comoditat.
b) Per tal de reforçar el perfil de les orientacions i especialitats del màster, s’han fet
accions per potenciar-ne la visibilitat i la projecció, a través del web del màster. També
s’ha potenciat la incorporació dels estudiants del màster a les activitats dels grups de
recerca del DTCL i s’ha proposat un nou pla d’estudis que visibilitza molt més les 5
especialitats de recerca dels grups del DTCL.
Petita valoració: Aquestes accions han tingut un impacte molt positiu en la demanda
del màster, que enguany ha tingut 73 inscripcions per un total de 30 places.
c) Per tal de millorar el nivell d’internacionalització del màster, l’any 2011 es va
proposar que una de les especialitzacions es fes íntegrament en anglès. Aquesta
incorporació de l’anglès ha estat un dels factors que han influït a millorar
significativament el nombre d’estudiants per al màster (15 estudiants el curs 20112012, 21 estudiants el curs 2012-2013, 33 estudiants el curs 2013-2015, i en la
preinscripció d’enguany ha calgut fer una selecció dels estudiants). Aquest factor
també ha afavorit la captació d’alumnat internacional, que en els darrers cursos és
majoritari. També s’ha treballat en la realització del conveni d’intercanvi europeu
Erasmus Mundus Plus, que està en procés d’avaluació. Com a resultat d’això i de la
qualitat del professorat, el màster ha rebut la menció distintiva International Master’s
Programme 2014.
Petita valoració: La decisió de potenciar l’anglès com a llengua vehicular, així com les
accions com la menció d’International Master’s Programme, han ajudat a visibilitzar el
màster a nivell internacional.
d) Per tal de millorar la captació d’estudiants, en els darrers anys s’han dut a terme
tres accions principals: d1) tramesa de missatges d’acceptació i benvinguda des del
DTCL a tots els estudiants preinscrits i acceptats al màster; aquesta acció es duu a
terme el mateix dia després de tancar-se cada període d’admissions des de l’Oficina
d’Admissions; d2) millora del web institucional: més visual i atractiu (actualment s’està
en procés de generació d’un vídeo promocional del màster); d3) promoció del grup de
Facebook Som-Llenguatge, un espai de difusió d’activitats i notícies d’interès en
relació als estudis del llenguatge que neix amb l’objectiu de generar comunitat al
voltant dels estudis de lingüística, traducció i discurs.
Petita valoració: La valoració d’aquestes accions és molt positiva, ja que la demanda
enguany ha superat en un 200 % l’oferta de places.
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e) Per tal de millorar el seguiment dels estudiants que han finalitzat el programa, s’ha
enviat una enquesta de satisfacció a tots els graduats del màster des del curs 20062007 fins a l’actualitat.

3.3. El SIGQ implementat facilita el procés de seguiment i, si escau, el de
modificació de les titulacions, i garanteix la millora contínua de la seva
qualitat a partir de l’anàlisi de dades objectives
El Sistema de Garantia de Qualitat descrit a l’apartat 3.1 ha estat útil per ajudar a
definir processos de canvi en les titulacions, així com per a la realització de l’avaluació
i el seguiment de les millores. El 6Q, a partir de la informació recollida al SID, facilita el
seguiment de les titulacions, i si escau el procés de modificació, i garanteix la millora
contínua, en posar a l’abast dels responsables acadèmics gran part de la informació
disponible en relació amb l’evolució de les titulacions.
En el procés 6-01 del 6Q (Fer el seguiment de les titulacions), està previst l’anàlisi de
tots els indicadors previstos per fer l’informe de seguiment de les titulacions, ja siguin
de grau o de màster: demanda, accés i matrícula; rendiment, graduació i
abandonament; satisfacció amb la docència; mobilitat, inserció laboral, pràctiques, etc.
El 6Q també recull el procés de modificació de títols (procediment B0429, per als
graus; procediment B0430, per als màsters).
Els indicadors que resulten de l’anàlisi del 6Q, juntament amb altres informacions
rellevants, són determinants per a la implantació de modificacions del pla d’estudis.
Se’n detallen algunes de les dutes a terme en les titulacions avaluades:

GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
Informe
20102011

Informe
20102011

Q1 Punt feble: La fragmentació de les vies d’accés per idiomes no permet
cobrir a la primera assignació les places ofertes per alemany i LSC.
Mesura adoptada: Reduir les vies d’accés a dues: anglès d’una
banda, i alemany, francès i LSC de l’altra, amb l’objectiu de cobrir les
places ofertes a la primera adjudicació.
Q4 Punt feble: Aquestes assignatures, de formació bàsica, estan
formades per dues matèries clarament diferenciades. La nova
interpretació de l’article 12.5 del Reial decret 1393/2007, de 29
d’octubre, realitzada pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, ha
permès instar una fragmentació de les assignatures, que respon molt
millor a les necessitats docents.
Mesura adoptada: Durant el curs 2010-2011 es va tramitar una
modificació no substancial del pla d’estudis, que va consistir a
fragmentar assignatures de formació bàsica que no formen part de la
branca de coneixement d’Arts i Humanitats, és a dir Informàtica i
Documentació (primer curs), i Continguts per a la Traducció (segon
curs), de manera que es preveuen 4 assignatures de 4 crèdits
31

Informe
20122013

Informe
20122013

cadascuna (de les quals l’estudiant en cursa dues): Dret i Economia,
Ciència i Tecnologia, Literatura de la Llengua Catalana i Literatura de
la Llengua Espanyola.
Q4 Punt feble: El creditatge de l’assignatura 20326-Pràctiques (20 crèdits
ECTS) limita els contextos on els estudiants poden realitzar les
pràctiques i pot reduir la seva capacitat formativa.
Mesura adoptada: Modificació no substancial del pla d’estudis per tal
de permetre un creditatge flexible de l’assignatura. La Junta de Centre
va aprovar el 28 de maig de 2013 aquesta proposta i la Comissió
d’Ordenació Acadèmica la va autoritzar (17-07-2013). A partir del curs
2013-2014 s’ofereixen dues assignatures de pràctiques amb 10 i 20
crèdits respectivament per tal de donar resposta a les especificitats de
les ofertes de pràctiques externes.
Valoració dels resultats: Tant la professora responsable de les
pràctiques com els representants de les empreses i institucions que les
ofereixen i els estudiants valoren molt positivament la doble possibilitat
de fer pràctiques.
Q1 Punt feble: Desigualtat de tracte als estudiants del grau en Traducció i
Interpretació, que no podien cursar optatives del grau en Llengües
Aplicades, respecte dels estudiants del grau en Llengües Aplicades,
que sí que podien cursar optatives del grau en Traducció i
Interpretació.
Mesura adoptada: Modificació no substancial del pla d’estudis per tal
d’incloure les assignatures optatives del grau en Llengües Aplicades
com a optatives del grau en Traducció i Interpretació.

GRAU EN LLENGÜES APLICADES
Informe Q4 Punt feble: L’assignatura Informàtica i Documentació, de formació
2010bàsica, està formada per dues matèries clarament diferenciades. La
2011
nova interpretació de l’article 12.5 del Reial decret 1393/2007, de 29
d’octubre, realitzada pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, ha
permès instar una fragmentació de les assignatures, que respon molt
millor a les necessitats docents.
Mesura adoptada: Durant el curs 2010-2011 s’ha tramitat una
modificació no substancial del pla d’estudis, per a les assignatures
obligatòries Informàtica i Documentació (primer curs). En concret,
l’assignatura Informàtica i Documentació, de 8 crèdits, es fragmenta en
les assignatures d’Informàtica (4 crèdits) i Documentació (4 crèdits).
Informe Q4 Punt feble: Atesa la durada habitual de les estades de mobilitat
2011voluntàries i la càrrega d’assignatures optatives del grau, és previsible
2012
que els estudiants del grau hagin de cursar a les universitats
estrangeres entre 30 i 40 crèdits en concepte d’assignatures. Tenint en
compte l’elevada optativitat dels estudis en el quart curs del grau,
sembla desitjable que un nombre important d’aquests crèdits pugui
incorporar-se com a crèdits optatius de mobilitat, i deixar la via
extraordinària d’equivalència entre assignatures només per a l’única
32

assignatura obligatòria del primer trimestre.
Mesura adoptada: La FTiI va sol·licitar a la Comissió d’Ordenació
Acadèmica que autoritzés l’increment de 10 fins a 40 crèdits en
reconeixement de mobilitat. La Comissió d’Ordenació Acadèmica va
aprovar aquesta modificació en la sessió de l’11 de juliol de 2012, i la
modificació va entrar en vigor el curs 2012-2013.
Segons les dades de reconeixement dels cursos 2012-2013 i 20132014, el nombre de crèdits reconeguts no ha variat significativament
(98 crèdits reconeguts al curs 2012-13; 94 al curs 2013-14).

MÀSTER EN ESTUDIS DE TRADUCCIÓ
Per potenciar les pràctiques del màster en Estudis de Traducció (MET) es va
aconseguir un contracte amb Coursera per a la traducció de cursos MOOC, que va
suposar una gran injecció de motivació i d’oportunitats de pràctiques per als nostres
estudiants, mentre va durar el servei de traducció (Transifex) de Coursera, fins al
setembre de l’any 2014. Dins d’aquesta dinàmica, el MET també va entrar en contacte
i va acordar col·laboracions de traducció que suposessin pràctiques per als nostres
estudiants amb el Projecte VEU (Vídeos d’Ensenyament Universitaris) de la mateixa
UPF, que en aquest cas permet preveure una continuïtat llarga i fructífera per a
ambdues parts.

Proposta de modificació del títol en el procés d’acreditació
Com ja s’ha comentat, el màster en Estudis de Traducció pretén atraure futurs
investigadors en el camp de la traductologia que puguin continuar els estudis en un
nivell de doctorat, a més de futurs professionals en exercici pràctic de la traducció i la
interpretació. El màster no ha aconseguit atraure un nombre equilibrat d’estudiants
d’aquests dos perfils, ja que en general la concepció popular que es té de les
traduccions és que sempre ha de prevaler el vessant pràctic i professional. Tot i que
aquesta circumstància persisteix, hem solucionat l’oposició d’aquests dos perfils
(l’investigador, minoritari, i el pràctic, més majoritari) amb el desenvolupament i
l’afegiment de més atractius de l’orientació acadèmica, que resol d’alguna manera les
pors i les inquietuds de tots dos sectors.
A la sol·licitud de modificacions demanades amb l’acreditació es pretén millorar en els
aspectes següents:
Actualització de les directrius i les circumstàncies actuals.
1. Reformulació del redactat de les competències específiques del títol per explicitarne el caràcter avaluable i el valor formatiu.
2. Reducció de les competències especifiques del títol de les 13 inicials a 9, fonent en
una sola competència les competències de caire instrumental anteriorment
redundants, i suprimint una competència instrumental que ja consta al perfil
competencial general.
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3. Modificació dels percentatges d’obligatorietat i d’optativitat per ajustar-se a la
recomanació de l’AQU, que per al cas del nostre màster suposa 15 crèdits ECTS
obligatoris sobre un total de 60. El màster quedaria articulat a partir de 15 crèdits
ECTS obligatoris, 35 crèdits ECTS optatius i 10 crèdits ECTS dedicats al treball de fi
de màster.
4. Model únic de treball de fi de màster de 10 crèdits ECTS.
5. Supressió o fusió d’itineraris i d’orientacions. Supressió de l’obligatorietat per
orientacions: es pretén oferir un únic recorregut formatiu, amb un repertori de matèries
obligatòries i un altre de matèries optatives.
6. Agrupació de les assignatures en matèries (que substitueixen els mòduls), per
promoure la coherència disciplinària i una dinàmica interdisciplinària real.
7. Reformulació dels noms d’algunes assignatures massa genèriques o properes a les
formulacions del nivell de grau, sense alterar-ne substancialment el perfil competencial
ni l’objecte d’estudi.

MÀSTER EN LINGÜÍSTICA TEÒRICA I APLICADA
Com s’ha dit abans, el màster universitari en Lingüística Teòrica i Aplicada de la UPF
possibilita que els estudiants adquireixin una formació sòlida en els àmbits
fonamentals de la teoria lingüística i s’especialitzin en un dels tres camps següents:
lingüística formal i descriptiva, adquisició del llenguatge i aprenentatge de llengües, o
lexicologia i terminologia. A més, inclou ensenyament especialitzat en lingüística
computacional i en anàlisi del discurs. En el nou pla d’estudis del màster es proposa
visibilitzar molt més aquestes 5 especialitats i alhora permetre una gran flexibilitat per a
l’alumne a l’hora de combinar-les. D’aquesta manera es potencia la interdisciplinarietat
entre especialitats que volem que funcioni en l’àmbit de la recerca.
El màster aporta una formació de postgrau adequada per poder cursar posteriorment
un programa de doctorat en un d’aquests àmbits o incorporar-se a qualsevol activitat
laboral en què tinguin un paper fonamental la llengua i la lingüística. Per potenciar més
la integració acadèmica, per al curs 2016-2017 es proposa una modificació del pla
d’estudis del màster en la qual s’eliminen les orientacions acadèmica i
professionalitzadora. Així, l’assignatura de Pràcticum es converteix en optativa per a
aquells estudiants que optin per dedicar uns crèdits a la pràctica professional. A més,
per tal de millorar el domini dels estudiants de la metodologia empírica d’investigació
en lingüística, es proposa afegir un total de 6 assignatures que ampliarien la formació
metodològica del màster i que alhora serien importants per a l’adaptació del programa
al futur conveni d’intercanvi europeu Erasmus Mundus Plus.

34

3.4. El SIGQ implementat facilita el procés d’acreditació i n’assegura el
desenvolupament satisfactori
Una de les conseqüències de l’actualització del SIGQ és la revisió i incorporació de
nous processos, entre els quals cal destacar el procés d’acreditació. La unitat
encarregada de donar suport als centres en el procés d’acreditació és CQUID.
El procés per a l’acreditació de titulacions està totalment implantat i recull els passos a
recórrer pels centres. Entenem que la qualitat docent suposa un procés continu de
reflexió, anàlisi i definició de propostes de millora. En aquest sentit, aquest procés
també s’està revisant a partir de les experiències i resultats obtinguts en les
acreditacions ja finalitzades i comptarà amb un pla de millora abans d’acabar aquest
curs.
En qualsevol cas, una de les conseqüències més importants derivades del procés és
la importància d’incrementar la cultura de la qualitat en tota la universitat i reforçar la
formació dirigida en aquest sentit tant al PDI com al PAS i als estudiants.

3.5. El SIGQ implementat es revisa periòdicament per analitzar-ne
l‘adequació i, si escau, es proposa un pla de millora per optimitzar-lo
El SIGQ procés 1-02 (Dissenyar, revisar i millorar el Sistema de Garantia Interna de la
Qualitat) del 6Q-SIGQt.UPF articula la revisió i millora del propi sistema. Aquesta
actualització periòdica del SIGQ és necessària per adequar-lo a la realitat canviant i
assegurar-ne la vigència i la utilitat, així com per integrar possibles actuacions
orientades a la millora, cosa que pot incloure tant la simplificació de processos com la
difusió clara i comprensible del sistema.
El fet que als informes de seguiment de les titulacions s’hi inclogui la possibilitat
d’incloure propostes de millora del SIGQ fa que el mateix informe faci la funció de
feedback respecte del propi sistema, aportant suggeriments i millores. De fet, aquest
paper de l’informe de seguiment i l’autoinforme d’acreditació ja està previst al procés 102 (Dissenyar, revisar i millorar el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat). Els
centres tenen doncs la possibilitat d’introduir millores i adaptacions al sistema intern,
adequant-lo a la realitat del seu funcionament.
La FTiI ha estat molt activa a proposar i implementar millores del sistema. Per
exemple, per complementar la informació que la UEPA fa arribar a les facultats, la FTiI
ha decidit posar en marxa, des de la Unitat de Suport a la Qualitat i la Innovació
Docent (USQUID), una enquesta als estudiants (cf.Estàndard 3: S3.3) ja graduats de
la FTiI. L’objectiu és tenir més dades sobre la seva situació laboral, la relació de la
feina que fan amb les competències adquirides a la FTiI, la satisfacció que senten, des
del món laboral, amb la formació que van rebre a la FTiI, etc., i demanar suggeriments
de millora sobre aquests aspectes. L’enquesta es va dur a terme durant el mes d’abril
de 2015 a estudiants dels dos graus que van acabar el 2010, el 2011 i el 2012, i els
resultats han estat molt útils per contribuir a fer propostes de millora per a tots dos
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graus. El deganat valora molt positivament la iniciativa i es proposa continuar fent
aquestes enquestes en el futur.
L’òrgan central responsable de la revisió del sistema institucional és la Comissió de
Qualitat i, com a tal, és l’òrgan responsable de fer el seguiment, revisar i proposar
canvis en el SIGQ, amb el suport tècnic de la Unitat d’Estudis, Planificació i Avaluació.
Aquesta comissió va aprovar el passat 5 de novembre de 2014 l’última versió revisada
i actualitzada del sistema en la qual, d’una banda, s’han formalitzat els canvis fets al
6Q-SIGQ durant aquests anys i, d’una altra banda, i sense perdre cap dels apartats del
model AUDIT, s’ha dut a terme l’actualització dels processos ja existents incorporant
les millores suggerides i comunicades per les facultats i els departaments a través dels
informes de seguiment anuals així com la introducció de nous processos (entre els
quals hi ha l’acreditació).
Actualment es pot consultar tota la informació referida al procés de revisió del SGIQ. A
més, també està disponible el nou Manual 6Q-SIGQt.UPF i l’acta d’aprovació del
manual per part de la Comissió de Qualitat.
En la pàgina del Pla de millora del SGIQ es pot consultar el quadre on, entre d’altres
aspectes, es recullen alguns suggeriments com a resultat inicial del procés
d’acreditació.

Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu
4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació
acadèmica exigits per les titulacions del centre i té una experiència
docent, investigadora i, si escau, professional suficient i valorada
L’equip docent i investigador del DTCL està format per 71 professors i investigadors a
temps complet, 41 dels quals són permanents. Els professors permanents tenen la
distribució per categories següent: 4 catedràtics d’universitat, 34 professors titulars
d’universitat i agregats, 2 col·laboradors doctors i 1 col·laborador no doctor. La plantilla
de personal docent i investigador a temps complet inclou també 1 agregat interí, 6
lectors, 4 visitants en vies de permanència, 2 professors ICREA, 8 postdocs i 9
professors emèrits (2 dels quals són catedràtics i 7, professors titulars). A més a més,
el DTCL compta amb 73 investigadors en formació i assistents de docència, que,
alhora que cursen estudis de postgrau (doctorat, majoritàriament, o màster, en una
proporció més petita), imparteixen docència de grau. Com a docents a temps parcial,
el DTCL compta amb 50 professors associats i 7 conferenciants.
El DTCL té un grau d’internacionalització notable, ja que, dels 53 professors doctors
permanents o en vies de permanència, 11 (un 20 %) són nascuts fora d’Espanya.
Igualment, d’aquest conjunt de 53 professors, 11 (també un 20 %) van obtenir el títol
de doctor en institucions de fora de l’Estat espanyol (no pas els mateixos 11), com ara
la Universitat de Stanford, la Universitat de Leipzig, la Universitat d’Indiana, la
Universitat de Pennsylvania, la Universitat de Califòrnia a Santa Cruz, etc. Des de l’any
2010, totes les places en vies de permanència s’anuncien en fòrums internacionals
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(com ara Linguist List, EURAXESS, llistes de distribució específiques de cada àmbit,
etc.). 16 dels nostres estudiants de doctorat becats van obtenir el títol de grau en
universitats no espanyoles; els països d’origen són Alemanya (4), Rússia (4), Hongria,
Regne Unit, Japó, Argentina, Canadà i els EUA. 10 dels 15 investigadors postdoctorals
dels darrers cinc anys es van doctorar fora d’Espanya.
Un 91,30 % dels professors de les categories de catedràtic, titular, agregat i lector té
reconegut com a mínim un tram de recerca i un 47,80 % té un tram viu. Hi ha una clara
vinculació entre recerca i docència de postgrau, de manera que les línies de recerca
tenen una correspondència en els programes de màster i en les temàtiques sobre les
quals es desenvolupen les tesis i els treballs de fi de màster.

(cf. Estàndard 4: S4.1)
Graus en Traducció i Interpretació i en Llengües Aplicades
Cal indicar que, a més dels membres del DTCL amb dedicació a temps complet,
col·laboren en la docència dels graus en Traducció i Interpretació i en Llengües
Aplicades professors associats i assistents de docència. Els professors associats que
són responsables d’assignatures són professionals que treballen en administracions o
en empreses relacionades amb l’àmbit de la seva docència o bé investigadors, un bon
nombre dels quals són doctors. Cada trimestre es porta a terme una valoració conjunta
per part del director del DTCL i de la degana de la FTiI, en què s’avaluen els resultats
dels diferents ítems del sistema 6Q, en particular pel que fa a la satisfacció dels
estudiants i al rendiment acadèmic assolit en les diferents assignatures.
L’avaluació del professorat s’efectua a partir de dues estratègies: una a llarg termini a
través del sistema d’avaluació docent que impliquen els quinquennis de docència i una
altra de control continu en cadascun dels trimestres del curs.
El primer sistema és útil per motivar el professorat per dur a terme una autoavaluació
crítica de les seves metodologies docents, des d’un punt de vista estratègic, cosa que
pot fer que se li aconselli de potenciar el seu perfil docent a través de l’assistència a
cursos pedagògics que organitza la UPF per mitjà del CQUID. Ara bé, aquest
mecanisme és indirecte i amb resultats a llarg termini, ja que s’activa cada cinc anys
amb el procés d’autoavaluació del professorat per al reconeixement de quinquennis
docents.
El segon sistema implica la monitorització constant de la manera en què es
desenvolupa el trimestre lectiu. La UPF segueix un sistema docent trimestral, cosa que
obliga a un control exhaustiu del funcionament de les classes, per poder intervenir en
cas de problemes i aconseguir que el trimestre docent (10 setmanes lectives) no es
perdi. Amb aquest objectiu, des de la FTiI se segueix el funcionament de cada
assignatura, mitjançant el contacte amb el professor i amb els delegats de cadascun
dels grups. A més, a la tercera setmana del trimestre es duu a terme la reunió del
deganat amb els representants de tots els grups de tots els cursos. En darrer lloc, el
sistema de tutorització fa aflorar problemes i en facilita la detecció.
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Un cop acabat el trimestre, les avaluacions dels estudiants es presenten altra vegada
com a semàfor per a la detecció de problemes.
La degana de la FTiI i el director del DTCL es reuneixen periòdicament i estan en
contacte constant per avaluar en cada moment els diferents problemes i situacions que
sorgeixen en el desenvolupament de la docència. El fet de ser una facultat
relativament petita facilita molt aquesta interacció i la rapidesa de resposta.
En allò que es refereix als màsters del DTCL, les webs de les titulacions dels màsters
inclouen un apartat dedicat al professorat, tant permanent com visitant, que imparteix
la docència. Cada professor té un enllaç a la seva web personal, en la qual es
descriuen les seves principals línies de recerca i les activitats realitzades en el seu
àmbit de recerca.

MÀSTER EN ESTUDIS DE TRADUCCIÓ
El màster en Estudis de Traducció compta amb 14 professors del DTCL, permanents i
amb dedicació exclusiva, entre els quals hi ha catedràtics, titulars d’universitat i
emèrits, a més de 7 professors doctors amb contractes d’associat amb una vinculació
molt estable i continuada amb el nostre departament i amb el programa de màster. A
més, comptem amb col·laboracions periòdiques de professors del sector professional
que solen tenir assignada alguna docència en el DTCL, a més del MET.
Tots els professors amb una vinculació estable o permanent participen en projectes de
recerca, i la gran majoria mostren una llarga activitat docent i investigadora de cert
prestigi internacional. Com que disposem de més professors que d’oferta docent per a
un curs determinat, implementem un sistema de rotació per anys alterns. Estem molt
orgullosos del nostre professorat, per tots els indicadors de qualitat i perquè apareix en
les cartes motivacionals dels futurs estudiants com una de les raons per la qual han
escollit el nostre programa i no un altre de semblant. Els estudiants que després
segueixen estudis de doctorat acostumen a escollir en la gran majoria dels casos
algun membre del nostre professorat de màster com a director de la seva tesi doctoral.

MÀSTER EN LINGÜÍSTICA TEÒRICA I APLICADA
Tot el professorat responsable de la docència del màster és doctor i es caracteritza pel
seu alt nivell de projecció nacional i internacional. Com a resultat en gran part de la
qualitat del professorat, el màster ha rebut la menció distintiva International Master’s
Programme 2013. La major part de professors ha obtingut títols de grau i postgrau fora
de l’Estat espanyol. Dels 31 professors del màster, 10 han obtingut el doctorat a
l’estranger, a les universitats següents: Universitat d’Utrecht, Universitat d’Illinois at
Urbana-Champaign (EUA), Universitat Paul Valéry de Montpellier (2), Universitat de
Ginebra, Universitat de Pennsilvània (2), Universitat de Califòrnia a Santa Cruz (EUA),
Universitat de Stanford i Universitat de Leipzig.
També pertanyen a xarxes d’investigació i formació de postgrau tant nacionals com
internacionals; una part substancial del professorat pot acreditar estades de recerca
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predoctoral i postdoctoral a l’estranger i invitacions a participar en programes de
postgrau i de doctorat externs. Dels 31 professors del màster, 14 han fet estades de
recerca postdoctoral en universitats estrangeres, algun d’ells durant el seu any sabàtic
i d’altres durant l’any acadèmic (durada d’entre dos i tres mesos). Els anys i destins
són els següents: 2014 (Universitat de Maryland, Universitat de Göttingen, Universitat
de Cork); 2013 (Xile, SUNY en Albany, Otago, Nova Zelanda); 2012 (Universitat de
Vreie, Bèlgica, Universitat d’Orléans), 2011 (Lancaster, Thessaloniki, Ottawa,
Portland); 2010 (Cambridge, Grècia).
El professorat en el seu conjunt demostra una àmplia experiència en la formació de
postgrau. En l’última dècada ha participat de forma continuada en la docència del
màster oficial en Lingüística Teòrica i Aplicada des del curs 2006-2007, així com en
altres màsters de la UPF i d’altres universitats. Dels 31 professors del màster, 10
participen regularment en la docència de programes de màster o de doctorat de fora
de la UPF. Aquesta activitat docent de postgrau es reflecteix en part en els 99
quinquennis de docència reconeguts als 31 professors funcionaris (3,19 quinquennis
de mitjana).
Pel que fa a la investigació, l’activitat d’aquests 31 professors es reflecteix en la
consecució de 52 sexennis, una mitjana de 1,67 sexennis per als 31 professors amb
plaça. L’activitat investigadora dels professors doctors que participen en aquest màster
s’ha concentrat en els àmbits gestionats per diversos grups de recerca, del DTCL i de
l’IULA, que tenen reconeixement oficial per part del govern català com a grups de
recerca consolidats: a) Unitat de Recerca en Lingüística (URLING), que integra 4
grups de recerca; b) Grup de Recerca en Aprenentatge i Ensenyament de Llengües
(GR@EL); c) Grup de Recerca en Lèxic, Terminologia i Enginyeria lingüística
(IULATERM); d) Grup Infolex; e) Unitat de Variació Lingüística (UVAL), i f) Grup
d’Estudis del Discurs (GED). Tots els grups compten amb finançament competitiu del
Pla Nacional i de la Generalitat.

4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació
adequada per desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants
Entre els mesos de març i abril els centres fan pública l’oferta docent dels seus títols
oficials per al curs següent. Aquesta oferta inclou les assignatures que han de ser
impartides per cada departament, amb l’especificació del nombre de grups d’alumnes i
el nombre d’hores de docència presencial de teoria i de seminari de cadascuna.
Correspon als departaments, com a responsables de la gestió del professorat,
assignar l’oferta docent entre els seus membres.
La totalitat de l’oferta docent dels graus de Traducció i Interpretació i de Llengües
Aplicades s’assigna al DTCL, encara que algunes assignatures s’encarreguen a
professors associats d’altres departaments (Comunicació i Humanitats). L’assignació
de la docència la porta a terme el director amb l’assistència de la Comissió de
Docència, mentre que la selecció del professorat és responsabilitat de la Comissió de
Professorat. En el procediment d’assignació de la docència que té establert la
Comissió de Docència, s’assigna la docència en primer lloc al professorat a temps
complet (catedràtics, titulars, agregats, col·laboradors, lectors, ICREA, visitants i
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emèrits); un cop feta aquesta primera assignació, s’assigna docència als professors
associats que fan docència habitualment en el departament i que són responsables de
grups grans d’assignatures; a continuació s’assigna docència de seminaris als becaris
predoctorals i assistents de docència dels màsters, i finalment la docència que encara
pugui quedar per assignar s’adjudica a professors associats, alguns dels quals poden
ser nous al DTCL. En cas que calgui contractar professors associats nous, es demana
la intervenció de la Comissió de Professorat.
En l’assignació de la docència, la Comissió de Docència del DTCL segueix els criteris
exposats en el Document de procediment i criteris d’assignació de la docència..., que
es revisa i es difon entre el professorat cada any (com a evidència s’adjunta el
document en qüestió corresponent a l’any 2015). A la Comissió de Docència hi
participa com a representant del deganat un membre de l’equip deganal, normalment
un cap d’estudis, que fa d’enllaç i trasllada al DTCL les peticions de la FTiI sobre
l’assignació docent. Entre altres criteris que fa servir la Comissió de Docència en
l’assignació docent, convé ressaltar els següents:


Les assignatures de primer curs s’assignen o bé a professors permanents amb
molta experiència docent o bé a associats que a més de ser professionals de
reconegut prestigi col·laboren amb el DTCL des de fa anys i coneixen bé el pla
d’estudis.



Les tutories del TFG s’assignen o bé a professors permanents amb experiència
en recerca o bé a associats que també són professionals de reconegut prestigi.

La UPF té definits uns criteris de dedicació docent del professorat que tenen en
compte les hores dedicades a la docència a l’aula, les de tutorització d’alumnes, les de
direcció de TFG i TFM, la direcció de tesis doctorals, la direcció de projectes de
recerca finançats en convocatòries públiques, i també les hores dedicades a les
tasques de gestió per a aquells professors que ocupen càrrecs amb nomenament dins
de l’estructura de la universitat. L’aplicació d’aquests criteris produeix una distribució
equilibrada entre el professorat de les tasques de docència, recerca i gestió, de
manera que disposa de la dedicació necessària per atendre adequadament les seves
obligacions docents.
Igualment, l’oferta docent dels màsters s’adjudica íntegrament al DTCL, si bé sovint es
convida professors i investigadors visitants de reconegut prestigi en diversos camps,
amb l’objectiu de reforçar l’excel·lència i la internacionalització dels programes. Els
coordinadors dels màsters són els responsables de fer una primera proposta
d’assignació de les assignatures dels respectius programes i és la Comissió de
Recerca, Postgrau i Doctorat del DTCL qui, després d’avaluar la idoneïtat dels
professors proposats, l’aprova o proposa professors alternatius.
Juntament amb el coordinador del màster, els professors responsables de les matèries
del màster informen en els plans docents de les assignatures sobre la tutorització i
atenció als estudiants. Per als treballs de fi de màster, el seguiment i la tutorització
estan regulats i els estudiants poden consultar la informació publicada a la web, que
també reben per altres canals personalitzats.
40

MÀSTER EN ESTUDIS DE TRADUCCIÓ
Com ja s’ha comentat, disposem de prou professorat per dur a terme aquest programa
de MET amb plena satisfacció, atesa la plantilla del DTCL, les facilitats que sempre ha
donat i la motivació per impartir docència en el màster. La prova d’això és la rotació
que es fa en alguns casos per donar l’oportunitat a tot el professorat preparat i motivat
per participar en el MET i col·laborar-hi.
Tot el professorat percep la docència al programa de màster com un valor positiu de la
seva trajectòria docent i fins i tot investigadora. El millor indicador de la qualitat del
professorat és l’espectacular dada aportada per l’enquesta de satisfacció de l’alumnat
per la docència rebuda, la segona més alta de tota l’oferta de màsters de la nostra
universitat.

MÀSTER EN LINGÜÍSTICA TEÒRICA I APLICADA
Com s’ha dit en l’apartat anterior, el professorat en el seu conjunt demostra un alt nivell
de qualitat investigadora i docent. No tot el professorat imparteix docència cada curs,
ja que hi ha una certa rotació, acordada per la comissió rectora del programa de
postgrau i la direcció del DTCL. El professorat combina la dedicació al màster (≤ 20 %
de la seva docència) amb la dedicació docent als estudis de grau, fet que afavoreix
una dedicació adequada per a la preparació de les classes i l’atenció dels estudiants.
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4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de
l’activitat docent del professorat
El CQUID és l’òrgan de la universitat que té com a missió impulsar la renovació
pedagògica i promoure la millora dels processos de docència-aprenentatge, així com
contribuir a assegurar la màxima qualitat educativa de la UPF.
El CQUID ofereix suport al professorat per a la millora de la qualitat de l’activitat docent
a través dels àmbits i actuacions següents:


Programació de formació diversificada adreçada al personal docent:
-

Formació inicial en docència universitària (FIDU): formació bàsica en
docència adreçada al professorat novell amb tres itineraris formatius.

-

Formació contínua, articulada en diferents mòduls (instrumental,
d’innovació, d’habilitats docents, de millora del procés d’ensenyament i
aprenentatge).

-

Formació específica, a partir de les línies estratègiques de la institució i els
plans institucionals.

-

Formació a mida, desenvolupada a partir de la detecció de necessitats
formatives de centres i departaments de la universitat.

-

Tallers transversals, organitzats al voltant de temàtiques vinculades a la
docència i que constitueixen un laboratori d’experimentació de nous
formats.

-

Formació en llengües, en el marc del Pla d’Acció pel Multilingüisme.
L’objectiu prioritari és promoure les terceres llengües per tal d’impulsar i
incentivar el multilingüisme en la docència i facilitar, al PDI, la millora de les
competències lingüístiques, en particular de l’anglès i el català. La formació
en llengües es completa amb l’oferta del Programa d’Ensenyament
d’Idiomes.

-

Autoformació, mitjançant un espai a la web, que proporciona al professorat
eines i recursos per millorar les seves competències docents i per aplicar
noves metodologies a la docència.

En el període 2013-2014 els professors de la FTiI van assistir a 142 cursos de
formació permanent en metodologia i a 37 de cursos de formació en llengües.


Convocatòria d’ajuts per a la innovació i la qualitat docent (PlaQUID)
Cada curs acadèmic el professorat, tant de manera individual com formant
equips docents, disposa de l’oportunitat de presentar projectes d’innovació
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docent i d’assegurament de la qualitat educativa en el marc de les línies
estratègiques i transversals que estableix la convocatòria.
El CQUID ofereix suport al professorat en el disseny i desenvolupament de
propostes per a l’experimentació de metodologies actives que cerquin la millora
dels processos d’ensenyament i aprenentatge, promovent el caràcter
transversal i interdisciplinari de les propostes.
També dóna suport a la difusió de les bones pràctiques a través de diversos
canals i formats, com la generació de notícies digitals, la realització de jornades
i la publicació en e-repositoris institucionals.
A la convocatòria de l’any 2014 es van concedir 6 projectes PlaQUID a
professors de la FTiI, d’un total de 50 atorgats, amb un import total atorgat de
9.950 €.


Convocatòries d’ajuts per a la innovació i millora de la qualitat docent d’altres
institucions
El CQUID ofereix informació sobre les convocatòries externes relacionades
amb projectes d’innovació i millora docent, i dóna suport al professorat que hi
participa en el disseny, la gestió de la presentació i la justificació de propostes.
La UPF també compta amb l’ajut Interlingua, que concedeix l’AGAUR per a
actuacions de foment i ús de les llengües en l’àmbit universitari, a través de les
quals s’ofereixen recursos a la comunitat universitària per a la millora docent.
Finalment, el curs 2012-2013 es va desenvolupar també un projecte
d’innovació docent sobre l’impacte i l’avaluació de les pràctiques externes i el
treball de fi de grau a la FTiI, amb un ajut MQD-AGAUR.



Convocatòria de mobilitat docent Erasmus
La convocatòria d’ajuts de mobilitat docent Erasmus, adreçada al professorat,
està directament relacionada amb el desenvolupament de l’EEES. Situa
l’atenció en la millora i la innovació en els processos d’ensenyament i
aprenentatge i té els objectius següents:
-

Promoure l’intercanvi de competències i experiències sobre mètodes
pedagògics.

-

Fomentar que les institucions d’ensenyament superior ampliïn i millorin la
varietat i els continguts dels cursos oferts.

-

Afavorir la internacionalització fent possible que els estudiants que no
poden participar en un programa de mobilitat tinguin accés als
coneixements i a l’experiència del personal acadèmic d’institucions
d’ensenyament superior d’altres països europeus.
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En aquest context, s’han desenvolupat i impulsat els mecanismes necessaris
de difusió, gestió i valoració de les propostes, en el marc de la mobilitat docent.


Recursos per a l’activitat docent
El professorat disposa d’un ampli ventall de recursos per a la reflexió i la
pràctica educatives, per complementar les habilitats docents i obrir possibilitats
per desplegar-ne de noves:



-

Pla docent (disseny, orientacions i normativa per elaborar-lo).

-

Espai Aula Global per al professorat (desenvolupament de les potencialitats
de la plataforma Moodle i dinamització).

-

Acció Tutorial (web de suport al PAT).

-

Recursos d’informació per a la docència (recursos relacionats amb
l’ensenyament i l’aprenentatge, la innovació docent i la qualitat educativa,
en diversos formats).

-

Recursos digitals aplicats a la docència (instruments útils per al procés
d’ensenyament-aprenentatge).

-

Guia per a l’organització de la docència a la UPF.

-

Recursos lingüístics.

-

Assessorament pedagògic personalitzat (en el disseny i desenvolupament
de projectes per a l’experimentació de metodologies actives que cerquin la
millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge, promovent el
caràcter transversal i interdisciplinari de les propostes).

Cursos en línia oberts i massius (MOOC)
La UPF fa una aposta per oferir suport i oportunitats per a la millora de l’activitat
docent del professorat també en l’àmbit de les TIC. El curs 2013-2014 es va
nomenar un responsable acadèmic de la incorporació de noves tecnologies,
que coordina, entre d’altres iniciatives, el projecte VEU.
Aquest projecte té com a objectiu fomentar la competència digital entre el
professorat, proposant accions per a la formació en l’ús i aplicació de les TIC, a
més d’ajuts específics per a la realització i producció de materials multimèdia,
vídeos didàctics o cursos en línia. En el marc del projecte VEU, es desenvolupa
el programa MOOC (Masive Open Online Courses), amb un ventall de cursos
en línia consolidats i en expansió que compten amb una trajectòria notable i
satisfactòria.
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Els cursos MOOC, basats en la modularitat, la videosimulació i l’autoavaluació
es caracteritzen per promoure processos d’ensenyament-aprenentatge
interactius, col·laboratius i en línia, al mateix temps que ajuden els professors i
la universitat a donar a conèixer la seva docència i recerca. El CQUID ofereix
suport i assessorament pedagògic en l’elaboració dels cursos MOOC que
ofereix la universitat.
L’equip del projecte VEU compta, a més de amb el responsable de la
incorporació de les noves tecnologies en la docència a la UPF, amb personal
tècnic del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) i del
CQUID, que treballa de forma coordinada amb la USQUID del centre. Aquest
projecte, liderat pel vicerector de Docència i Ordenació Acadèmica, abasta tant
la producció interna de material audiovisual i digital per a les assignatures de
les titulacions de la UPF com la producció externa, bàsicament a través del
programa MOOC, de continguts oberts fora de les nostres aules, i suposa el
constant interès i esforç de la universitat per seguir estant al capdavant en la
utilització de les tecnologies en els processos d’ensenyament i aprenentatge.
Actualment la UPF compta amb una oferta de MOOC a les plataformes
MiríadaX i Coursera i, properament, també a FutureLearn. Totes elles, de
qualitat reconeguda a nivell internacional, permeten assegurar un alt impacte
en l’aprenentatge de la població, sigui o no universitària.
En aquesta línia d’innovació i millora de la qualitat educativa, la FTiI de la UPF
ha rebut el finançament de 8.000 euros de l’Agència de Gestió d’Ajuts
Universitaris i de Recerca (AGAUR) per al desenvolupament del MOOC
Parla’m amb les Mans i Escolta’m amb els Ulls: Introducció a la Llengua de
Signes Catalana, durant el curs 2014-2015, curs sense competència en el
mercat i que es posarà en marxa durant el primer trimestre del curs 2015-2016.


Recull d’experiències aplicades a la docència
El repositori digital de la UPF permet accedir a materials docents, exàmens i
informes sobre docència produïts pel professorat i el PAS de la UPF.
El repositori de bones pràctiques docents pretén recollir, difondre i preservar
experiències de bones pràctiques dels professors de la universitat, en l’àmbit
de la docència.



Jornada “Donem veu a la llengua de signes catalana”



Unitat de suport a la qualitat i la innovació docent (USQUID) de la FTiI
Els objectius de les USQUID són impulsar la renovació pedagògica, promoure
la millora dels processos de docència-aprenentatge i assegurar la màxima
qualitat educativa del centre al qual estan adscrites. Les seves funcions deriven
de la interrelació entre l’activitat global del CQUID i la seva pròpia activitat en el
centre.
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Les activitats organitzades per la USQUID el curs 2013-2014 relacionades amb
la millora de la qualitat de la docència han estat les següents:
- Els esmorzars de docència, un espai trimestral d’intercanvi de punts de vista i
experiències sobre qüestions docents rellevants al centre. Se’n celebra un al
final de cada trimestre i es convida els docents d’ambdues titulacions a
reflexionar en un ambient distès sobre un tema concret relacionat amb la
docència. Els temes dels dos esmorzars celebrats fins ara aquest curs han
estat l’estat de la implantació dels graus i la preparació dels plans docents
d’assignatura. Es pot trobar més informació sobre aquesta activitat al web de la
USQUID de la FTiI (http://www.upf.edu/usquid-fti/activitats/esmorzars/).
- Les Jornades de Docència, un esdeveniment anual en un format més extens
que els esmorzars (dos dies), amb l’objectiu d’intercanviar experiències
d’innovació docent i discutir qüestions de metodologia i coordinació tranversals
als dos graus impartits (Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades) d’una
manera més aprofundida. Normalment es tria un tema central a l’entorn del
qual giren les discussions (en les darreres jornades celebrades, els TFG). En
les jornades també s’aprofita per presentar als docents els resultats del
projectes PlaQUID coordinats per professors de la FTiI. Es pot trobar més
informació sobre aquesta activitat al web de la USQUID de la FTiI
(http://www.upf.edu/usquid-fti/activitats/jornades/).


Acreditació de coneixement del català del professorat de la UPF
El CQUID gestiona els diferents sistemes d’acreditació de coneixement del
català per al professorat de la UPF, en base al decret 128/2010 del Govern de
la Generalitat que es deriva de la Llei 1/1998, de política lingüística, i en
aplicació de la normativa relativa a l’acreditació de coneixement suficient de
català del professorat, aprovada el 19 d’octubre de 2011 pel Consell de Govern
de la UPF.



Premis del Consell Social
El Consell Social de la UPF, amb la finalitat de reconèixer i incentivar
l’excel·lència en la funció docent i promoure la innovació, ofereix anualment els
premis a la qualitat en la docència.
Convocatòria 2013. Premi a la iniciativa docent com a incentiu als projectes
educatius de qualitat i reconeixement de les iniciatives que fomentin la millora
de la qualitat docent: Projecte CETRENCADA: La publicació multiplataforma
del Taller Integrat de Periodisme. Departament de Comunicació. Facultats de
Comunicació, de Traducció i Interpretació i Escola Superior Politècnica.
Convocatòria 2009. Assignatura. Aprofundiment lingüístic llengua B (estada)
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge.
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Avaluació de l’impacte de les accions de suport a la formació i la innovació
docent de la UPF
El projecte IMPACTE proposa un model d’avaluació de la incidència de les
accions UPF orientades al desenvolupament competencial docent, com una
estratègia de garantia de la qualitat educativa institucional. El model es basa en
el desenvolupament competencial integrat per factors diversos on els
indicadors d’impacte, eficiència, eficàcia i efectivitat procedeixen de múltiples
àmbits (formació, innovació, assessorament, bones practiques i accions
multilingües). El mètode de treball se centra en la definició de criteris de
selecció, instruments de recollida d’informació i en l’anàlisi quantitativa i
qualitativa, per valorar la influència en el desenvolupament professional docent
i en l’aprenentatge de l’alumnat.
En una primera fase, el projecte ha permès contrastar resultats i obtenir unes
referències bàsiques per a la posterior presa de decisions, per exemple:
ajustament d’accions, dades sobre perfils d’interès per àmbits (per més
endavant anar més enllà de l’interès, la participació i la satisfacció i centrar-se
en referències de conversió aplicada a la docència), implicacions en
l’aprenentatge de l’alumnat i incidència en la qualitat educativa.

A més de les activitats promogudes o relacionades amb el CQUID, la FTiI també
promou altres activitats per a la millora de la docència, com els ”Diàlegs amb l’Aula”,
cicles de xerrades sobre diferents aspectes relacionats amb la docència. Durant
aquest curs se n’han organitzat fins ara 3: “‘Mi mesa’ no es lo mismo que ‘ma table’, ¿o
sí? El papel de la traducción en la enseñanza-aprendizaje de ELE”, a càrrec d’Agustín
Garmendia (Director del Departament d’Espanyol de l’editorial Difusión); “‘It’s like
electricity!’ La motivació a l’aula de LE”, a càrrec de Lídia Vilaseca (Assessora tècnica
de Llengües Estrangeres del Departament d’Ensenyament), i “Ensenyar a llegir i
escriure quan no tens cap llengua en comú”, impartida per Pepa Valdelvira (Professora
del CFPA Arquitecte Jujol de Sant Joan Despí).
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Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
5.1. Els serveis d’orientació acadèmica recolzen adequadament el procés
d’aprenentatge i els d’orientació professional faciliten la incorporació al
mercat laboral
Pla d’Acció Tutorial
La implementació de l’Acció Tutorial (ACTE) a la UPF es va iniciar en el curs 20112012 per a tots els estudiants de primer curs de la UPF, a partir del desenvolupament
per part del CQUID d’un projecte que inclou els àmbits de gestió, formació, avaluació,
investigació docent i difusió, necessaris per a dur a terme un projecte d’aquesta
envergadura.
A través de l’ACTE, la FTiI ofereix a l’alumnat un servei de tutoria personalitzada. A
cada estudiant que accedeix a una titulació de grau se li assigna un tutor que li
proporciona suport, assessorament i orientació en temes acadèmics (tràmits, gestions i
serveis), personals (motivació i aclariment de dubtes) professionals (d’itinerari
curricular) i en necessitats específiques.
El CQUID ha desenvolupat una pàgina web que ofereix informació als tutors i als
estudiants sobre qüestions d’interès relacionades amb el projecte d’Acció Tutorial. La
web, a més d’informació general per a tots els estudiants, compta amb un apartat
específic adreçat als estudiants de primer curs.
El mes de març del 2013 es va presentar l’informe tècnic d’implementació amb els
resultats obtinguts i les valoracions dels tutors i dels estudiants, en el primer any
d’aplicació del programa.
Les darreres accions realitzades en el projecte estan relacionades amb l’avaluació del
Pla d’Acció Tutorial, per part dels coordinadors dels tutors. En aquest sentit, en
finalitzar el segon any d’implantació de l’ACTE, es van organitzar sessions amb els
coordinadors dels tutors a fi de recollir les seves idees i valoracions i compartir les
pràctiques de les diferents facultats en relació amb l’acció tutorial. En el curs actual, el
pla ja s’està aplicant en el 4t curs de les titulacions de grau i es troba en fase de
disseny l’anàlisi de la implementació global, que inclourà les valoracions de tutors i
estudiants, per aplicar posteriorment les propostes de millora pertinents.
A la FTiI, el model de tutories preveu tres tipus de tutors: els tutors generalistes, els
tutors específics i els tutors de perfil.
El tutor generalista ha de ser un punt de referència per a l’estudiant: essencialment ha
de vetllar per l’adaptació de l’estudiant a la universitat, ha de conèixer els seus
interessos, ha de supervisar el seu recorregut acadèmic i l’ha d’ajudar en situacions de
dificultat personal o d’estudi.
Cada estudiant de primer i segon curs de tots dos estudis, Traducció i Interpretació, i
Llengües Aplicades, té assignat un tutor generalista. La comunicació amb el tutor
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durant el curs és bidireccional: el tutor convoca tots els estudiants que té tutelats dues
o tres vegades l’any, per dur a terme les funcions exposades més amunt; l’estudiant,
sempre que ho desitgi, pot contactar amb el seu tutor per demanar-li consell, o
orientació, o per exposar-li una inquietud o una preocupació determinada, que el tutor
resoldrà o bé derivarà cap a un tutor específic o cap a la instància de la universitat que
pertoqui.
Els tutors específics estan pensats per ajudar i orientar els estudiants d’acord amb la
seva progressió a la universitat en temes o matèries concretes, i poden ser diferents
segons els cursos, atès que les necessitats d’un estudiant a primer curs no són les
mateixes que a quart curs.
A primer i segon curs, els tutors específics són d’idioma (un tutor per a cada idioma:
anglès, francès, alemany i LSC) i de llengua (un tutor de castellà i un de català), i hi ha
un tutor de necessitats especials. La funció dels tutors d’idioma i de llengua és
diagnosticar el coneixement d’idiomes i de llengües dels estudiants des del moment
que es matriculen i orientar els estudiants d’acord amb els dèficits o mancances en
relació amb els coneixements exigibles als estudis en matèria de llengua.
La funció del tutor de necessitats especials és prestar suport i orientació als estudiants
que ingressen a la universitat amb una situació de partida concreta (o bé que passen
per algun tipus de situació personal) que requereix un seguiment més personalitzat.
Finalment, recentment s’ha creat la figura dels tutors de perfil formatiu, que tenen com
a funció orientar els alumnes en la tria de les optatives de tercer i quart curs en funció
dels seus interessos, i informar-los de tots els aspectes relatius a les sortides
professionals relacionades amb el perfil. Hi ha 8 tutors de perfil per al grau en
Traducció i Interpretació i 5 per al grau en Llengües Aplicades, tants com perfils hi ha a
cada grau. A més de l’atenció personalitzada als alumnes, el tutors participen
anualment en sessions informatives sobre el contingut de les assignatures dels perfils i
organitzen xerrades amb professionals dels sectors laborals relacionats, per mostrar
als alumnes les possibilitats de feina lligades a cada perfil.

Sistema d’avaluació lingüística dels graus
En el marc del Pla d’Acció pel Multilingüisme i amb la finalitat d’acreditar, en finalitzar
el grau, el grau de coneixement d’una llengua estrangera, la UPF ofereix als estudiants
un sistema propi d’avaluació lingüística, que comprèn:
- La Prova de diagnòstic lingüístic (PDL), adreçada als estudiants de primer curs,
abans d’iniciar el grau, amb l’objectiu que els estudiants puguin conèixer el seu nivell
lingüístic en relació amb el nivell B2 d’una tercera llengua i avançar en el seu procés
de formació.
- La Prova certificadora de competència lingüística (PCCL), especialment recomanada
als estudiants de segon curs del grau, que els permetrà acreditar el nivell B2 d’una
tercera llengua, necessari per a la finalització del grau.
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Els 15 estudiants que hagin obtingut els millors resultats en l’obtenció d’un nivell B2 o
superior de la PCCL d’anglès, a més, poden optar al Premi de Foment del
Multilingüisme (PFM), que consisteix en un curs de llengua, gratuït, en qualsevol
modalitat que ofereixi Idiomes UPF, a escollir entre un curs d’idioma estranger diferent
de l’anglès o bé un curs d’anglès de nivell superior.
Des de la web de El multilingüisme a la UPF s’ofereixen als estudiants eines i recursos
lingüístics per millorar les habilitats comunicatives i informació sobre programes de
suport per sol·licitar ajuts econòmics en diferents àmbits relacionats amb les llengües.
A més, la UPF estableix un mínim de 16 crèdits d’assignatures que s’imparteixen en
anglès durant el grau, que abasten tant matèries de contingut curricular com matèries
de llenguatge d’especialitat, per millorar les habilitats comunicatives de l’estudiant.
En el cas concret dels graus en Traducció i Interpretació i en Llengües Aplicades,
l’assoliment d’un nivell de llengües estrangeres que els capaciti per a l’exercici
professional és, per motius obvis, un dels objectius principals d’ambdós graus. En
acabar els seus estudis, els alumnes han de tenir un nivell, en el Marc Europeu de
Referència, equivalent a C1 en les dues llengües triades (anglès, francès, alemany o
LSC) i a C2 en les llengües pròpies (castellà i català).

Curs d’Introducció a la Universitat
La UPF compta des de l’any 2007 amb el Curs d’Introducció a la Universitat (CIU),
dissenyat i implementat a la UPF en ple procés d‘adaptació a l’EEES. Impulsat des del
Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica, constitueix la resposta formativa i
integrada en el currículum als dubtes i incerteses inicials de l’alumnat de primer curs
de tots els títols de grau.
La superació del primer curs és sovint un condicionant i un referent del futur rendiment
acadèmic dels estudiants. L’aplicació d’estratègies que facilitin l’adaptació dels
estudiants a un nou context constitueix un referent per al desenvolupament òptim de
les habilitats bàsiques dels estudiants al llarg dels seus estudis universitaris
El CIU es duu a terme els primers dies del curs acadèmic, amb una càrrega lectiva de
2 ECTS, i està integrat en el currículum. Es tracta d’un projecte institucional que es
realitza en el conjunt de la universitat, orientat a afavorir que els estudiants de primer
curs s’adaptin a la universitat, a través del desenvolupament de les competències
instrumentals, metodològiques i contextuals.
El curs compta amb un coordinador docent i a les sessions hi participen diferents
serveis universitaris.
Cada any es duu a terme una anàlisi d’impacte de les accions del CIU entre l’alumnat
de primer curs i s’elabora un informe a partir d’enquestes de percepció d’aprenentatge
i de satisfacció, rendiment, abandonament i grau de participació institucional.
50

Pel que fa als graus en Traducció i Interpretació i en Llengües Aplicades, les sessions
d’introducció a la universitat es programen la setmana anterior al començament de les
classes dels alumnes de primer curs, com a primera part de l’assignatura anomenada
Introducció a la Universitat i Comunicació. Les sessions, que es fan en dos dies
seguits, inclouen xerrades a càrrec de diferents membres de l’equip de deganat, on es
presenten la universitat i el campus, el pla d’estudis i l’estructura del grau, la normativa
acadèmica i determinats aspectes d’especial importància als dos graus, com ara
l’estada obligatòria a l’estranger. També es dedica una atenció especial a les
competències informacionals i informàtiques, amb sessions sobre el recursos
documentals disponibles a la biblioteca (a càrrec del personal del CRAI del campus) i
sobre l’ús de les eines informàtiques que la universitat posa a disposició dels
estudiants (a càrrec del personal del Servei d’Informàtica). Finalment, els estudiants
realitzen una visita al campus guiats per antics alumnes o alumnes d’altres cursos.
(cf. Estàndard 5: S5.1.1)
Servei de Carreres Professionals. Orientació professional i incorporació laboral
(graus i màsters)
La UPF, a través del Servei de Carreres Professionals (SCP) desenvolupa programes,
activitats i projectes que afavoreixen el vincle entre l’etapa de formació acadèmica dels
estudiants i els exalumnes amb el món, aportant, d’aquesta manera, continuïtat al
procés d’inserció, orientació i reorientació laboral des del moment en el qual un
estudiant accedeix a la universitat per primera vegada, i fent-ho extensiu al llarg de
tota la seva vida professional.
Entre les accions que s’estan duent a terme destaquen les següents:

Pràctiques acadèmiques externes
Tots els estudiants matriculats poden fer pràctiques acadèmiques externes, curriculars
o extracurriculars, que els permeten posar en pràctica els coneixements que estan
adquirint durant els seus estudis a la universitat.
Tant el grau en Traducció i Interpretació com el grau en Llengües Aplicades inclouen
entre la seva oferta d’assignatures optatives la possibilitat de fer pràctiques curriculars
(no remunerades) en empreses i institucions relacionades amb el món de la traducció,
la interpretació, la gestió i la mediació lingüístiques, i qualsevol altre àmbit relacionat
amb les sortides professionals d’ambdós graus.
Tant en un grau com en l’altre, les pràctiques curriculars s’ofereixen com una
assignatura optativa de quart curs amb dues modalitats: 450 hores (20 ECTS) i 225
hores (10 ECTS).
En el cas de Traducció i Interpretació, les places de pràctiques curriculars ofertes el
curs 2013-2014 van ser 12 (8 places de 450 hores i 20 ECTS; 4 places de 225 hores i
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10 ECTS) i se’n van assignar finalment 11 (7 places de 450 hores i 20 ECTS; 4 places
de 225 hores i 10 ECTS), d’un total de 39 sol·licituds. En el cas de Llengües Aplicades,
14 estudiants van demanar fer aquestes pràctiques el curs 2013-214, dels quals 6 van
poder fer-ne, de manera que es van cobrir totes les places ofertes (4 places de 450
hores i 20 ECTS; 2 places de 225 hores i 10 ECTS). Les empreses on es van oferir les
pràctiques s’especifiquen a les evidències.
A més, s’ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques extracurriculars (remunerades)
sota la supervisió d’un tutor de la FTiI. Pel que fa al grau en Traducció i Interpretació,
el curs 2013-2014 30 estudiants van fer pràctiques extracurriculars. En el cas de
Llengües Aplicades, 6 estudiants. En ambdós casos, el llistat de les empreses i
institucions on van fer les pràctiques pot trobar-se a les evidències. A la memòria que
els estudiants han d’elaborar al final del període de pràctiques, on descriuen les
tasques fetes i en fan una valoració, en general afirmen que es tracta d’una
experiència positiva, ja que les veuen com una forma d’introduir-se al món laboral
sense deixar d’anar a la universitat, de treballar amb experts, d’establir contactes
relacionats en àmbits professionals, d’interioritzar i aplicar competències i habilitats
desenvolupades durant els seus estudis, i d’adquirir gradualment responsabilitats.
També valoren positivament el fet que siguin tutoritzades des de la facultat.
Pràctiques d’àmbit internacional
Durant el curs acadèmic 2012-2013, la UPF va participar per primera vegada en la
convocatòria del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació per realitzar pràctiques en
ambaixades i consolats espanyols. De les 118 places de pràctiques ofertes en la
convocatòria d’estiu de 2013, un 11 % van ser atorgades a estudiants de grau de la
UPF.
Borsa de treball
El servei de Borsa de Treball s’ofereix a totes les empreses, institucions públiques i
professionals liberals que vulguin incorporar titulats en les seves organitzacions, per
possibilitar el contacte amb els graduats dels diferents estudis.
Durant el curs 2012-2013 es van gestionar 681 ofertes de treball (cosa que representa
un augment del 3,18 % respecte del curs anterior), a les quals s’han vinculat 17.204
currículums de graduats de les diverses promocions de la UPF.
Activitats d’orientació professional
Durant el passat curs acadèmic, es va donar continuïtat als programes d’activitats
dirigides als estudiants d’últim curs i graduats de la UPF, amb l’objectiu de facilitar la
inserció laboral i el desenvolupament de les seves carreres professionals
El programa d’activitats i serveis s’ha dut a terme en els àmbits següents:
o
o
o

Eines i estratègies per a la inserció laboral
Mobilitat laboral internacional
Desenvolupament de competències
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o
o
o
o

Connexió professional
Presentacions corporatives
Recruiting on Campus (proves de selecció)
Fires d’ocupació: UPFeina i Dia de l’Empresa

(cf. Estàndard 5: S5.1.2)
En el cas concret de la FTiI, s’organitzen anualment dues sessions sobre sortides
professionals, una per als estudiants de Traducció i Interpretació i una altra per als de
Llengües Aplicades, on antics alumnes dels graus expliquen les seves experiències en
la incorporació al mercat de treball.

ACCIÓ TUTORIAL DEL MÀSTER EN ESTUDIS DE TRADUCCIÓ

L’acció tutorial al màster en Estudis de Traducció presenta en tots els aspectes una
fase inicial, proactiva, de distribució visible i clara de la informació orientativa,
administrativa i acadèmica, que assegura una interlocució constant amb les dades i els
processos de rellevància a través de la pàgina web del màster i a través del correu
electrònic.
L’acció tutorial del màster presenta evidentment com a dinàmica central uns canals
constantment oberts d’interlocució administrativa i acadèmica, tant en el pla presencial
com virtual i tant amb la secretaria del màster com amb la coordinació i el conjunt del
professorat.
L’acció tutorial del màster presenta finalment una dimensió pautada al llarg del
calendari dels dos anys del màster: un seguit de sessions informatives per a tots els
alumnes del màster i una sèrie de dinàmiques informatives o interactives individuals,
pautades i orientades a objectius o àmbits específics (prematriculació, elecció de tema
i tutor del TFM, elecció del lloc de pràctiques, etc.).
L’acció tutorial del màster en Estudis de Traducció cobreix els objectius i escenaris
següents:
1. Tutoria per a la prematriculació del màster: des de la coordinació del màster
s’estableixen canals de tutoria virtual i presencial per assessorar els alumnes sobre la
dimensió acadèmica de l’elecció del recorregut formatiu més adequat per als seus
objectius i necessitats. Es fa un èmfasi especial en l’assessorament dels alumnes
procedents d’un espai educatiu extraeuropeu, ja que compten amb entorns i hàbits
formatius diferents. La centralització d’aquesta tutoria a la figura del coordinador del
màster permet la transmissió d’una informació completa i actualitzada, a través d’un
canal comunicatiu obert permanentment, tant a través del correu electrònic com de la
visita concertada.
2. Tutoria per a les pràctiques externes: el màster en Estudis de Traducció incentiva
que els alumnes facin pràctiques externes, curriculars o no curriculars, en una tasca
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concertada amb l’Oficina d’Inserció Laboral de la UPF, i els dóna suport i els
supervisa. L’exercici d’aquesta tutorització es planteja en diferents dimensions:
- En primer lloc, l’establiment d’un ventall divers i plural d’opcions de pràctiques
curriculars i no curriculars que pugui donar sortida a l’amplíssima diversitat curricular
de procedència dels alumnes del màster.
- En segon lloc, l’acció tutorial col·lectiva i personalitzada per donar a conèixer les
realitats personals i per orientar-s’hi i ajustar-s’hi.
- En tercer lloc, per seleccionar i perfilar les propostes de pràctiques aportades pels
mateixos alumnes, per determinar els perfils competencials específics i fer un
seguiment del desenvolupament i de les memòries de les pràctiques, en el cas del
pràcticum curricular.
3. Tutoria del TFM. L’acció tutorial impulsada per la coordinació del màster en aquest
aspecte del TFM es dirigeix en primera instància a promoure la ràpida concreció del
tema i focus del treball per part de l’alumne, per assegurar un procés gradual i prou
prolongat de desenvolupament del treball, així com la distribució i el coneixement
operatiu de les característiques, objectius, modalitats i recursos bibliogràfics i
metodològics auxiliars per a l’elaboració del TFM. En segona instància, s’orienta
l’elecció del tutor del treball, així com l’establiment d’una dinàmica pautada i obligatòria
de tutorització activa i interactiva del procés d’elaboració del TFM. Per activar aquest
procés s’ha redactat una guia d’elaboració del TFM i s’han disposat a la pàgina web
del màster una sèrie de materials de consulta, tutorials i recursos per a la redacció
acadèmica i l’elaboració d’investigacions acadèmiques.
4. Tutoria docent del professorat: en el marc de cada assignatura del màster,
s’estableix de manera explícita als plans d’estudis una dinàmica real d’interacció
personalitzada entre el professor i l’alumne, per resoldre dubtes, comentar treballs,
resoldre diferències de nivell, etc.
5. Tutoria de projecció professional i investigadora: des de la coordinació del màster es
planteja una dinàmica d’informació proactiva sobre beques, ofertes de feina i iniciatives
formatives externes complementàries. S’han establert seccions a la pàgina web del
màster dedicades a informar sobre beques específiques.
6. La figura del tutor acadèmic serveix per fer un seguiment de totes les circumstàncies
i necessitats individuals de cada estudiant que puguin anar sorgint al llarg del curs. El
nostre màster compta amb dues tutores acadèmiques que porten el seguiment
continuat de cada estudiant i ajuden el coordinador a resoldre tots els problemes que
puguin plantejar els estudiants que superin l’àmbit d’un professor i de la seva
assignatura concreta.
L’acció tutorial es pot valorar positivament.
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ACCIÓ TUTORIAL DEL MÀSTER EN LINGÜÍSTICA TEÒRICA I APLICADA

L’acció tutorial del màster en Lingüística Teòrica i Aplicada és completa des que
l’estudiant s’interessa pel màster fins que accedeix al mercat laboral. Les figures
complementàries del coordinador i dels dos tutors acadèmics del màster garanteixen
un seguiment de les circumstàncies i necessitats individuals de cada estudiant que
puguin anar sorgint al llarg del curs. Els dos tutors acadèmics duen el seguiment
continuat de cada estudiant i ajuden el coordinador a resoldre els problemes que
puguin plantejar els estudiants. L’acció tutorial incideix en els cinc àmbits següents:
1. Interlocució inicial i missatges informatius. Un cop l’estudiant s’interessa pel màster,
el coordinador ofereix tot tipus d’informació de suport acadèmic a l’estudiant. Un cop
aquest té la preinscripció acceptada s’envia un missatge amb un paquet informatiu que
conté dades sobre tutories, matrícula, horaris i sessions de benvinguda.
2. Tutoria per a la matriculació del màster. Un cop l’estudiant està admès en el màster,
té a la seva disposició una tutoria personalitzada de prematrícula que s’ofereix a
principis de setembre i en la qual participen el coordinador del màster i els tutors
acadèmics. S’hi proporciona informació específica sobre les diverses opcions del
programa, s’aclareixen dubtes, es valoren les preferències de l’estudiant i es comprova
la viabilitat de la seva elecció. La tutoria personalitzada es manté al llarg de tot el curs,
un cop els estudiants estan ja matriculats, com s’especifica al punt 4.3 (orientació
general, selecció del director del TFM, adequació de les pràctiques, etc.).
3. Sessions informatives. Així mateix, abans de començar el curs s’ofereix una sessió
informativa sobre el funcionament de la universitat, la biblioteca (CRAI) i els recursos
electrònics de la UPF, així com els diferents espais de què consta el campus. L’acció
tutorial del màster presenta evidentment com a dinàmica central uns canals
constantment oberts d’interlocució administrativa i acadèmica, tant en el pla presencial
com virtual, amb la secretaria i amb la coordinació del Màster, i amb el conjunt del
professorat. També s’organitza una altra sessió informativa específica per al TFM.
Aquesta reunió promou la ràpida concreció del tema i el focus del treball per part de
l’alumne, per assegurar un procés gradual i prou prolongat de desenvolupament del
treball, així com la distribució i coneixement operatiu de les característiques, objectius,
modalitats i recursos bibliogràfics i metodològics auxiliars per a l’elaboració del TFM.
Per activar aquest procés s’ha elaborat una Guia d’elaboració del TFM i s’han disposat
a la pàgina web del màster unes pàgines dedicades a informar sobre els diferents
grups d’investigació i la recerca que es fa al DTCL.
4. Tutoria docent del professorat. En el marc de cada assignatura del màster,
s’estableix de forma explícita en els plans d’estudi una dinàmica d’interacció
personalitzada entre el professor i l’alumne, per tal de resoldre dubtes, comentar
treballs, resoldre diferències de nivell, ajudar en la pràctica de la recerca, etc.
5. Tutoria de projecció professional i investigadora. Des de la coordinació del màster
es planteja una dinàmica d’informació proactiva sobre beques, ofertes de treball i
iniciatives formatives externes complementàries. En la pàgina web del màster en
Lingüística Teòrica i Aplicada s’han afegit unes pàgines dedicades a informar sobre
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beques específiques. També, a través de la jove plataforma de Facebook SomLlenguatge, s’informa de possibles sortides professionals i ofertes de feina concretes.

5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre
d’estudiants i a les característiques de la titulació
La UPF constitueix un referent en el panorama universitari espanyol en la implantació
del model CRAI (Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Recerca).
El model CRAI significa la integració, en un espai comú, de tots els serveis i recursos
relacionats amb les tecnologies i els recursos de la informació que els estudiants
necessiten en el desenvolupament de la seva activitat a la universitat. Aquesta
concentració comporta una major facilitat d’ús i un millor aprofitament dels recursos. A
la Biblioteca/CRAI els estudiants troben aquells espais, recursos i serveis necessaris
per poder dur a terme les seves tasques acadèmiques. Aquest disseny organitzatiu
propicia, a més, la implementació de nous serveis i la posada a punt de nous espais
(per al treball en grup, per exemple) amb nous i millors equipaments i una visió
integradora dels serveis i els professionals que els presten.
Així doncs, la Biblioteca/CRAI és una unitat fonamental de suport a la docència i a
l’aprenentatge a la UPF.
Els trets més característics i definidors dels serveis que la Biblioteca/CRAI presta als
seus usuaris, professors i estudiants, per materialitzar la seva missió, són els
següents:
a) Amplitud d’horaris
La Biblioteca/CRAI té un horari d’obertura de 17 hores de dilluns a divendres i d’11 o
15 hores els dissabtes i dies festius. Concretament, l’horari d’obertura és:



De dilluns a divendres: de 08.00 h a 01.00 h de la matinada.
Dissabtes i festius: de 10.00 h a 21.00 h (a 01.00 h durant el període de les tres
convocatòries d’exàmens de cada curs acadèmic).

b) Recursos d’informació
La Biblioteca compta amb un fons bibliogràfic i de recursos electrònics d’accés remot
molt complet i en constant creixement. És molt important assenyalar que la col·lecció
bibliogràfica, com la Biblioteca i com la pròpia UPF, és fruit d’una trajectòria
cronològica curta: des de 1990, any del seu naixement, s’ha posat a disposició de la
comunitat universitària un conjunt d’informació, tant en suport paper com d’accés
electrònic, molt rellevant i que dóna resposta a la pràctica totalitat de les necessitats de
docència i aprenentatge de la comunitat universitària.
L’increment del nombre de volums de monografies se situa en una mitjana anual
d’entre 30.000 i 40.000 volums per any, la qual cosa suposa un creixement sostingut i
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continuat de la col·lecció i mostra l’esforç constant de la UPF per crear i mantenir una
col·lecció que doni resposta a les necessitats informatives de la comunitat
universitària.
Tots els fons estan a disposició de tots els usuaris, sigui quina sigui la seva seu. El
catàleg és únic i els documents poden ésser traslladats d’una seu a una altra a petició
dels usuaris que ho necessitin.
Pel que fa a la informació electrònica, cal assenyalar la seva accessibilitat completa, ja
que, a més de la seva disponibilitat des de les instal·lacions de la Biblioteca i de tota la
UPF, tots els membres de la comunitat universitària tenen accés als recursos
d’informació electrònics des de qualsevol ordinador extern mitjançant el SARE (Servei
d’Accés als Recursos Electrònics), que permet un accés fàcil, permanent i segur.
La Biblioteca disposa de diferents eines per facilitar l’accés i l’ús dels recursos
electrònics. Concretament, cal assenyalar les guies temàtiques, que són una selecció,
basada en criteris de qualitat, de recursos d’informació d’un àmbit temàtic específic.
Les guies, creades i actualitzades per part del personal bibliotecari amb la
col·laboració del professorat, també permeten accedir a les bases de dades, els llibres
i les revistes electròniques especialitzades subscrites per la Biblioteca. Les guies
compten, a més, amb el suport d’un butlletí periòdic per a la difusió de les novetats.
Una de les guies temàtiques està especialitzada en l’àmbit de la traducció i les
ciències del llenguatge i compta amb els recursos més rellevants d’aquest àmbit,
agrupats per tipologies documentals i per subàmbits temàtics més específics.
També destaca el repositori institucional, el Repositori Digital de la UPF, com una font
de materials i recursos d’utilitat per a la docència i l’aprenentatge.
c) Instal·lacions i equipaments a disposició dels estudiants
La Biblioteca/CRAI compta amb una ràtio de 7,14 estudiants per lloc de lectura.
Aquesta ràtio situa la UPF entre les primeres posicions del sistema universitari
espanyol.

Biblioteca/CRAI de
la Ciutadella
1.184

Biblioteca del
Biblioteca/CRAI del
Campus Universitari
Poblenou
Mar
445

279

Total
1.908

Taula 1. Llocs disponibles a la Biblioteca/CRAI
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La distribució de la superfície útil dels espais de la Biblioteca/CRAI és la següent:

Biblioteca/CRAI de
la Ciutadella

Biblioteca del
Biblioteca/CRAI del
Campus Universitari
Poblenou
Mar

8.142 m2

2.142 m2

1.258 m2

Total
11.542 m2

Taula 2. Espais de la Biblioteca/CRAI
Cal assenyalar que les instal·lacions de la Biblioteca/CRAI són accessibles a persones
amb discapacitats de mobilitat.
També és important destacar el fet que, a la Biblioteca/CRAI de la Ciutadella i de
Poblenou, un dels ordinadors d’ús públic està equipat amb programari i maquinari
específic per a persones amb limitacions visuals.
d) Espais específics de treball:
Cabines de traducció
Sales de treball en grup
Espais per a estudiants de postgrau (doctorat i màster)
Sales de visionat
HackLab UPF
Aules d’informàtica i tallers a disposició dels estudiants:
Nombre d’aules i tallers: 37
Nombre d’ordinadors disponibles: 1.205
Sistema operatiu: d’arrencada dual Windows/Linux
Programari disponible:
Programari d’ofimàtica: Word, Excel, Access, etc.
Programari específic de l’àmbit audiovisual: Adobe Premiere, Adobe
Photoshop, etc.
Programari específic de les cabines de traducció: Audacity, DejaVuX
7.5, Systran 3.0, etc.
Programari lliure
Accés a Internet
Client de correu electrònic
Programari específic per a la docència
Accés a eines i plataforma d’ensenyament virtual (e-learning)
Xarxa: tots els ordinadors disposen de connexió a la xarxa. Tots els campus
disposen de pràcticament el 100 % de cobertura de xarxa sense fil, amb
accés a EduRoam.
e) Àmplia oferta de serveis
L’oferta de serveis per als usuaris és molt àmplia. La relació dels serveis de suport a
l’aprenentatge, prestats pel personal de la Biblioteca i del Servei d’Informàtica, als
quals tots els estudiants tenen accés, és la que es detalla a continuació. La informació
sobre les condicions i característiques de la prestació poden consultar-se a la pàgina
web http://www.upf.edu/bibtic.
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Punt d’Informació a l’Estudiant (PIE)
Servei d’informació bibliogràfica
Punt d’Atenció de TIC
Bibliografia recomanada
Gestor de bibliografies
Formació en competències informacionals i informàtiques (CI2)
Acreditació de les competències informàtiques (ACTIC)
Suport a la utilització de la plataforma d’ensenyament virtual (e-learning) (La
Factoria)
Suport a la realització de treballs acadèmics (La Factoria)
Assessorament en la gestió de drets d’autor (La Factoria)
Préstec de documents en diverses modalitats: préstec UPF, préstec consorciat
(CSUC) i préstec interbibliotecari
Equips informàtics (escàners, etc.) i audiovisuals
Préstec d’ordinadors portàtils
Préstec d’equipaments audiovisuals
Reserva d’espais específics (sales de treball en grup, cabines de traducció,
etc.)
Servei d’impressió i reprografia

Els estudis en Traducció, Lingüística i Llengües Aplicades, tant de grau com de
postgrau, disposen del dret d’ús preferent de 2 laboratoris multimèdia, 3 aules
d’interpretació amb 20 cabines d’interpretació simultània i 3 aules informàtiques
amb programari específic d’aquests estudis. El programari es troba relacionat a les
evidències de l’estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge.
(cf. Estàndard 5: S5.2)
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Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.1. Les activitats de formació són coherents amb els resultats
d’aprenentatge pretesos, que corresponen al nivell del MECES adequat
per a la titulació
La FTiI té com un dels seus punts fonamentals el desenvolupament de la docència.
Des del seu inici, s’ha preocupat per dissenyar i oferir activitats formatives i
metodologies docents innovadores i alineades amb les competències previstes
assenyalades en les Memòries de Verificació de les titulacions. Les competències
previstes per als futurs graduats es tradueixen en resultats d’aprenentatge que
impliquen coneixements, habilitats i formes de comportar-se lligades a valors
professionals i/o ètics. Igualment, els sistemes d’avaluació estan orientats a la
valoració correcta d’aquests resultats. Moltes d’aquestes activitats formatives són
compartides pels dos graus.
A) Activitats formatives i metodologies habituals en la docència de les
assignatures del pla d’estudis dels graus
Es duen a terme diverses activitats formatives, sempre amb l’objecte d’involucrar
l’estudiant en el propi aprenentatge i fent servir les noves tecnologies informàtiques i
informacionals. D’entre la varietat d’activitats que es duen a terme en el conjunt
d’assignatures de la titulació, les habituals són les següents:
- Classes expositives clàssiques, en què el/la professor/a exposa els temes i
conceptes fonamentals de la matèria, els exemplifica i comenta la bibliografia rellevant;
aquest tipus de classe serveix per adquirir coneixements teòrics, coneixements que es
reforcen amb altres activitats que s’exposen tot seguit.
- Exercicis de tipus divers (petites traduccions, cerques documentals, textos amb buits
que cal omplir, preguntes que cal respondre, etc.) que cal resoldre i comentar entre
tots a classe; aquests exercicis, que es poden fer tant en grups nombrosos com en
classes de seminari, serveixen per il·lustrar i reforçar els coneixements teòrics.
- Seminari, en què es resolen exercicis (redaccions, traduccions, problemes lingüístics,
etc.), es plantegen preguntes i es comenten les dificultats. Aquest tipus de classe, en
què s’espera una participació activa dels estudiants, serveix perquè reforcin els
conceptes teòrics i perquè aprenguin a aplicar-los i a justificar les decisions que
prenen.
- Treball en grup: algunes de les tasques que s’encarreguen als estudiants s’han de fer
en grup (traduccions, treballs sobre un tema, preparació d’exposicions, etc.). Serveixen
perquè aprenguin a treballar en col·laboració.
- Treball individual: tasques que s’han de resoldre de manera individual, o estudi,
repàs dels continguts fets a classe, preparació de les classes, etc.
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- Exposicions: en moltes assignatures es demana que els estudiants es preparin un
tema o un problema, sigui individualment o en grup, per exposar davant dels seus
companys.
- Tutories: a la majoria d’assignatures es preveu destinar fins a un 5 % de la dedicació
al curs a tutories, que es poden fer individualment o per grups petits; aquestes
sessions serveixen per ajudar a preparar exposicions, per resoldre dubtes sobre les
tasques que han fet els estudiants, per orientar alumnes que puguin tenir dificultats
amb l’assignatura, etc. Aquesta activitat és particularment important a l’assignatura
Treball de Fi de Grau, en què el seguiment de l’estudiant es fa a través de tutories.
- Autoavaluacions: una activitat que es fa en algunes assignatures consisteix a
demanar als estudiants que facin l’exercici d’avaluar-se la pròpia tasca després
d’haver-ne comentat els problemes i solucions a classe. És un exercici útil tant per a
estudiants com per a professors: a uns i altres els fa reflexionar sobre la manera de
treballar, i als professors els ajuda a plantejar nous objectius d’aprenentatge.
- Avaluacions entre iguals: un altre exercici consisteix a distribuir les tasques resoltes
pels alumnes i demanar als estudiants que avaluïn la tasca del/la company/a que els
hagi tocat. Aquest exercici també potencia la reflexió sobre l’aprenentatge.
Amb l’objectiu d’obtenir, a través del diàleg i la reflexió, un major feedback sobre les
activitats formatives i les metodologies docents emprades, es va implantar la proposta
de millora següent:
Informe
20122013

Actuació: Organitzar cada trimestre, des la USQUID de la FTiI, un
esmorzar de docència, amb l’objectiu de discutir els mètodes emprats, els
recursos i els continguts d’aprenentatge als dos graus que s’imparteixen a la
facultat.
Objectiu: Discutir, reflexionar i arribar a acords sobre qüestions de docència
transversals.
Valoració dels resultats: Els esmorzars de docència es van iniciar el curs
2013-2014 i s’han continuat durant el curs 2014-2015. Han demostrat ser un
bon instrument per a la discussió entre el professorat de qüestions
relacionades amb la metodologia docent i, durant aquest curs, per copsar la
seva opinió sobre el desplegament del grau.

B) Activitats transversals de la FTI per fomentar els aprenentatges
El seguiment dels indicadors així com les tutories han posat de relleu la conveniència
de dissenyar algunes activitats dirigides als estudiants. A més de l’activitat docent de
les assignatures del pla d’estudis, la FTiI ha impulsat i impulsa activitats transversals
per a tota la titulació per fomentar l’aprenentatge de les competències tant
específiques com bàsiques i generals del grau. Destaquem les més rellevants:
- Assignatura Introducció a la Universitat: es tracta de dos crèdits que s’imparteixen a
tots els graus de la UPF a primer curs i que tenen com a objectiu donar informació als
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estudiants des del primer moment sobre el funcionament de la universitat: l’estructura,
l’Aula Global, la biblioteca, els recursos informàtics amb què compten i com accedir-hi i
aprofitar-los, etc. En el grau de Traducció i Interpretació aquestes competències
s’imparteixen en combinació amb l’assignatura Comunicació, sota el nom Introducció a
la Universitat i Comunicació.
- Mobilitat: a segon curs els estudiants fan una estada obligatòria, que val 16 crèdits,
en una universitat estrangera durant el primer trimestre i a quart curs també hi ha
aquesta possibilitat, tot i que és optativa. Aquestes estades serveixen per millorar
notablement les competències lingüístiques en la llengua estrangera del país on s’ha
fet l’estada.
- Treball de Fi de Grau: aquesta assignatura obligatòria de quart curs, de 8 crèdits, és
la materialització de tot el que s’ha anat treballant al llarg dels gairebé quatre anys de
grau que s’han fet fins aleshores; permet veure com s’han desenvolupat les
competències generals i, en funció de cada treball, algunes de les específiques. Cada
any, durant el primer trimestre del curs, la FTiI publica la instrucció que regula com
s’organitzarà l’assignatura: quants seminaris tindrà, quin tema es farà a cada seminari,
quants estudiants tindrà cada seminari, com s’assignaran els seminaris, etc.
El sistema de repartiments de seminari es valora molt positivament, atès que la
majoria d’estudiants obtenen plaça en la seva primera o segona opció. Les
qualificacions dels treballs realitzats aquests anys posen de manifest la solidesa de la
formació rebuda, que es materialitza tant en el producte (el treball lliurat), com en la
defensa oral i el procés seguit durant els dos trimestres. Arran de l’experiència de les
primeres avaluacions hem ajustat lleugerament els percentatges dels tres ítems
esmentats.
C) Activitats específiques de titulació
GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
A més d’aquestes activitats formatives, comunes als dos graus que s’imparteixen a la
Facultat, a totes les assignatures de traducció es duen a terme diferents tipus de
tasques centrades en l’activitat de traducció:
- Anàlisi de textos a classe (tant pot ser classe de grup gran com de seminari), amb
una aproximació translativa als principals problemes i dificultats de traducció, i
discussió dels diversos procediments amb què es poden abordar.
- Realització d’un encàrrec de traducció (normalment d’extensió breu o mitjana) per
part dels estudiants: es formula un encàrrec de traducció específic (objectiu de la
traducció a realitzar, destinataris, temps de què es disposa...) i els estudiants han de
fer la traducció d’acord amb els paràmetres establerts, que es tenen en compte en
l’avaluació. Aquest tipus de tasca es pot fer individualment o bé en grup; en el segon
cas, és important que els estudiants facin constar qui s’ha encarregat de cada tasca i
com s’han coordinat.
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- Exercicis de traducció centrats en la resolució d’un problema concret.
- Correcció a classe d’un encàrrec de traducció: aquesta activitat, molt pròpia de les
classes de seminari, amb grups més reduïts, consisteix a posar en comú les dificultats
que s’han trobat en un encàrrec, i a valorar les diferents solucions que hi han donat els
estudiants i les fonts de documentació que s’han emprat per a la traducció.
- Exercicis d’anàlisi, crítica, comparació i avaluació de traduccions (pròpies, d’altres
alumnes o de traductors professionals).
A les assignatures d’interpretació (tant oral com de LSC) es duen a terme les activitats
específiques següents:
- Producció i pràctica de discursos recomanats pel professorat, que els alumnes
entreguen (tasca individual).
- Coordinació entre estudiants per tal d’assolir aprenentatges reals de les situacions
interpretatives i la pràctica de l’avaluació de discursos com a usuari/ària (tasca en
grup).
- Visualització i traducció de vídeos en LSC de la webvisual de forma consecutiva.
Com a mostra d’accions de millora relatives a les activitats formatives del grau en
Traducció i Interpretació, es poden citar les següents:
Informe
20102011

Q5 Actuació (feta el curs 2011-12): Ordenar la realització de la immersió
lingüística en LSC.
Objectiu: Esmenar la limitació que suposava el fet que els estudiants
que cursen LSC com a idioma de treball no realitzaven la immersió
lingüística en LSC.
Valoració dels resultats (IS 2011-12): Objectiu assolit: des del curs
2011-2012 els estudiants que tenen la LSC com a idioma poden
realitzar la immersió lingüística corresponent, igual com es realitza en
altres idiomes.

Informe
20112012

Actuació (feta el curs 2011-12): Desplegament del TFG en forma
d’assignatura amb 18 seminaris, cadascun dels quals correspon a una
línia temàtica.
Valoració dels resultats (IS 2011-12 i 2012-13): Es va considerar
altament satisfactori tant per part dels professors/ores com dels
alumnes.

Informe
20122013

Actuació (feta el curs 2013-14): Avançament de la distribució dels
seminaris de TFG al final del 1r trimestre (desembre).
Objectiu: Que els alumnes puguin definir el tema del treball al 2n
trimestre i puguin dedicar el tercer trimestre del curs a l’elaboració del
TFG pròpiament dita.
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GRAU EN LLENGÜES APLICADES
A més de les activitats formatives, comunes als dos graus que s’imparteixen a la FTiI,
el grau en Llengües Aplicades incorpora la docència basada en casos en un seguit
d’assignatures de primer i segon: Estudi de Casos: Llengües i Societat, Estudi de
Casos: Llengües i Educació, Estudi de Casos: Llengües i Ment, Estudi de Casos:
Llengües i Empresa i Estudi de Casos: Llengües i Tecnologia. L’element comú
d’aquesta aproximació docent és l’ús de casos, reals o ficticis, per assolir els objectius
d’aprenentatge, però segons l’assignatura la metodologia aplicada pot variar
lleugerament. En algunes es fa servir l’aprenentatge basat en problemes (ABP), en la
qual els alumnes treballen en grups per resoldre pel seu compte una sèrie de
problemes que el professor els planteja i assolir els resultats d’aprenentatge a partir de
la resolució dels problemes; les classes són llavors fonamentalment pràctiques, i no hi
ha gairebé classes o continguts teòrics. En d’altres assignatures, en canvi, es fa servir
la metodologia de l’estudi de casos, en la qual el professor presenta i explica una sèrie
de casos a les classes teòriques com a forma d’introduir els conceptes teòrics o
d’arribar-hi a partir de l’anàlisi del cas, tot i que també els alumnes fan treball
(individual o en grup) de resolució de casos pel seu compte, amb el suport dels
professors de seminari.
Com a mostra d’accions de millora relatives a les activitats formatives del grau en
Llengües Aplicades, es poden citar les següents:
Informes
2010-11
2011-12

i

Q4 Actuacions:
 Proposta 2010-2011: Regular la immersió lingüística no
realitzada a l’estranger per als estudiants que realitzen la
immersió en LSC.
 Proposta 2011-12: Potenciar que els estudiants que tenen
LSC com a idioma de treball realitzin la immersió lingüística en
LSC.
Objectiu: Incrementar el nombre d’estudiants que realitzen la
immersió lingüística en LSC.
Valoració dels resultats: Durant el curs 2012-13 es va
aconseguir incrementar el nombre d’estudiants que realitzen la
immersió lingüística en LSC. L’objectiu era aconseguir un mínim
de 2 estudiants: aquest objectiu s’ha assolit plenament amb 3
estudiants.

MÀSTER EN ESTUDIS DE TRADUCCIÓ
La naturalesa de la traducció i dels estudis de traducció fa que siguin interdisciplinaris,
amb competències transversals en totes les matèries impartides. És a dir, no es
treballen totes les competències específiques del màster i de nivell Marc Espanyol de
Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES) a totes les matèries (però sí moltes),
però les competències que es treballen en cada assignatura sí que tenen un valor
transversal i instrumental per a tot el programa del màster. Això comporta que la
formació i les diverses accions formatives no es vegin com compartiments estancs,
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sinó com components actius i pertinents per al conjunt de la formació al MET. Es
busca una interrelació intensa entre les activitats formatives, les metodologies docents,
els sistemes d’avaluació i els resultats d’aprenentatge.
Una de les competències específiques, fonamentals i transversals és l’anomenada
competència traductora, com no pot ser d’altra manera, sobre la qual hi ha, actualment
i des de ja fa uns anys, una intensa tasca d’investigació. Per exemple, per part del
grup Procés d’Adquisició de la Competència Traductora i Avaluació (PACTE). PACTE
és un grup de recerca competitiu des de l’any 1997 i consolidat a Catalunya des de
l’any 2002. Ha estat membre de l’Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma
de Barcelona (2001-2009) i actualment és membre del Grup de Recerca en
Competències (GReCO) de la Universitat Politècnica de Catalunya.
PACTE ha estat l’iniciador de la xarxa temàtica Translation, Research, Empiricism,
Cognition (TREC), que agrupa experts de tot el món en investigació empírica i
experimental en traducció, i l’ha coordinat durant dos anys. Compta amb 15
publicacions col·lectives des de l’any 2000 i està enfocat principalment a delimitar les
subcompetències que l’acompanyen i que es reflecteixen en el Llibre Blanc de la
Traducció a Espanya i en les MECES de nivell de màster. Associades a la
competència traductora, per tant, hi ha les competències lingüístiques i comunicatives,
relacionades amb un domini expressiu i interpretatiu excel·lent, adaptable i ajustable a
circumstàncies canviants, i amb la diversitat del perfil dels interlocutors.
Les activitats formatives principals són les següents:
- Classes presencials amb explicacions a càrrec del professor de l’assignatura.
- Classes presencials basades en exercicis i en resolució de problemes per part dels
estudiants amb la guia i la supervisió del professor responsable.
- Activitats d’aprenentatge autònom en grup i de manera individual. Pràctica i feina fora
de l’aula en temes relacionats amb la traducció o amb la realització de tasques de
traducció i altres tasques associades, com la documentació, el maneig d’eines d’ajuda
a la traducció, etc.
- Presència i aportacions pròpies a les aules virtuals, amb la realització d’exercicis,
aportació d’informacions, participació en debats i aprenentatge cooperatiu entre
companys d’estudi.
- Seminaris a càrrec de professors o conferenciants convidats, que complementen la
formació que pugui oferir el professorat encarregat de les assignatures.
- Sessions o jornades científiques dedicades a presentar i debatre innovacions pel que
fa a la investigació en el camp de la traducció i la interpretació.
- Pràctiques curriculars i extracurriculars relacionades amb la traducció i la
interpretació.
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- Treball de fi de màster, amb diverses finalitats, incloses la síntesi de continguts i la
materialització coordinada i sincronitzada de les competències treballades i
desenvolupades al llarg del curs.
Aquestes activitats formatives són ben valorades pels estudiants i són útils per assolir
els objectius formatius. A partir del seguiment i les propostes dels estudiants es va
veure la conveniència de reforçar la utilització i l’efectivitat de la plataforma digital de
docència Moodle i durant anys s’ha anat treballant en aquest sentit. Cada assignatura
disposa d’un recurs anomenat curs Moodl", que els professors han sabut explotar cada
vegada millor amb el pas dels anys i per iniciatives del CQUID d’oferir cursos de
formació didàctica per millorar l’ús d’aquestes tecnologies, fins i tot per als cursos
presencials com és el cas del màster en Estudis de Traducció.

MÀSTER EN LINGÜÍSTICA TEÒRICA I APLICADA
El MLTA de la UPF reuneix teoria i diferents aplicacions de la lingüística. Els
estudiants adquireixen una formació sòlida en els àmbits fonamentals de la teoria
lingüística i s’especialitzen en un dels tres camps següents: lingüística formal i
descriptiva, adquisició del llenguatge i aprenentatge de llengües, o lexicologia i
terminologia. A més, inclou ensenyament especialitzat en lingüística computacional i
en anàlisi del discurs. El màster també aporta una formació de postgrau adequada per
poder cursar posteriorment un programa de doctorat en un d’aquests àmbits, o per
incorporar-se a qualsevol activitat laboral en què tinguin un paper fonamental la
llengua i la lingüística. Els candidats amb el perfil òptim són graduats interessats en el
llenguatge i la comunicació lingüística en general, oberts al coneixement
interdisciplinar i amb un bon grau de competència en més d’una llengua (incloent-hi de
manera preferent l’anglès).
Les competències generals del MLTA garanteixen l’adquisició per part dels estudiants
de les competències bàsiques de màster que figuren en l’Annex I del Reial Decret
1393/2007 i en el MECES. Les competències específiques del MLTA són les que
figuren a continuació:
1. Identificar, descriure i classificar fenòmens lingüístics (fonètics, fonològics,
morfològics, sintàctics, semàntics, pragmàtics) amb finalitat epistemològica, amb
claredat i en tota la seva complexitat.
2. Comprendre textos científics sobre el llenguatge.
3. Identificar, descriure i classificar fenòmens lingüístics amb fins específics i per a
diverses aplicacions.
4. Formular anàlisis per resoldre problemes de teoria lingüística o de lingüística
aplicada.
5. Analitzar actes comunicatius en la seva complexitat i amb el nivell de detall
necessari.
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6. Dominar la metodologia de l’anàlisi lingüística de tipus argumental i de tipus empíric.
7. Avaluar críticament anàlisis avançades i conceptes teòrics en l’àmbit lingüístic.
8. Elaborar un treball d’investigació en lingüística amb criteris de qualitat.
Les competències del títol s’ajusten als estàndards internacionals dels descriptors de
Dublín establerts per al nivell de màster, segons es reflecteixen en el Reial Decret
citat. Per al disseny del pla d’estudis es van tenir en compte les competències
recollides en documents elaborats per xarxes o associacions com el Subject
benchmark statement for linguistics, encarregat per la Quality Assurance Agency for
Higher Education del Regne Unit (2007), i la guia Teaching linguistics, de la Linguistic
Society of America.
Les activitats formatives usades en les diferents matèries del pla d’estudis del MLTA
han estat dissenyades per obtenir els resultats d’aprenentatge desitjats, i inclouen les
activitats de formació següents: realització de treballs, presentacions, assistència a
seminaris, estudis de cas, simulació de contextos de treball professionals i en equips
de recerca, resolució de problemes, exposicions de temes per part del docent i de
l’estudiant, debats, pràctiques, recerca d’informació a la biblioteca i altres activitats
segons la programació realitzada en cada cas. Mitjançant aquestes activitats
l’estudiant adquirirà i desenvoluparà, a més de les competències específiques, les
competències generals associades a cadascuna d’elles.
La millora contínua de la titulació que es fa a partir del seguiment i de l‘anàlisi de les
dades ens va impulsar a dur a terme, l’any 2014, quatre accions principals de cara a
reforçar la qualitat dels TFM: a) organitació de tutorials internacionals sobre
metodologia empírica; b) integració progressiva de l’alumne als diferents grups de
recerca del DTCL; c) promoció de la publicació dels TFM al web del màster; d) propera
publicació de les dates de defensa per a tota la comunitat implicada en estudis de
postgrau del DTCL (professors, estudiants de postgrau i de doctorat, etc.)
Aquestes quatre accions han estat molt ben valorades, tant pels estudiants com pels
professors.

6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats
d’aprenentatge pretesos i és públic
El sistema d’avaluació es fa públic abans de l’inici de cada curs a través dels Plans
Docents d’Assignatura (PDA), que es troben al Campus Global, al costat del Pla
d’Estudis del grau, i a l’Aula Global de cada assignatura. El PDA constitueix un
contracte pedagògic pel qual l’estudiant coneix les competències i continguts de
l’assignatura, els resultats d’aprenentatge esperats i els instruments d’avaluació
emprats, i el seu sistema de ponderació.
Com que les assignatures del grau tenen avaluació contínua i formativa, moltes de les
activitats de formació que s’hi fan són alhora instruments d’avaluació, i viceversa.
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D’altra banda, durant el període d’aplicació dels graus s’ha produït un canvi important
relatiu a l’avaluació en el conjunt de la UPF. La implantació progressiva de l’avaluació
contínua, derivada de l’EEES, va fer menys adequat del que ho havia estat fins
aleshores el sistema tradicional de convocatòria ordinària durant el curs i segona
convocatòria extraordinària el mes de setembre. Els principals factors en aquesta
inadequació van ser la distància temporal entre l’avaluació contínua i la segona
convocatòria, i la dificultat de reproduir les condicions de l’avaluació contínua fora del
curs normal de les classes.
La solució adoptada ha estat la supressió de la convocatòria de setembre i la
instauració d’una convocatòria única per a cada curs acadèmic amb una possible
recuperació de les assignatures, amb un marge ampli de les facultats per concretar els
detalls del sistema de recuperació. A la FTiI aquesta recuperació té lloc el mes de
juliol.
En relació amb aquesta nova organització, s’han dut a terme les actuacions següents:
Informes
2011-12
2012-13

Q5 Actuacions (fetes el curs 2012-13): 1. Accions d’informació i
i
difusió realitzades per la FTiI entre estudiants i professorat des del
maig de 2012 per informar del nou marc d’avaluació. 2. Modificació
de l’estructura dels plans docents de totes les assignatures. 3.
Creació d’una comissió mixta composta per dos membres del
deganat i un del DTCL, encarregada de revisar tots els plans
docents.
Objectiu: Garantir una aplicació adequada del nou marc
d’avaluació de la UPF aprovat el 9 de maig de 2012 pel Consell de
Govern de la UPF.
Valoració dels resultats (IS 2012-13): El canvi s’ha assumit amb
normalitat i s’ha pogut dur a terme sense problemes.

GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
Els instruments d’avaluació més habituals en el grau en Traducció i Interpretació són
els següents:
-

Traducció
Anàlisi d’un text
Anàlisi lingüística d’una o més oracions
Exercici de documentació relacionat amb una redacció o traducció
Assaig breu sobre un tema o lectura
Treball acadèmic de poca extensió o d’extensió mitjana
Elaboració de portafolis
Examen, que en les assignatures de traducció consisteix en una traducció, sovint
amb preguntes
Exposició oral o debat en seminari
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Pel que fa a l’avaluació del TFG, segueix la normativa establerta a la UPF respecte a
la defensa oral i pública (Normativa reguladora del treball de fi de grau per als
estudiants d’ensenyaments universitaris oficials): la valoració de la defensa oral, que
inclou tant l’exposició de l’estudiant com l’adequació de les respostes a les preguntes
que pugui formular-li el tribunal, suposa un 20 % de la nota global del TFG. Pel que fa
a la resta de la nota, el curs 2013-14 el 30 % va correspondre al procés i el 50 % al
treball final; en el percentatge corresponent al procés s’avaluen les competències G8
(compliment del calendari previst), G12 (interactuació amb els companys), G13
(proposta viable), G16 (decisions adequades conseqüència d’una anàlisi), G17
(aplicació adequada dels conceptes i procediments adquirits al llarg dels estudis), G20
(gestió adequada de les hores de feina), G21 (introducció de modificacions en el
projecte, si cal) i G22 (resolució adequada de la proposta feta); i en el percentatge
corresponent al treball s’avaluen competències generals relatives a la presentació,
l’expressió lingüística, l’estructura del treball i l’ús de les fonts de referència, així com
competències específiques diferents en funció del tema tractat en el treball.
GRAU EN LLENGÜES APLICADES
Els instruments d’avaluació més habituals en el grau en Llengües Aplicades són els
següents:
Activitats pràctiques avaluades, que poden variar en funció de les
característiques de l’assignatura:
o Activitats relacionades amb la producció o comprensió d’una llengua,
pròpia o segona
o Activitats d’anàlisi lingüística
o Anàlisi de casos
o Activitats informàtiques
o Activitats de documentació, etc.
Treballs acadèmics, informes, memòries (per exemple, per als estudis de cas)
Elaboració de portafolis
Examen
Exposició oral o debat en seminari
Participació a classe
Pel que fa a l’avaluació del TFG, segueix la normativa establerta a la UPF respecte a
la defensa oral i pública (Normativa reguladora del treball de fi de grau per als
estudiants d’ensenyaments universitaris oficials): la valoració de la defensa oral, que
inclou tant l’exposició de l’estudiant com l’adequació de les respostes a les preguntes
que pugui formular-li el tribunal, suposa un 20 % de la nota global del TFG. Pel que fa
a la resta de la nota, el curs 2013-14 el 30 % va correspondre al procés i el 50 % al
treball final; en el percentatge corresponent al procés s’avaluen les competències G8
(compliment del calendari previst), G12 (interactuació amb els companys), G13
(proposta viable), G16 (decisions adequades conseqüència d’una anàlisi), G17
(aplicació adequada dels conceptes i procediments adquirits al llarg dels estudis), G20
(gestió adequada de les hores de feina), G21 (introducció de modificacions en el
projecte, si cal) i G22 (resolució adequada de la proposta feta); i en el percentatge
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corresponent al treball s’avaluen competències generals relatives a la presentació,
l’expressió lingüística, l’estructura del treball i l’ús de les fonts de referència, així com
competències específiques diferents en funció del tema tractat en el treball. El llistat de
les competències específiques que corresponen a cada seminari i que són, per tant,
diferents entre graus i entre seminaris es poden consultar al portal d’evidències.
MÀSTER EN ESTUDIS DE TRADUCCIÓ
Els diversos sistemes d’avaluació emprats al llarg del curs queden recollits en els
plans docents de les assignatures. Per tant, són de domini públic i es complementen
amb la verificació de l’adquisició de les competències i els resultats
d’aprenentatge. Tots aquests plans docents estan disponibles a la pàgina web de la
titulació i s’actualitzen amb una regularitat alta.
Des de la FTiI i el DTCL, s’han impulsat estudis i anàlisis sobre la qualitat i les
pràctiques docents del grau i del màster, la qual cosa ens ha permès recopilar
informació sistematitzada sobre els sistemes d’avaluació i les activitats avaluades per
les diferents assignatures. Una de les accions més destacades és la realització d’unes
Jornades de Reflexió sobre la Docència, en què l’intercanvi d’informacions sobre
sistemes i metodologia de l’avaluació ocupa periòdicament un lloc important.
Un primer element que cal destacar és l’adaptació a l’EEES i, per tant, la importància
de l’avaluació contínua com un element formatiu i d’avaluació final. Els plans docents
contenen la ponderació de les dues parts principals de l’avaluació: l’examen
(corresponent a l’avaluació de les classes magistrals) i l’avaluació contínua
(corresponent als seminaris i a altres activitats). Diverses assignatures també
incorporen un treball de curs com a element destacat. De fet, es constata que la
realització d’un examen final ha anat perdent pes en els sistemes d’avaluació en el
conjunt del MET, progressivament des de l’any 2010.
Els exàmens es concentren a avaluar les sessions magistrals i, en conseqüència, els
coneixements específics adquirits, així com competències generals i específiques, pel
que fa a capacitacions i destreses de treball individual. Es tenen en compte la
participació i les exposicions en l’avaluació final, individual o en grup, segons què es
consideri més apropiat per als objectius d’avaluació perseguits. El grau de participació
dels estudiants és un dels components de l’avaluació. A això cal afegir que en la
majoria d’assignatures l’avaluació també inclou les exposicions o les presentacions en
públic.
L’avaluació dels exercicis i dels treballs individuals associats a l’avaluació contínua
difereixen segons el tipus d’activitat. En els treballs es fa èmfasi en com es recull la
informació, com se selecciona, com se sintetitza i com es redacta. En particular, una
part central és l’adquisició de resultats d’aprenentatge com ara l’aplicació de
coneixements a la pràctica mitjançant l’anàlisi de casos reals, simulacions i resolució
de problemes.
Les pràctiques externes s’avaluen atenent dos elements. D’una banda, l’informe del
tutor de la institució externa i, de l’altra, l’avaluació de la memòria de les pràctiques per
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part del tutor de pràctiques. El pla docent de les pràctiques detalla els continguts
esperats de la memòria que ha de redactar l’estudiant. Aquest sistema doble procura
captar en l’avaluació final dos components essencials del procés de formació a través
de pràctiques. En primer lloc, la tasca exercida a la institució externa, avaluada pel
tutor extern, que té com a criteris l’aplicació i coneixements a la pràctica, la capacitat
d’organització i planificació, la qualitat i l’habilitat de gestió. En segon lloc, el tutor de
pràctiques avalua el rigor de la memòria en què l’estudiant mostra les competències
generals i específiques adquirides. A la memòria l’estudiant ha de presentar i analitzar
la institució d’acollida, explicar l’activitat que hi ha desenvolupat i els coneixements
aplicats i, finalment, valorar la institució i la pràctica en si, i avaluar-ne així de manera
crítica els punts forts i els febles, les propostes de millora i la utilitat dels coneixements
adquirits durant el màster.
El TFM s’avalua essencialment a partir del treball individual de recerca i, per tant, la
qualitat i el rigor en són elements fonamentals. No obstant això, les tutories presencials
(com indica explícitament el pla docent) així com l’assistència a les sessions
formatives i informatives són un criteri essencial de la part continuada de l’avaluació.
Els criteris específics per a l’avaluació del treball estan detallats en el pla docent
d’aquesta assignatura i estableixen els eixos principals següents: l’originalitat i la
rellevància de la pregunta d’investigació; el nivell crític i analític; l’ús correcte de la
metodologia aplicada; la capacitat de presentar els arguments de manera estructurada
i clara, i l’ús correcte de les fonts bibliogràfiques i els altres recursos utilitzats.
Amb els elements que es valoren del treball, doncs, es pretén assegurar la
consideració correcta de les competències que s’han d’assolir en el procés
d’avaluació, incloses la capacitat d’organització i de planificació, la gestió de la
informació, l’aplicació de coneixements a la pràctica, la capacitat d’adaptació, la gestió
d’un projecte i la preocupació per la qualitat. En el format actual del màster, el TFM té
tres modalitats i uns graus d’exigència diferenciats segons l’orientació escollida per
l’estudiant.
Així doncs, el TFM de l’orientació de recerca té un valor de 20 crèdits i un nivell
d’exigència molt alt. En aquest cas, s’ha programat poca docència presencial en el
tercer trimestre perquè els estudiants puguin destinar-hi la dedicació que mereix. Per a
l’orientació acadèmica, les pautes per al TFM són similars a l’anterior, però per a un
valor de 10 crèdits, i es rebaixa proporcionalment el grau d’exigència i el volum del
treball. Per a totes dues modalitats, l’avaluació inclou la defensa oral davant d’un
tribunal de 3 membres. Es procura que un dels membres del tribunal sigui extern al
programa MET. Finalment, el TFM de l’orientació professionalitzadora és el menys
exigent, sobretot en l’aspecte de l’originalitat de l’estudi i la capacitat investigadora; té
un valor de 6 crèdits ECTS i les característiques més destacades són que constitueix
un treball de síntesi dels continguts i les competències desenvolupades al llarg del
curs, i que és una ampliació de la memòria de pràctiques externes.
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MÀSTER EN LINGÜÍSTICA TEÒRICA I APLICADA
En el pla docent públic de cada assignatura del MLTA s’hi inclou una taula amb les
ponderacions mínimes i màximes per a cada matèria de cada un dels sistemes
d’avaluació següents:
1. Examen
2. Lliurament de treballs setmanals
3. Exposicions orals
4. Assistència i participació
5. Treball de curs
En una matèria, normalment, hi ha un ampli ventall entre les ponderacions mínimes i
màximes per a cada un dels sistemes d’avaluació. La raó és que cada matèria
consisteix en diverses assignatures, i els professors fan servir mètodes d’avaluació i
ponderacions diferents. Alguns professors fan servir exàmens, altres posen més
èmfasi en treballs finals, altres en les presentacions (individuals i grupals) i altres en
treballs d’avaluació contínua. Cada trimestre, la direcció del màster coordina la varietat
de sistemes d’avaluació perquè els estudiants no tinguin un excés de treball en
diverses assignatures acumulat durant èpoques claus de l’any, particularment durant el
final dels trimestres. Cap assignatura no empra totes les ponderacions mínimes (que
estan molt per sota del 100 %) ni totes les ponderacions màximes (que estan molt per
sobre del 100 %) d’una matèria. Com és lògic, cada assignatura té una ponderació
total de 100 % i respecta les ponderacions mínimes i màximes estipulades per a cada
sistema d’avaluació dins de la matèria.
Un element que cal destacar és l’adaptació a l’EEES, que ha afavorit la importància de
l’avaluació contínua com a element formatiu i d’avaluació final. S’ha constatat que la
realització única d’un examen final ha perdut pes de forma progressiva en els sistemes
d’avaluació en el conjunt del MLTA.
El TFM és un projecte, estudi o informe original, sobre un tema específic en lingüística
teòrica o aplicada, en el qual l’estudiant, amb la supervisió de professorat de l’àmbit,
integra, aplica i desenvolupa les competències adquirides al si del màster. El TFM en
l’orientació de recerca (TFM-recerca) té un pes de 20 crèdits, mentre que en
l’orientació acadèmica (TFM-acadèmic) té un pes de 10 crèdits. L’avaluació del TFM
es fa a través d’una defensa pública davant d’un tribunal compost per 3 professors
doctors. Per garantir la qualitat del TFM, es recomana que un dels professors sigui
extern al DTCL i que un sigui d’una especialitat diferent a la del TFM. L’acte de
defensa pública sol durar una hora, de la qual un màxim de 20 minuts són per a la
presentació oral per part de l’estudiant. Un cop acabada la presentació, el tribunal
formula preguntes a l’estudiant i fa observacions sobre el TFM, que l’estudiant ha de
respondre de manera adient. En acabar el debat, el tribunal delibera i acorda una
qualificació, que es fa constar en l’acta corresponent. La qualificació del TFM, igual
que la de qualsevol altra assignatura, es fa mitjançant una valoració quantitativa del 0
al 10 (amb un decimal) i el corresponent equivalent qualitatiu (suspens, aprovat,
notable, excel·lent).
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6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les
característiques de la titulació
GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
1. Accés i matrícula
La FTiI ofereix cada any 170 places de nou ingrés: 100 per a la via d’anglès i 70 per a
la via d’alemany, francès i LSC.
La ràtio entre l’oferta i la demanda del grau és, per al curs 2013-2014, d’1,56 per a la
via d’accés d’anglès; constitueix la més alta des de la seva programació i supera en
mig punt el grau equivalent que es programa a la UAB. Per contra, la ràtio és de 0,76
per a l’altra via; malgrat que és inferior a la de cursos anteriors, també és superior a la
de la UAB. Aquestes dades de demanda no sorprenen en un context en el qual
l’aprenentatge de les llengües estrangeres a secundària sovint es limita a l’anglès com
a única opció.
La nota de tall del darrer curs acadèmic és de 7,6 per a la via d’accés anglès (superior
a la de la UAB) i de 5 per a l’altra via. La nota mitjana d’accés és prou satisfactòria i
arriba al 9,18 el curs 2014-2015.
Pel que fa al perfil sociodemogràfic, gairebé el 60 % dels estudiants prové de centres
de secundària públics, el 80 % són dones i la majoria (53,5 %) provenen de Barcelona
i la seva àrea metropolitana. Quant als estudis dels pares, gairebé el 62 % dels
estudiants provenen de famílies amb estudis no universitaris i al voltant del 28 % de
les famílies tenen estudis universitaris.

2. Rendiment
Taxa de rendiment
La taxa de rendiment (percentatge de crèdits superats en relació amb els matriculats)
és elevada i el curs 2013-2014 és del 89,6 %, amb una tendència a l’alça aquests
darrers anys3, com es pot veure en el gràfic següent:

3

http://www.upf.edu/xifres/docencia/grau/rendiment/1133.html
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Gràfic 1. Taxa de rendiment des del curs 2008-2009 en el grau en Traducció i
Interpretació
La taxa de rendiment per a les assignatures bàsiques i obligatòries se situa al 82,71 %.
Per a les assignatures optatives la taxa és del 94,66 %. Aquestes dades són doncs
molt satisfactòries.
Només hi ha 6 assignatures bàsiques i obligatòries amb un rendiment per sota del
70 %, xifra similar a la dels darrers anys. Gairebé totes les assignatures són de l’àmbit
dels idiomes, 4/5 són de primer curs i 3/5 corresponen al segon idioma:
Idioma 2 (anglès)
Idioma. Redacció i Traducció 2 (LSC)
Idioma 3 (francès)
Idioma 4 (anglès)
Traducció 2 (francès)
Val a dir que l’entrada a la universitat suposa un repte important per als estudiants,
que descobreixen una nova manera de treballar i, en aquests estadis inicials, els
resultats acadèmics poden ser menys bons que durant els cursos següents. D’altra
banda, l’ensenyament de les llengües estrangeres a Catalunya es limita en la majoria
dels casos a una única llengua, fet que provoca que el nivell de competència en la
segona llengua estrangera sigui molt baix o fins i tot inexistent; en conseqüència, el
rendiment en les assignatures de segon idioma és menys satisfactori (per exemple, a
menor nivell de competència en llengua anglesa a les proves d’adscripció lingüística
(PAL) més estudiants suspenen les assignatures). Amb tot, a partir d’aquesta feblesa
detectada es van proposar algunes accions de millora mitjançant l’informe de
seguiment que ja van ser implantades i han millorat els resultats:
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Informe
2010-2011

Q2 Actuacions (fetes el curs 2011-2012): Avançar les PAL de llengües
i idiomes abans de l’inici de classes, generalitzar-les a tots els
idiomes i activar les tutories d’idioma i de llengua.
Objectiu: Detectar els estudiants en situació de risc lingüístic i, per
tant, millorar la taxa de rendiment de les 6 assignatures que estan
per sota del 70 % de rendiment.
Valoració dels resultats (IS 2011-2012): Les assignatures en
situació de risc el curs 2010-2011 milloren la situació general.

Paral·lelament, la programació de cursos d’estratègies d’aprenentatge que vam
introduir fa 3 anys intenta pal·liar aquestes mancances i preparar els estudiants per
aconseguir els millors resultats:
Informes
Q2
2011-2012 i
2012-2013

Actuació (feta el curs 2012-2013): Organització d’un curs
propedèutic sobre estratègies d’aprenentatge de llengües per a
alemany, francès i LSC de l’1 al 21 de setembre de 2012.
Objectiu: Garantir una progressió adequada en la formació en
idiomes.
Valoració dels resultats (IS 2012-2013): 1. El nivell inicial a les
classes d’Idioma 1 i Idioma 2 ha millorat. 2. Experiència molt ben
valorada tant pels estudiants com pels equips docents d’alemany i
de francès.

Informe
2012-2013

Actuació feta el curs 2012-2013: Elaboració d’un pla de
comunicació sobre la LSC i organització d’un curs propedèutic de
LSC abans de l’inici de les classes del 2n trimestre de 1r curs.
Objectiu: Afavorir que els estudiants arribin a les assignatures
amb un nivell mínim de coneixement de la LSC que faciliti la seva
progressió.
Valoració dels resultats (IS 2012-2013): El rendiment de les
assignatures obligatòries de LSC ha millorat: de 5 assignatures per
sota del 7 % el curs 2011-2012 s’ha passat a una de sola el curs
2012-2013.

A més, l’extensió als idiomes del programa de mentories de llengües primeres iniciat el
curs 2014-2015 podria incidir en la millora d’aquest indicador.
En conclusió, valorem positivament la millora de les taxes de rendiment de les
assignatures de LSC, que era un dels punts febles detectats en cursos anteriors.
Finalment, val a dir que totes les assignatures optatives se situen per sobre del 75 %,
la qual cosa suposa també una millora respecte del curs precedent.
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Taxes de graduació i d’eficiència
La taxa de graduats en t+1 (total d’estudiants graduats en el temps previst o en un any
més) és del 62,21 % per a la cohort 08-08 i del 65,36 % per a la cohort 09-10. La taxa
prevista a la memòria de verificació era del 55 %; aquest indicador és doncs molt
satisfactori per a les dues cohorts de què tenim dades.
Pel que fa la taxa d’eficiència dels estudis (que indica el grau d’eficiència dels
estudiants per acabar el grau havent consumit només els crèdits previstos al pla
d’estudis) és molt satisfactòria per les tres promocions que s’han graduat: 98,51 %,
96,9 % i 96,26 %.
Abandonament
L’abandonament general corresponent al curs 2013-2014 és del 20,21 %, molt
semblant a la taxa del curs anterior. Si analitzem l’evolució d’aquest indicador des de
la implantació dels estudis, veiem que la millora és notable, com es pot veure en el
gràfic següent:

Gràfic 2. Taxa d’abandonament des del curs 2008-2009 en el grau de Traducció i
Interpretació
A més, el percentatge observat és força més baix que el previst a la memòria de
verificació, on s’estimava que podia situar-se entre el 25 % i el 30 %.
En les 3 darrers cursos no s’ha produït abandonament per esgotament de
convocatòries, fet que valorem molt positivament. En canvi, la causa principal
d’abandonament continua sent l’esgotament del règim de permanència a primer curs,
amb una taxa del 13,83 %, lleugerament superior a la del curs anterior (11,59 %), però
inferior a la mitjana global dels 6 cursos, que és del 14,82 %. En conseqüència, aquest
indicador no sembla preocupant, tot i que una proposta de millora consistiria a
analitzar les causes d’aquest abandonament a primer curs per reduir-lo en la mesura
del possible.
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Pel que fa la taxa d’abandonament respecte de la cohort d’accés4, aquest indicador
presenta una tendència decreixent, atès que va ser del 33,14 % per a la primera
promoció i de 30,17 % per a la segona. Valorem també positivament aquestes dades i
esperem que la tendència es consolidi els propers anys.
3. Grau de satisfacció
La dimensió Q4 del SGIQ (satisfacció) es concreta a la UPF en l’obtenció d’evidències
sobre els nivells de satisfacció dels diferents col·lectius amb el desenvolupament de la
docència i en general amb el funcionament de centres, departaments i universitat. De
moment, però, la UPF ha impulsat prioritàriament dos mecanismes relatius als
estudiants, que s’apliquen a tots els estudis de grau i màster:



El sistema AVALDO, d’avaluació de la docència per part dels estudiants.
L’Enquesta de Valoració del Sistema i Organització de l’Ensenyament
(EVSOE).

Les dades que valorem en aquest apartat provenen del qüestionari AVALDO, en la
versió que es va posar en funcionament el curs 2011-2012, que permet obtenir
informació diferenciada sobre l’assignatura (4 preguntes) i sobre el professor (2
preguntes).
Participació
Independentment del valor que el col·lectiu docent atribueixi als resultats d’aquests
qüestionaris, cal dir que la participació en les enquestes de valoració del grau és
considerable, tot i que decreix a mesura que va avançant el curs: 45,19 % (primer
trimestre), 40,64 % (segon trimestre) i 33,04 % (tercer trimestre). S’observa que els
indicadors de participació són inferiors als del curs anterior. Seria convenient fomentar
la participació dels estudiants, atès que és un indicador important per al seguiment
dels títols i per a la valoració dels docents.

4

La taxa d’abandonament indica, per a una determinada cohort d’accés, el percentatge
d’estudiants que no continuen els seus estudis –no estan matriculats– ni els han finalitzat en el
temps previst pel pla d’estudis o en un any més.
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Satisfacció dels estudiants amb les assignatures
Núm.
1
2
3
4

Assignatura
Les classes magistrals
Les classes pràctiques
Les classes de seminari i altres
activitats docents

Punt mig
Punt mig
Punt mig
(1r trimestre) (2n trimestre) (3r trimestre)
7,92
7,42
6,8
7,74
7,65
7,21

L’assignatura en el seu conjunt

8,0

7,65

7,35

7,85

7,48

6,94

Taula 3. Satisfacció dels estudiants amb les assignatures del grau en Traducció i
Interpretació
Com es desprèn de la taula anterior, el bon rendiment dels estudiants del grau va
acompanyat d’una satisfacció alta amb les assignatures, indicador que se situa gairebé
sempre per sobre del 7 com a punt mitjà a tots els trimestres i en totes les preguntes
de l’enquesta. La mitjana de satisfacció global dels estudis és de 7,42, superior a la
mitjana de la UPF.
Segons les dades de l’EVSOE, la satisfacció general del grau en Traducció i
Interpretació se situa a la franja alta del conjunt de graus de la UPF (entre 6,73 i 7,22).
Satisfacció dels estudiants amb els professors
El nombre d’assignatures que se situen a la franja de valoració superior augmenta
lleugerament respecte del curs passat i arriba a un total de 22: 6 de primer trimestre (5
de les quals són assignatures obligatòries), 7 de segon trimestre (6 de les quals són
obligatòries) i 9 de tercer trimestre (6 d’obligatòries i 3 d’optatives). Valorem
positivament el fet que la majoria d’aquestes assignatures siguin obligatòries, ja que
sembla indicar que la satisfacció dels estudiants no depèn tant d’interessos particulars
com de la qualitat de la docència rebuda.
No s’han detectat desajustaments rellevants en relació amb la satisfacció de l’activitat
del professors. Alguns casos puntuals s’han resolt amb accions consensuades amb el
DTCL.
En el seguiment dels indicadors, el SGIQ és una eina fonamental que ens permet
detectar qualsevol possible incidència i prevenir-la. Se’n cita un exemple.
Informe
20102011

Q2 Actuació (feta el curs 2011-2012): Assignar un tutor generalista i un
tutor específic de llengües i d’idiomes a tots els estudiants de nou
accés.
Objectiu: Fer baixar la taxa d’abandonament de primer curs.
Valoració dels resultats (IS 2011-2012): Tot i que potser no es pot
atribuir exclusivament a la introducció de l’acció tutorial, la taxa
d’abandonament disminueix el curs 2011-2012 (passa del 21,43 % al
16,31 %) i continua decreixent.
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GRAU EN LLENGÜES APLICADES
1. Accés i matrícula
La FTiI ofereix cada any 60 places de nou ingrés, tot i que el nombre d’estudiants
matriculats sempre és superior. La ràtio entre l’oferta i la demanda del grau és, per al
curs 2013-2014 de 1,03, inferior a la del curs anterior; tanmateix, atès que la ràtio ha
augmentat per al curs actual fins a 1,60, creiem que la valoració de les dades de
preinscripció són positives i que no cal replantejar les accions de difusió dels estudis
que fem cada any. Sembla que el nostre grau es consolida com una oferta formativa
atractiva per als futurs universitaris.
La nota de tall del darrer curs 2013-2014 és de 5,29, valor inferior a la mitjana des de
la implantació dels estudis (6,2); aquest curs 2014-2015 ha pujat fins al 7,6, la qual
cosa ens sembla prou satisfactòria. També ho és la nota de tall, que el curs passat era
de 9,39.
Pel que fa al perfil sociodemogràfic5, el 67 % dels estudiants prové de centres de
secundària públics, gairebé el 77 % són dones i la majoria (56,62 %) provenen de
Barcelona i la seva àrea metropolitana. Destaca l’11,5 % d’estudiants originaris de fora
de Catalunya, ja que no s’ha fet cap acció específica destinada a captar aquest perfil
d’estudiants. Quant als estudis dels pares, la majoria dels estudiants provenen de
famílies amb estudis no universitaris i al voltant del 30 % de les famílies tenen estudis
universitaris.
Un dels aspectes que, a partir dels indicadors de seguiment, hem detectat millorable i
sobre el qual s’ha treballat és el relatiu a l’ocupació de les assignatures de LSC:
Informes
Q5 Actuacions
2011-2012 i
 Proposta 2011-2012: Elaborar un pla de comunicació
2012-2013
sobre la LSC d’abast general, que inclogui un apartat
destinat a la promoció i la millora de l’accés. Cal que la
captació sigui quantitativament superior i de més qualitat.
 Proposta 2012-2013: Dur a terme diverses accions de
captació d’estudiants; per exemple, la presència
d’intèrprets de LSC a les sessions informatives dels graus,
activitats de descobriment d’aquesta llengua abans no es
formalitzi la matrícula del curs 2014-2015 (i així puguin
triar-la com a segon idioma), etc. Per això caldrà dissenyar
aquestes activitats amb l’equip de docents).
Objectiu: Augmentar significativament l’ocupació de les
assignatures de LSC.
Valoració dels resultats: Les dades de matriculació a les
assignatures de LSC corresponents al curs 2013-2014 mostren

5

Aquestes són dades que se’ns van reclamar a l’avaluació de l’informe de seguiment que ens
va fer arribar l’AQU Catalunya.
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que aquesta és encara millorable, amb un màxim de 8 alumnes a
l’assignatura Idioma. Redacció i Traducció 2 (LSC) i un mínim d’un
únic alumne, a l’assignatura Idioma. Redacció i Traducció 1 (LSC).
D’altra banda, també s’ha treballat a ampliar i millorar les possibilitats d’immersió
lingüística:
Informe
20122013

Q5 Actuacions: Fomentar la difusió de les ofertes formatives a les
universitats francòfones.
Objectiu: Augment dels estudiants que s’apunten a aquestes
universitats per a la immersió lingüística.
Valoració dels resultats: La presentació de les dades de mobilitat al
Q5 (només es presenta per continents) no permet fer una valoració
d’aquesta actuació. Les dades disponibles a la FTiI sobre el nombre
d’estudiants de Llengües Aplicades que han fet estades a universitats
francòfones els cursos 2012-2013 i 2013-2014 indiquen que aquest
no ha augmentat, sinó que més aviat s’ha reduït (19 al curs 20122013, 10 al curs 2013-2014); així doncs, no es pot considerar que la
mesura hagi estat fins ara efectiva.

2. Rendiment
Taxa de rendiment
La taxa de rendiment és elevada i el curs 2013-2014 arriba al 90,4 %, amb una
tendència a l’alça aquests darrers anys6, com es pot veure en el gràfic següent:

Gràfic 3. Taxa de rendiment des del curs 2008-2009 en el grau en Llengües Aplicades
La taxa de rendiment per a les assignatures bàsiques i obligatòries se situa al 89,8 %.
Per a les assignatures optatives la taxa és del 93,22 %. Només hi ha una assignatura

6

http://www.upf.edu/xifres/docencia/grau/rendiment/1133.html
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optativa amb un rendiment per sota del 70 %, Taller de Traducció i Mitjans de
comunicació, que només van cursar 3 estudiants. La millora respecte del curs anterior
és notable, atès que el nombre d’assignatures amb un rendiment per sota de 70 % era
de 12 (8 d’obligatòries i 4 d’optatives). Aquestes dades són, doncs, molt satisfactòries.
A continuació citem algunes de les accions de millora implantades relatives a la taxa
de rendiment:
Informes
2010-2011,
2011-2012 i
2012-2013

Q2 Actuacions
 Proposta 2010-2011: D’una banda, avançar les PAL de
llengües i idiomes abans de l’inici de classes per tal de
detectar els estudiants en situació de risc lingüístic. D’una
altra banda, cal activar les tutories d’idioma i de llengua
per tal de reorientar els estudiants en situació de risc.
 Proposta 2011-2012: Intensificar la tutoria d’idioma a les
assignatures de 2n curs. Intentar segregar la docència de
les assignatures d’idioma del grau en Traducció i
Interpretació.
 Propostes 2012-2013: Organitzar cursos propedèutics
dels idiomes (alemany, francès i LSC) abans de l’inici del
segon trimestre (que és quan comença la docència de les
assignatures d’Idioma 1 o Idioma 2). Indicar i publicitar
millor els nivells d’idioma que es requereixen en funció de
les diferents vies; activar a la pàgina web de la USQUID
exemples textuals dels nivells d’idioma requerits a cada
curs. Seguiment personalitzat dels alumnes amb nivells
molt baixos. Organitzar reunions de coordinació docent
amb el professorat dels idiomes on s’ha produït la
segregació per valorar-ne la primera posada en pràctica i
redefinir, si escau, l’itinerari formatiu.
Objectiu: Millorar la taxa de rendiment de les assignatures
d’idioma.
Valoració dels resultats:
 Milloren de forma clara les taxes de rendiment de les
assignatures de la matèria d’Idioma durant el curs 20112012.
 El deganat va organitzar dos cursos propedèutics sobre
estratègies d’aprenentatge de llengües estrangeres de l’1
al 21 de setembre de 2012. S’hi van matricular 57
estudiants (38 en alemany i 19 en francès). L’experiència
va ser molt ben valorada, tant pels estudiants com pels
equips docents d’alemany i de francès, sobretot per la
repercussió que suposa per al nivell inicial a les classes
d’Idioma 1 i Idioma 2, que serà A1+ i no nivell zero, com
podia succeir en alguns casos.
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Taxes de graduació i d’eficiència
La taxa de graduats en t o en t+1 és del 63,64 % per a la cohort 09-10 i del 38,71 %
per la cohort 10-11. Els dos valors són molt dispars i el segon no és satisfactori, atès
que no s’ajusta a la taxa prevista a la memòria de verificació, que era del 55 %.
D’altra banda, la taxa d’eficiència dels estudis és molt satisfactòria per a les dues
promocions que s’han graduat: 98,17 % i 97,49 %.

Abandonament
L’abandonament general corresponent al curs 2013-2014 és del 13,85 %,
sensiblement inferior al del curs anterior. Si analitzem l’evolució d’aquest indicador des
de la implantació dels estudis, veiem que la millora és notable, com es pot veure en el
gràfic següent:

Gràfic 4. Taxa d’abandonament des del curs 2009-2010 en el grau en Llengües
Aplicades
A més, el percentatge observat és força més baix que el previst a la memòria de
verificació, on s’estimava que podia situar-se entre el 25 % i el 30 %.
En les tres darrers cursos no s’ha produït abandonament per esgotament de
convocatòries, fet que valorem molt positivament. En canvi, la causa principal
d’abandonament continua sent l’esgotament del règim de permanència a primer curs,
amb una taxa del 9,23 %, inferior a la del curs anterior (11,59 %), fet que també
valorem positivament. Pel que fa la taxa d’abandonament respecte de la cohort
d’accés, aquest indicador presenta una tendència decreixent, atès que va ser del
33,14 % per a la primera promoció i del 30,30 % per a la segona. Valorem també
positivament aquestes dades i esperem que la tendència es consolidi els propers anys.
En referència a aquest tema, a partir de les dades obtingudes en el seguiment del
grau, els responsables van treballar en una proposta de millora que s’ha revelat força
eficaç per millorar els resultats.
Informes
2009-2010,

Q2 Actuacions:
82

2010-2011 i
2012-2013



Proposta 2009-2010: Un equip de treball del deganat de la
FTiI analitza amb detall la situació dels estudiants que
abandonen prematurament els estudis. En fa un seguiment
específic al final del primer trimestre del curs 2010-2011.
 Proposta 2010-2011: Activar la tutoria generalista i la
tutoria específica d’idioma i de llengua, així com la tutoria
de necessitats especials. L’acció tutorial té com a finalitats
principals afavorir la integració de l’estudiant, reduir
l’abandonament acadèmic i millorar el rendiment acadèmic
de l’estudiant.
 Proposta 2012-2013: Accions per part de la coordinadora
del PAT perquè l’actuació dels tutors generalistes estigui
més ben coordinada mitjançant, entre d’altres accions,
reunions informatives i seguiment trimestral de l’activitat
dels tutors generalistes de primer curs.
Objectiu: Reduir l’abandonament de primer curs.
Valoració dels resultats: Durant el curs 2010-2011 es va fer un
seguiment específic dels casos d’abandonament prematur (entre
el primer i el segon trimestre), que va contribuir a planificar un
PAT que es va implementar el curs 2011-2012, en coherència
amb les accions que desenvolupa la UPF en general. El PAT de
la FTiI preveu un tipus de tutoria específica centrada en les
matèries que tendeixen a incrementar el risc d’abandonament
(és a dir, les matèries de llengües i d’idiomes). Aquest pla ha de
tenir com a finalitat principal reduir les taxes d’abandonament.
Com a conseqüència, la taxa d’abandonament del curs 20112012 es redueix fins al 16,32 % (el curs 2010-2011 va ser del
21,43 %).

Grau de satisfacció
Participació
La participació en les enquestes de valoració del grau és considerable, tot i que
decreix a mesura que va avançant el curs: 58,23 % (primer trimestre), 45,5 1% (segon
trimestre) i 37,81 % (tercer trimestre). Igual que en el grau de Traducció i Interpretació,
els indicadors de participació són inferiors als del curs anterior. Seria convenient
fomentar la participació dels estudiants, atès que aquestes enquestes són un indicador
important per al seguiment dels títols i per a la valoració dels docents.
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Satisfacció dels estudiants amb les assignatures
Núm.
1
2
3
4

Punt mig Punt mig Punt mig
(1r trim.) (2n trim.) (3r trim.)
Les classes magistrals
7,33
7,18
6,84
Les classes pràctiques
7,43
7,46
6,73
Les classes de seminari i altres activitats docents 7,52
7,42
6,67
L’assignatura en el seu conjunt
7,45
7,06
6,87
Assignatura

Taula 4. Satisfacció dels estudiants amb les assignatures del grau en Llengües
Aplicades
Com es desprèn de la taula anterior, el bon rendiment dels estudiants del grau sva
acompanyat d’una satisfacció alta amb les assignatures, indicador que se situa sempre
per sobre del 7 com a punt mitjà als dos primers trimestres i lleugerament per sota al
tercer trimestre. La mitjana de satisfacció global dels estudis és de 7,13, molt propera
a la mitjana de la UPF.
Observant les dades de l’EVSOE, veiem que la satisfacció general del grau en
Llengües Aplicades se situa a la franja mitja del conjunt de graus de la UPF (entre 6,73
i 7,22).
En qualsevol cas, quan l’anàlisi i la valoració dels indicadors de seguiment ho ha
revelat necessari, s’han dut a terme accions de millora:
Informe
2009-10

Q3 Actuacions: Incloure la satisfacció dels estudiants com a instrument
d’avaluació d’un projecte de seguiment del desplegament del grau
(PlaQUID 2010).
Objectiu: Analitzar els motius pels quals la satisfacció disminueix de
forma progressiva a mesura que avança el curs i, sobretot, els motius
d’insatisfacció que apareixen al tercer trimestre.
Valoració dels resultats: La satisfacció dels estudiants amb la
docència rebuda al curs 2010-2011 és elevada, per sobre del 7,5, en
les tres preguntes relacionades amb les assignatures (7,5) i amb el
professorat (8,2). La satisfacció amb la docència del professorat, en
conjunt, se situa al 7,7. L’anàlisi trimestral de la valoració del grau de
satisfacció dels estudiants amb les assignatures ha mostrat algun
desajustament que ha calgut tractar de forma individual. Els casos
d’insatisfacció clara dels estudiants amb relació a alguna assignatura
s’han tractat amb els delegats de curs a les sessions regulars de
coordinació entre el deganat i els delegats.

Satisfacció dels estudiants amb els professors
El nombre d’assignatures que se situen a la franja de valoració superior augmenta
respecte del curs passat i passa de 6 a 10, la meitat obligatòries i la meitat optatives.
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No s’han detectat desajustaments rellevants en relació amb la satisfacció de l’activitat
del professors.

MÀSTER EN ESTUDIS DE TRADUCCIÓ
Les dades i taules que es presenten com a evidències s’han extret dels treballs
elaborats per la mateixa universitat, que té un servei centralitzat especialitzat.
Quant a l’accés i la matrícula es poden constatar clarament els efectes d’una certa crisi
general i incertesa pel que fa als estudis superiors (preus de matrícula, etc.) al curs
2012-2013 i una ràpida recuperació en cursos successius fins al present. En general,
el curs 2012-2013 registra dades una mica més negatives també en els altres
indicadors, com la taxa d’abandonament.
El rendiment dels estudiants és excel·lent, amb fluctuacions lleus que no es
consideren significatives en absolut.
Sens dubte, la dada més encoratjadora i positiva de totes és el grau de satisfacció per
la docència rebuda. No només se situa molt per sobre de la mitjana de la UPF, sinó
que és la segona a tots els indicadors, només per darrere d’un màster que registra un
grau de participació més baixa a l’enquesta a aquest efecte i amb unes xifres de
satisfacció immillorables, pràcticament inabastables.
Pel que fa la mobilitat, com que és un màster de 60 crèdits per fer en un sol any
acadèmic, als estudiants a temps complet aquesta circumstància no els permet la
mobilitat sense perdre una part substancial de la formació que se’ls ofereix des
d’aquest centre.
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Gràfic 5. Evolució d’accés i matrícula en el MET7
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Gràfic 6. Taxa de rendiment en el MET8
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7

S’observa que enguany la matrícula ha estat superior a les places ofertes.

8

S’observa que des del 2010 la taxa de rendiment s’acosta molt al 100 %.
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Gràfic 8. Taxa de graduació en el MET
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Gràfic 10. Tendències d’abandonament i de seguiment en el MET9
Pel que fa a la satisfacció dels estudiants, s’observa que, en les quatre categories
avaluades, els estudiants atorguen una nota superior a la mitjana de la UPF. I, en els
quatre casos, la nota està per sobre del 8,8, cosa que fa gairebé una mitjana
d’excel·lent.
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Taula 5. Satisfacció dels estudiants amb les assignatures del MET

MÀSTER EN LINGÜÍSTICA TEÒRICA I APLICADA
Quant a l’accés i la matrícula (dades dels darrers 5 cursos) es pot constatar clarament
que hi ha hagut un increment significatiu i continuat en les dades de matrícula, tant de
la matrícula de nou ingrés com de la matrícula de segon any (per a aquells estudiants
que fan el màster en dos anys). El darrer curs acadèmic, 2014-2015, ha pujat a 36
estudiants.
Pel que fa al rendiment dels estudiants, també ha anat pujant al llarg dels anys i s’ha
estabilitzat en un 85-90 % de taxa de rendiment.

9

S’observa que la tendència de seguiment s’acosta al 100 %, mentre que la d’abandonament
va de davallada.
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Les dades d’abandonament i seguiment també són molt positives i han sofert una
millora contínua. Les dades s’han estabilitzat els darrers dos cursos, amb una mitjana
del 6 % d’abandonament.
Una de les dades més encoratjadores és el grau de satisfacció per la docència rebuda,
que se situa en una mitjana de 8,24 %, molt per sobre de la mitjana de la UPF.
Les dades dels graduats també mostren un increment continuat i positiu al llarg dels
darrers anys. Només cal comentar que el fet que durant el curs 2013-2014 hi hagi 16
estudiants graduats, quan el nombre total de matriculats era de 36, és degut al fet
puntual que la meitat dels estudiants d’aquesta promoció van triar l’opció de realitzar el
MLTA en dos anys, i a més vam tenir 4 baixes. Aquest fet quedarà reflectit en la taxa
de graduació del curs actual 2014-2015, que s’incrementarà significativament a causa
dels estudiants que estan cursant el MLTA en dos anys.
Pel que fa a la mobilitat, com que el màster consta de 60 crèdits que cal realitzar en un
sol any acadèmic, per als estudiants a temps complet aquesta circumstància no els
permet la mobilitat sense perdre una part substancial de la formació que se’ls ofereix
des d’aquest centre.
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Gràfic 11. Evolució d’accés i matrícula en el MLTA
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Gràfic 14. Tendències d’abandonament i de seguiment en el MLTA
(cf. Estàndard 6: S6.3)

6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les
característiques de la titulació
GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
Pràctiques externes
La realització de les pràctiques està prevista per als estudiants de 4t curs de grau. Les
pràctiques es realitzen de forma curricular o extracurricular, a l’empara de la normativa
UPF reguladora de les pràctiques externes. Segons aquesta normativa, la tutela de la
FTiI s’estén a tot tipus de pràctiques, tant curriculars com no curriculars. L’entrada del
Servei de Carreres Professionals al circuit de gestió de les pràctiques ha permès
centralitzar la gestió dels convenis de cooperació educativa en una única unitat
administrativa i agilitzar el contacte entre els estudiants, el tutor acadèmic i les entitats
col·laboradores, la qual cosa valorem molt positivament.

Pràctiques curriculars
La FTiI ofereix dues modalitats de pràctiques curriculars al grau en Traducció i
Interpretació, en funció del nombre d’hores de dedicació (450 o 225, corresponents a
20 o 10 ECTS, respectivament). El passat curs 2013-2014, la FTiI va oferir un total de
12 places (8 de 450 hores i 4 de 225 hores), a les quals van optar 39 estudiants. El
llistat d’empreses i institucions on els estudiants fan les pràctiques es pot consultar
com a evidència.
La informació bàsica sobre l’organització de l’assignatura es publica a la web de la FTiI
i està disponible de forma permanent en un apartat dedicat a pràctiques curriculars i no
curriculars. S’hi inclou informació sobre normativa, oferta de places, pla docent,
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descripció de requisits i procediment d’adjudicació. Per a la gestió de les pràctiques, la
FTiI disposa d’un professor responsable d’assignatura que té reconeixement acadèmic
per la dedicació.
La valoració global del desplegament de les pràctiques és molt positiva, tant per als
estudiants que les han realitzades com per a les empreses o institucions que els han
acollit. En les seves memòries de pràctiques, els estudiants destaquen diversos punts
de la seva experiència: l’entrada al món laboral és progressiva i la formació a la
facultat i a l’empresa s’alimenten recíprocament; les pràctiques permeten
contextualitzar els coneixements adquirits a la universitat i alhora desenvolupar-los
(també pel que fa a les competències informàtiques i informacionals); el treball amb
experts i en equip millora les competències interpersonals i sistèmiques dels estudis,
etc.
Pràctiques no curriculars
En l’àmbit de les pràctiques no curriculars, la FTiI ha participat en la gestió d’un total
de 21 convenis amb diverses empreses on els estudiants del grau en Traducció i
Interpretació han realitzat pràctiques. Es pot consultar el llistat de places al portal de
l’acreditació (cf. Estàndard 6: S6.2.1 taula 6).

Erasmus Pràctiques
El curs 2013-2014, la FTiI va participar per segona vegada a la convocatòria
d’Erasmus Pràctiques, per mitjà de la qual un estudiant pot anar a fer pràctiques amb
reconeixement acadèmic a empreses o institucions de països europeus que participin
al programa Erasmus (l’estada està finançada amb un ajut). El programa, la
convocatòria, els requisits i les característiques generals es van difondre a bastament
entre els estudiants pels canals habituals de Relacions Internacionals, però no hi va
haver candidats. Atès que es tracta d’una ocasió molt formativa per als futurs graduats,
creiem que cal augmentar la informació que reben els estudiants.

Regulació de l’experiència professional acreditada
Durant el curs 2013-2014, d’acord amb la normativa aprovada per la Junta de
Centre10, s’ha regulat la situació dels estudiants que acrediten una experiència
professional relacionada amb els seus estudis. Aquest curs s’han reconegut 20 crèdits
a un estudiant i 10 crèdits a dos estudiants del grau.

10

Reconeixement d'activitat professional (acord de la Junta de la Facultat de Traducció i
Interpretació, de 5 de març de 2013): http://www.upf.edu/factii/_pdf/docencia/professional.pdf
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Mobilitat dels estudiants
La mobilitat internacional és un element essencial de la titulació. El pla d’estudis
preveu una assignatura obligatòria, Idioma Modern: Immersió (16 ECTS), a 2n curs,
que cursen tots els estudiants de la titulació; així mateix, es preveu una segona
immersió lingüística optativa per als estudiants de 4t curs.
La immersió lingüística es realitza per a anglès, francès i alemany en alguna de les
gairebé 70 universitats amb les quals s’han signat convenis Erasmus+ o convenis
bilaterals11. A la mobilitat de sortida cal sumar-hi les dades de mobilitat d’acollida, que
representa un volum similar d’estudiants que s’incorporen parcialment a les
assignatures de grau; concretament, 124 estudiants els curs 2013-2014. A més, la FTiI
va rebre una estudiant de la Universidad de Granada en el marc del programa SICUE
(Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles) de mobilitat
acadèmica establert per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, un
estudiant de conveni bilateral (Universitat d’Ottawa, Canadà) i un estudiant visitant
(Universitat d’Antioquia, Colòmbia).
El curs 2013-2014 van realitzar estades a l’estranger 118 estudiants del grau en
Traducció i Interpretació, distribuïts de la manera següent:
Estada obligatòria
de 2n curs
Idioma anglès
62
Idioma francès 19
Idioma alemany 22
Total
103

Estada optativa
de 4t curs
5
9
1
15

Total
67
28
23
118

Taula 6. Estades a l’estranger del grau en Traducció i Interpretació durant el curs
2013-2014
Tot i que els estudiants poden triar l’idioma en el qual faran la immersió lingüística de
segon curs, l’interès és prioritari per les destinacions de parla anglesa. El nombre
d’estudiants que fan una segona estada a quart curs es manté estable respecte de
cursos anteriors.
La gestió de la mobilitat de la FTiI és responsabilitat de la vicedegana de relacions
internacionals i mobilitat, que coordina 4 tutors d’intercanvi, destinats a la tutela tant
dels estudiants de la FTiI que realitzen una immersió lingüística obligatòria o optativa,
com dels estudiants estrangers de les universitats sòcies que s’incorporen a la FTiI. La
mobilitat es gestiona conjuntament per als 2 graus de la facultat.

11

La informació sobre les universitats sòcies es pot consultar al web
http://www.upf.edu/estudiarfora/, i les característiques i requisits de cada tipus de mobilitat es
poden consultar al web de la FTiI: http://www.upf.edu/factii/mobilitat/.
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Inserció laboral
El curs 2013-2014 es va graduar la tercera promoció del grau en Traducció i
Interpretació. La Unitat d’Estudis, Planificació i Avaluació (UEPA) de la UPF ha
realitzat un informe comparatiu on s’analitzen les dades d’inserció de les universitats
catalanes que imparteixen estudis de traducció i interpretació. Pel que fa la taxa
d’ocupació, els nostres estudis presenten uns resultats relativament similars a les
altres, però és diferencien en el fet que no presenten graduats sense experiència
laboral i tenen gairebé un punt més de graduats ocupats, com es pot veure en la taula
següent:
Ll. Traducció i Interpretació.
Anglès
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Pompeu Fabra
Ll. Traducció i Interpretació. Anglès

S it ua c ió la bo ra l a c t ua l
O c upa t

n

92
55
147

A t ura t a mb e xpe riè nc ia

(f)

%

(f)

%

83
50
133

90,22
90,91
90,48

5
3
8

5,43
5,45
5,44

A t ura t s e ns e
e xpe riè nc ia
(f)
%

1
-1

1,09
-0,68

Ina c t ius
(f)

%

3
2
5

3,26
3,64
3,40

Taula 7. Dades comparatives d’inserció laboral per als graduats en Traducció i
Interpretació de les universitats catalanes
Quant a les dades d’adequació, cal destacar que el 76,36 % dels graduats de la UPF
tenen ocupacions que requereixen titulació universitària. Al conjunt del sistema, al
79,75 % dels graduats se’ls ha requerit el títol de llicenciat per poder accedir a la seva
feina actual, però aquesta diferència no és estadísticament significativa.
Quan es pregunta als graduats com valoren la utilitat de la formació rebuda, els
estudiants de Traducció i Interpretació de la UPF donen un 5,29 sobre 7 al nivell
assolit gràcies a la formació teòrica rebuda i un 4,15 sobre 7 a la utilitat que creuen
que aquests coneixements tenen per a la seva ocupació. Els resultats dels graduats
del sistema són 5,11 i 3,92, respectivament, la qual cosa significa que no es
produeixen diferències notables quant al nivell dels continguts teòrics, però que la
preparació professionalitzadora dels nostres estudis està més ben valorada que la que
ofereix la UAB.
Pel que fa la formació pràctica, els graduats de la UPF la valoren amb un 4,73 en
relació amb el nivell obtingut i amb un 4,35 en relació amb la seva utilitat per a la feina.
La formació pràctica dels graduats del sistema universitari català és valorada amb un
4,73 en relació amb el nivell obtingut (el mateix indicador que a la UPF) i amb un 4,18
en relació amb la seva utilitat per a la feina (indicador inferior al dels nostres graduats).
Aquestes dades de valoració fan pensar que potser caldria augmentar el component
pràctic dels estudis, sobretot en les assignatures de traducció. Caldrà plantejar la
necessitat d’estudiar si l’organització de la docència actual, la mateixa per a gairebé
totes les assignatures (15 hores de grup gran i 9 hores de seminari per trimestre), és la
més adient.
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GRAU EN LLENGÜES APLICADES
Pràctiques externes
Igual que en el grau en Traducció i Interpretació, la realització de les pràctiques
curriculars està prevista per als estudiants de 4t curs de grau. Les pràctiques
extracurriculars (remunerades) es poden realitzar en qualsevol moment, només cal
estar matriculat tot i que, igual que per a l’altre grau, cal el vistiplau del centre perquè
l’estudiant pugui fer les pràctiques.

Pràctiques curriculars
Al grau en Llengües Aplicades, les pràctiques s’ofereixen com una assignatura
optativa de 4t curs amb dues modalitats: 450 hores (20 ECTS) i 225 hores (10 ECTS).
Se’n van oferir 6 places, a les quals van optar un total de 14 estudiants: 4 places de la
modalitat de 450 hores i 2 places de la modalitat de 225 hores. El llistat d’empreses i
institucions es detallen a les evidències.
Tota la informació sobre l’organització de les pràctiques es publica a la web de la FTiI i
està disponible de forma permanent en un apartat dedicat a pràctiques curriculars i no
curriculars. S’hi inclou informació sobre normativa, oferta de places, pla docent,
descripció de requisits i procediment d’adjudicació. La gestió de les pràctiques recau
en un professor responsable d’assignatura.
A la memòria que els estudiants han d’elaborar al final del període de pràctiques
descrivint les tasques fetes i fent-ne una valoració, en general afirmen que es tracta
d’una experiència positiva, ja que les veuen com una forma d’introduir-se al món
laboral sense deixar d’anar a la universitat, de treballar amb experts, d’establir
contactes relacionats en àmbits professionals, d’interioritzar i aplicar competències i
habilitats desenvolupades durant els seus estudis, i d’adquirir gradualment
responsabilitats. També valoren positivament el fet que siguin tutoritzades des de la
FTiI. Tanmateix, assenyalen que algunes de les places estan excessivament
orientades a la traducció.

Pràctiques no curriculars
En l’àmbit de les pràctiques no curriculars, la FTiI ha participat en la gestió de 4
convenis amb diverses empreses on els estudiants del grau en Llengües Aplicades
han realitzat pràctiques. Es pot consultar el llistat de places al portal de l’acreditació
(cf. Estàndard 6: S6.2.1 taula 6).

Erasmus Pràctiques
El curs 2013-2014, la FTiI va acollir una estudiant italiana (de la Università degli Studi
di Sassari) que va fer una estada, on es va encarregar de la traducció de textos
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diversos cap a l’italià, la gestió de bases de dades, i tasques de documentació i
manteniment de pàgines web.
Mobilitat dels estudiants
La gestió de la mobilitat de la FTiI és responsabilitat de la vicedegana de relacions
internacionals i mobilitat, que coordina 4 tutors d’intercanvi, destinats a la tutela tant
dels estudiants de la FTiI que realitzen una immersió lingüística obligatòria o optativa,
com dels estudiants estrangers de les universitats sòcies que s’incorporen a la FTiI. La
mobilitat es gestiona conjuntament per als dos graus de la facultat.
La mobilitat internacional és un element essencial de la titulació. El pla d’estudis
preveu una assignatura obligatòria, Idioma Modern: Immersió (16 ECTS), a 2n curs,
que cursen tots els estudiants de la titulació; així mateix, es preveu una segona
immersió lingüística optativa per als estudiants de 4t curs.
La immersió lingüística es realitza per a anglès, francès i alemany en alguna de les
universitats amb les quals s’han signat convenis Erasmus+ o convenis bilaterals. El
curs 2013-2014 van realitzar estades a l’estranger 54 estudiants del grau en Llengües
Aplicades, distribuïts de la manera següent:
Estada obligatòria
de 2n curs
Idioma anglès
28
Idioma francès 9
Idioma alemany 15
Total
52

Estada optativa
de 4t curs
1
0
1
2

Total
29
9
16
54

Taula 8. Estades a l’estranger del grau en Llengües Aplicades durant el curs 20132014
Els estudiants poden triar l’idioma en el qual fan la immersió lingüística de segon curs i
veiem que es reparteixen força equilibradament entre la seva primera llengua
estrangera (anglès) i la segona. És molt baix el nombre d’estudiants que van fer
l’estada optativa de quart el curs 2013-2014, tot i que el curs actual ha augmentat a 5
estudiants. Esperem que aquestes xifres es mantinguin, atès que és una possibilitat de
formació molt interessant per als estudiants.

Inserció laboral
El curs 2013-2014 es va graduar la segona promoció del grau en Llengües Aplicades i,
per tant, no disposem encara d’indicadors fiables.
Finalment, amb l’objectiu de facilitar la incorporació dels graduats al món professional,
des de la FTiI i a partir de l’anàlisi dels indicadors obtinguts el curs 2012-2013 es va
crear la tutoria de perfil formatiu:
Informe

Q2 Actuació: Adjudicar una tutoria de perfil formatiu a professors experts
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20122013

en els diferents àmbits d’especialització del grau.
Objectiu: Millorar la informació que reben els estudiants en els
diferents àmbits d’especialització del grau. Organitzar activitats
lligades als perfils i adreçades als estudiants.
Valoració dels resultats: Les tutories de perfil formatiu es van iniciar
durant el curs 2013-2014 i continuen durant el curs 2014-2015.
Durant aquests dos cursos, els tutors han orientat els estudiants en
qüestions relatives a les assignatures lligades al seu perfils i han
organitzat activitats per explicar les sortides professionals dels seus
graus.

MÀSTER EN ESTUDIS DE TRADUCCIÓ
Respecte als indicadors d’inserció laboral, el DTCL preveu la realització d’una
enquesta entre els estudiants titulats. Aquesta enquesta porta poc temps activa i les
respostes que s’han rebut fins ara es poden considerar indicatives del que seran unes
dades més completes en un futur proper. Les preguntes que inclou estan basades en
enquestes realitzades amb la mateixa finalitat en altres estudis de la mateixa
universitat i validades per l’AQU. Els indicadors inclouen la taxa d’adequació i la
valoració de la utilitat de la formació.
Els gràfics que es poden consultar en l’enllaç mostren les dades que s’han pogut
extreure de les enquestes realitzades.
Valoració de l’enquesta: La majoria de participants es van titular abans de l’any 2010
o l’any 2014 i en l’actualitat la majoria treballen o ho han fet en algun moment des que
van finalitzar el màster (88 %); d’aquests, el 53% treballa a jornada completa.
Els titulats del MET creuen que la feina que desenvolupen està molt o bastant
relacionada amb el seu perfil personal (un 82 % dels enquestats) i la majoria dels
enquestats (el 88 %) han desenvolupat les seves activitats en recerca i/o docència o
en serveis per a empreses. Pel que fa al tipus de contractació de què són objecte els
titulats, un 76 % treballen per compte aliè amb un contracte a jornada completa i van
accedir a la feina mitjançant una entrevista (45%), responent anuncis de feina o
guanyant concursos (33 %); una minoria ho van fer per contactes (22 %).
Quant a la formació rebuda al màster, el 94 % dels estudiants creuen que ha estat
“molt o bastant útil” i les competències treballades al màster que més valoren en la
seva activitat laboral són el coneixement de llengües estrangeres i la comunicació
escrita (58,9 % dels enquestats), i la gestió de projectes i el foment del pensament
crític (41,2 %).
Els nostres titulats manifesten estar molt o bastant satisfets laboralment (94 %) i
només el 6 % està poc satisfet.
Per últim, el 88 % dels enquestats recomanarien aquest màster i el 56 % el tornaria a
fer a la mateixa universitat.
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MÀSTER EN LINGÜÍSTICA TEÒRICA I APLICADA
Com a complement a les dades sobre inserció laboral dels estudiants de màster
proporcionades per l’AQU Catalunya (està previst disposar d’aquestes dades a finals
del curs 2014-15), el DTCL ha dut a terme paral·lelament una iniciativa per a una
enquesta sobre inserció laboral a tots els estudiants del màster (des del curs 2006).
Actualment el DTCL està recopilant la informació de les enquestes i s’espera poder-les
valorar a partir del proper curs 2015-2016.
També s’està creant un grup de LinkedIn, amb què esperem mantenir en contacte tots
els graduats del MLTA.
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4. VALORACIÓ I PROPOSTA DEL PLA DE MILLORA
Com es desprèn de l’anàlisi que hem exposat en aquest autoinforme, els objectius que es plantejaven a la memòria de verificació per a la
programació dels títols de grau s’han assolit satisfactòriament. L’adaptació dels títols a l’EEES no va suposar cap ruptura respecte dels
processos d’ensenyament i aprenentatge, atès que molts dels principis que s’hi fomentaven eren ja habituals al centre. Amb els anys, hem
anat millorant les accions de coordinació docent i d’orientació dels estudiants i a dia d’avui els nostres graus estan ben posicionats en el
context de titulacions afins. La formació que oferim és de qualitat, orientada al desenvolupament de competències i no només a
l’aprenentatge de continguts; està centrada en l’aprenent i en la seva activitat. És una formació sobretot generalista, amb una introducció
limitada a diversos perfils d’especialització. Tots dos graus, amb enfocaments diferenciats, giren al voltant de l’ús de la llengua i dels
idiomes en diferents contextos professionals. Per això l’excel·lència en el domini de les dues llengües pròpies i dels dos idiomes és una
competència medul·lar, que ens hem d’esforçar a millorar, ja que la formació secundària no afavoreix que tots els estudiants arribin a la
universitat amb els mínims assolits. Cal valorar positivament la implementació del SGIQ al nostre centre, que cada any ens ha obligat a
analitzar críticament la formació que oferim i els resultats que se’n desprenen, encara que hi hagi aspectes en els quals hem d’anar
avançant. En aquest sentit, el procés de reflexió no s’acaba amb la publicació d’aquest autoinforme, sinó que la seva elaboració permet la
detecció de problemes i la proposta de les consegüents accions de millora.

Aspectes que requereixen intervenció i pla de millora
Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu
FTiI
Objectius que cal
Diagnòstic
assolir
Detecció d’un gran interès
dels estudiants en
realitzar pràctiques
curriculars
Detecció d’un
disfuncionament en la
programació dels crèdits
de les assignatures de

Accions proposades

Prioritat

Responsable

Implica
modificació?

Terminis

Millorar la formació
professionalitzadora
dels graduats

Augmentar el nombre de
places de pràctiques
curriculars

A

Degana i tutora de pràctiques

Curs 2016-2017

No

Facilitar la matrícula
dels estudiants

Ajustar el creditatge de les
assignatures 22970 (TRA)
i 22985 (LA) a 12 ECTS

A

Degana i responsable de pràctiques

Curs 2016-2017

No
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Pràcticum
Els estudiants tenen la
percepció que els manca
formació en llengua
anglesa

Detecció de mancances
en el nivell dels idiomes
estrangers dels estudiants

Insatisfacció dels
estudiants pel que fa al
nombre de places
d’assignatures optatives
d’alguns perfils

Augmentar el nombre
d’hores de formació en
anglès

Oferir assignatures en
anglès com a llengua
vehicular

Millorar el nivell dels
idiomes estrangers dels
estudiants

Crear una comissió
d’idiomes que determini
les necessitats formatives
prèvies dels estudiants i
els mitjans per assolir els
objectius establerts
Posar en marxa un
programa de mentories
com el que funciona per a
les llengües
Demanar a UPF-Idiomes
la programació de cursos
adients a les necessitats
formatives dels nostres
estudiants (per exemple,
cursos de nivell A1+ en
alemany i francès) o
assumir-ne la programació
en cas que UPF-Idiomes
no pugui fer-ho

Augmentar el grau de
satisfacció dels
estudiants i la seva
formació en alguns
àmbits

Augmentar places a les
assignatures optatives
més demandades pels
estudiants

El nombre d’estudiants
matriculats a les
assignatures de LSC
continua sent baix

Arribar a 20 estudiants
que cursin assignatures
d’idioma en LSC

Augmentar la difusió i les
accions divulgatives sobre
la LSC
Estudiar la viabilitat de
proposar com a
assignatures optatives les
assignatures d’idioma de
LSC

Detecció de certa

Millorar el grau de s

Demanar a Carreres

A

Director del DTCL

Curs 2016-2017

No

A

Coordinadors docents

Curs 2015-2016

No

A

Degana, vicedegana d’estudiants i
tutors d’idioma

Curs 2015-2016

No

A

Deganat

Curs 2016-2017

No

A

Degana i vicedegana d’ordenació
acadèmica

Curs 2015-2016

No

A

Deganat

Curs 2015-2016

No

A

Deganat i direcció del DTCL

Curs 2016-2017

No

A

Vicedegana d’estudiants i

Curs 2015-2016

No
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insatisfacció per part dels
estudiants sobre el
coneixement del món
professional

Manca informació pública
sobre sistemes
d’avaluació de les
assignatures

insatisfacció i millorar la
informació que reben els
estudiants

Millorar la transparència
de la informació sobre
les titulacions pel que fa
als instruments i criteris
d’avaluació

Grau en Traducció i Interpretació
Objectius que cal
Diagnòstic
assolir
Manca informació sobre
els resultats i la valoració
de l’estada obligatòria de
segon curs
Detecció dels desitjos de
millora dels coneixements
sobre diversitat cultural
(jutjats insuficients pels
alumnes)
Segons l’informe
d’inserció laboral, els
graduats expressen la
necessitat d’incrementar
les activitats docents amb
un fort component pràctic.

Conèixer la valoració
que fan els estudiants
de l’estada
Augmentar el
coneixement sobre la
diversitat cultural dels
estudiants
Augmentar les activitats
docents de caràcter
pràctic en algunes
assignatures del grau

Professionals
l’organització de taules
rodones de sortides
professionals i també
presentacions d’empreses
i associacions de
professionals del nostre
entorn.
Publicar a l’e-Repositori
mostres d’exàmens de les
assignatures del grau

coordinadors docents

Accions proposades
La incorporació dels
crèdits a l’expedient de
l’alumne es farà previ
lliurament del qüestionari
Comprovar que aquesta
competència està inclosa
en diverses assignatures i
que es treballa de manera
progressiva
Estudiar la viabilitat d’un
canvi d’organització pel
que fa a la distribució de
les hores docents (grup
gran i seminari) d’algunes
assignatures del grau

Vicedegana d’ordenació acadèmica,
secretaria de la FTiI i CRAI

M

Prioritat

Responsable

Curs 2015-2016

No

Implica
modificació?

Terminis

A

Secretaria de la FTiI

Curs 2015-2016

No

M

Coordinadors docents

Curs 2016-2017

No

M

Degana, cap d’estudis de Traducció i
Interpretació i director del DTCL

Curs 2016-2017

No

Grau en Llengües Aplicades
Diagnòstic
Alguns docents lamenten
el canvi d’organització
docent de les
assignatures d’estudi de

Objectius que cal
assolir

Accions proposades

Augmentar les activitats
docents de caràcter
pràctic i inductiu en
algunes assignatures

Estudiar la necessitat d’un
canvi d’organització
docent pel que fa a la
distribució d’hores de

Prioritat

M

Responsable
Degana, cap d’estudis de Llengües
Aplicades i director del DTCL

Implica
modificació?

Terminis

2015-2016

No
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cas de primer i segon curs

del grau

presencialitat (grup gran i
seminaris)

Màster en Estudis de Traducció
Diagnòstic

Objectius que cal
assolir

Detecció de desajust en
crèdits ECTS del TFM

Igualar els crèdits ECTS
del TFM per a tots els
estudiants

Detecció d’algunes
assignatures que no
s’imparteixen en l’idioma
que consta en el
programa

Garantir el compromís
de seguretat lingüística
de la UPF i que cap
estudiant se senti
incòmode o perjudicat

Sobreoferta
d’assignatures optatives

Adequar l’oferta anual
d’assignatures optatives
a la demanda actual
dels estudiants

Necessitat de reorganitzar
les assignatures en
matèries
Necessitat de redistribuir
algunes competències per
matèries
Necessitat de millorar la
visibilitat de la relació
entre assignatures, tot i
que aquesta interrelació sí
que es fa palesa en les
assignatures de
Pràcticum i TFM

Millorar la claredat en
l’estructuració del pla
d’estudis
Garantir una presentació
correcta de les
competències en el
conjunt dels plans
docents
Promoure exercicis
transversals i projectes
de traducció amb la
implicació de més d’una
assignatura. Garantir
una millor coordinació
entre assignatures

Accions proposades
Ajustar a 10 crèdits ECTS
els crèdits del TFM com a
norma general
Garantir que el professorat
coneix el programa de
seguretat lingüística de la
UPF. Establir criteris d’ús
de la llengua per al conjunt
d’assignatures sense
coartar la possibilitat de
l’adaptació a cada
circumstància de cada grup
d’estudiants
Rotar bianualment en
l’oferta d’algunes
assignatures optatives.
Assimilar una assignatura
optativa
Organitzar les assignatures
en matèries en comptes
d’en mòduls

Prioritat

Responsable

Implica
modificació?

Terminis

A

Coordinador del màster

Curs 2016-2017

Sí
Ja enviada a l’AQU

A

Coordinador del màster

Curs 2015-2016

No

A

Coordinador del màster

Curs 2015-2016

No

A

Coordinador del màster

Curs 2016-2017

Sí
Ja enviada a l’AQU

M

Coordinador del màster i professorat
implicat

Curs 2015-2016

No

Introduir canvis en els plans
docents que incloguin
activitats formatives que
M
suposin transversalitat
entre assignatures

Coordinador del màster i professorat
implicat

Curs 2015-2016

No necessàriament

Reagrupar les
competències ja existents
per plans docents

102

Màster en Lingüística Teòrica i Aplicada
Diagnòstic

Objectius que cal
assolir

Accions proposades

Prioritat

Responsable

Terminis

Implica
modificació?

Manca de visibilitat
d’algunes
especialitzacions del
màster (Computacional,
Ensenyament, Adquisició)

Reforçar el perfil de les
especialitzacions del
màster

Proposar canvi dels
crèdits optatius d’algunes
especialitats a crèdits
d’especialitat.

A

Coordinador del màster

Curs 2016-2017

Sí
Ja enviada a l’AQU

Necessitat de millorar
l’optativitat i la
interdisciplinarietat entre
especialitats

Reforçar l’optativitat de
les assignatures
d’especialització del
màster, cosa que
afavorirà la
interdisciplinarietat

Proposar l’eliminació dels
crèdits obligatoris per
especialitat

A

Coordinador del màster

Curs 2016-2017

Sí
Ja enviada a l’AQU

Augmentar la
internacionalització dels
estudiants del màster

Introduir noves
assignatures per al
programa ERASMUS
MUNDUS; es consideren
assignatures de tercer
trimestre

A

Coordinador del màster

Curs 2016-2017

Sí
Ja enviada a l’AQU

Necessitat d’adaptar el
programa a programes
d’intercanvi europeus

Estàndard 2. Pertinença de la informació pública
FTiI
Objectius que cal
Diagnòstic
assolir

Accions proposades

Prioritat

Responsable

Terminis

Implica
modificació?

Algunes informacions
estan duplicades, d’altres
pateixen de certa
desorganització

Millora de l’accés a la
informació per part dels
usuaris

Actualitzar la web,
reorganitzar les PMF i
traduir els continguts

M

Secretaria de la FTiI

Curs 2015-2016

No

Publicar informació sobre
inserció laboral

Disposar de formació
permanent sobre
experiències
professionals de
graduats (resultats
d’enquestes, participació
en taules rodones, etc.).

Publicar la informació de
què ja disposem i recollirne de manera dinàmica
per alimentar el web

M

Vicedegana d’estudiants, tutors de
perfils formatius i secretaria de la FTiI

Curs 2015-2016

No

Màster en Lingüística Teòrica i Aplicada
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Diagnòstic
Seguir millorant en la
projecció i la difusió del
màster

Objectius que cal
assolir
Ús del Facebook i els
materials audiovisuals
per a la difusió de les
activitats del màster

Accions proposades
Crear una pàgina de
Facebook SomLlenguatge i un vídeo
promocional del màster

Prioritat

Coordinadora del màster i direcció del
DTCL

A

Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació
FTiI
Objectius que cal
Diagnòstic
Accions proposades
assolir
El nombre de places que
atorga Gestió Acadèmica és
sempre superior al de
places ofertes per la FTiI i
provoca sobreocupació a
algunes assignatures
La taxa d’abandonament a
primer curs és encara
elevada al grau de
Traducció i Interpretació
La taxa de participació a les
enquestes de satisfacció
(AVALDO) no arriba al 50 %
No existeixen enquestes de
satisfacció per a docents ni
per a PAS

Igualar el nombre de
matriculats al de
places ofertes per
no tenir
sobreocupació en
algunes
assignatures de
primer curs
Determinar les
causes que
provoquen
l’abandonament
Fomentar la
participació dels
estudiants
Afavorir la
participació de tots
els col·lectius en
l’avaluació del
desenvolupament
de les titulacions

Responsable

Prioritat

Responsable

Terminis

Curs 2016-2017

Terminis

Implica
modificació?
No

Implica
modificació?

Limitar el nombre d’estudiants
d’accés i, si escau, analitzar el
perfil dels estudiants que superen
en nombre de places

A

Servei de Gestió Acadèmica

Curs 2015-2016

No

Analitzar els casos
d’abandonament

A

Vicedegana d’estudiants, tutors
generalistes i UEPA

Curs 2016-2017

No

Implementar estratègies que
fomentin la participació dels
estudiants

A

Deganat i UEPA

Curs 2016-2017

No

Demanar a la UEPA l’elaboració
d’enquestes específiques
adreçades a aquests dos
col·lectius

A

Deganat i UEPA

Curs 2016-2017

No

DTCL
Diagnòstic
Necessitat d’obtenir dades
més completes sobre la
incorporació dels titulats a

Objectius que cal
assolir

Accions proposades

Obtenir dades sobre
la situació
professional dels

Elaborar un directori de dades de
contacte actualitzades dels titulats
per poder remetre’ls consultes o

Prioritat
M

Responsable
CQUID i UEPA, en coordinació amb
les secretaries dels centres

Implica
modificació?

Terminis
Curs 2016-2017

No
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diferents sortides
professionals
Participació reduïda dels
alumnes en l’enquesta
AVALDO de satisfacció amb
els estudis de màster

graduats
Augmentar la
participació dels
estudiants en les
enquestes i obtenir
informació detallada
sobre la satisfacció

Màster en Estudis de Traducció
Objectius que cal
Diagnòstic
assolir
Falten dades sobre
satisfacció i participació en
el programa de tutories

Optimització del
programa de tutories

enquestes de seguiment sobre la
seva situació professional
Augmentar la difusió de l’enquesta.
Adequar la valoració de les
assignatures i les pràctiques a les
característiques dels estudis

M

Accions proposades

Prioritat

Sistematitzar la recollida
d’indicadors de satisfacció i
participació en el programa de
tutories

M

Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
FTiI
Objectius que cal
Diagnòstic
Accions proposades
assolir
L’aula de cabines per a la
interpretació té problemes
tècnics rellevants
La prova pilot de mentories
en llengua catalana i en
llengua espanyola sembla
haver millorat els resultats
acadèmics
El servei d’informàtica
preveu instal·lar una nova
versió de Moodle i molts
professors desconeixen el
potencial d’aquesta eina
informàtica

Millora en els
equipaments que
facilitin la docència
en interpretació
consecutiva i
simultània
Millorar la
competència en
llengües primeres
dels estudiants de
primer curs
Millorar la formació
dels docents pel
que fa a les utilitats
que ofereix la nova
versió

UEPA i coordinadors de màster

Curs 2016-2017

Responsable

Terminis

Coordinador del màster i secretaria del
DTCL

Curs 2016-2017

Responsable

Terminis

Prioritat

No

Implica
modificació?
No

Implica
modificació?

Resoldre les deficiències del
sistema

A

Informàtica

Curs 2015-2016

No

Continuar amb el projecte i
ampliar-lo en la mesura que els
recursos ho permetin

A

Vicedegana d’estudiants i professors
de llengua catalana i llengua espanyola

Curs 2015-2016

No

Incloure aquest tema en les
properes Jornades de
Coordinació Docent

A

Director de la USQUID

Curs 2015-2016

No
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Màster en Lingüística Teòrica i Aplicada
Objectius que
Diagnòstic
cal assolir
Necessitat de millorar
l’acollida dels estudiants

Millorar l’acollida
general i l’acollida
lingüística

Accions proposades
Organitzar una acollida integral
que incorpori també la part
lingüística, per als estudiants
internacionals

Prioritat

A

Responsable
Coordinadora del màster i direcció
DTCL

Implica
modificació?

Terminis

Curs 2015-2016

No
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5. ANNEX: DIMENSIONS ADDICIONALS
MÀSTER UNIVERSITARI
APLICADA

EN

LINGÜÍSTICA

TEÒRICA

I

Dimensió addicional d'internacionalització:
1. Training programme for internationalization
The university master’s programme in Theoretical and Applied Linguistics (MLTA from
the Catalan) satisfactorily passed the (abbreviated) verification process carried out by
the Spanish National Agency for Quality Assessment and Accreditation (ANECA) in
July 2009. At the same time, it was approved to change the qualification’s name to
‘Master in Theoretical and Applied Linguistics’. The interest of the offering and its
academic and professional references is borne out by the assessment and verification
processes performed by the Catalan University Quality Assurance Agency (AQU
Catalunya) and ANECA in 2006 and 2009 respectively.
The UPF’s university master’s degree programme in Theoretical and Applied
Linguistics combines theory and various areas of applied linguistics in a single
programme. Students acquire a solid grounding in essential areas of linguistic theory
and specialize in one of the following three fields: formal and descriptive linguistics;
language acquisition and language learning; or lexicology and terminology. The
programme also includes specialized training in computational linguistics and discourse
analysis. Students are provided with adequate postgraduate training to go on to pursue
a doctorate in one of these areas or a career in which language and linguistics feature
prominently.12 The ideal candidate will hold an undergraduate degree, be interested in
language and linguistic communication in general, be open to interdisciplinary
knowledge, and have a good working knowledge of more than one language
(preferably including English).
The university master’s degree programme in Theoretical and Applied Linguistics aims
to be a programme of international excellence for training in the field of linguistics. In
this regard, it recently earned the 2014 ‘International Master’s Programme’ quality
distinction awarded by AQU Catalunya in recognition of master’s degree programmes
in Catalonia with a well-developed international dimension and highly qualified teaching

12

The research track of the current version of the master’s degree programme is one of the

paths for admission (training period) to the doctoral programme in Translation and Language
Sciences. The doctoral programme’s research period was successfully verified by ANECA in
June 2009, and the programme as a whole (training and research periods) has had a quality
mention (MCD2006-00339) since 2003.
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staff. (For more information on the call for applications and the resolution awarding the
distinction, see http://www.upf.edu/dtcl/formacio/premiMLTA.html.)
The general skills covered by the university master’s degree programme in Theoretical
and Applied Linguistics ensure that students acquire the basic master’s-level skills
listed in Annex I of Spanish Royal Decree 1393/2007 and in the Spanish Qualifications
Framework for Higher Education (MECES). The specific skills covered by the
programme include the ability to:
1. Clearly identify, describe and classify complex linguistic phenomena (phonetic,
phonological, morphological, syntactic, semantic and pragmatic) for epistemological
purposes.
2. Understand scientific texts on language.
3. Identify, describe and classify linguistic phenomena for specific purposes and for a
variety of applications.
4. Formulate analyses to solve problems in theoretical or applied linguistics.
5. Analyse communicative acts in all their complexity and with the necessary level of
detail.
6. Show a strong command of argumentative and empirical linguistic analysis
methodologies.
7. Critically assess advanced analyses and theoretical concepts in the field of
linguistics.
8. Write linguistics research papers according to high quality standards.

All of these skills are applied to the linguistic analysis of various languages, thereby
promoting internationalization.
The training activities used in the different subjects that make up the MLTA curriculum
were designed with a view to obtaining the desired learning outcomes and include the
following activities: papers, presentations, attendance at seminars, case studies,
simulations of professional and research team contexts, problem solving, expositions of
topics by teachers and students, discussions, internships, information searches at the
library, and other activities tailored to the programme followed in each case. Through
these activities, students acquire and develop, in addition to the specific skills, the
general skills associated with each one.

Internationalization of the training
The benchmark for the training currently offered by the MLTA, with regard to how it
combines the study of both theoretical and applied dimensions of linguistics, is the type
of postgraduate training offered at schools such as the University of Edinburgh (PhD in
Theoretical and Applied Linguistics), the University of London’s SOAS (MPhil/PhD in
Linguistics), the University of Munich (International Doctoral Programme in Linguistics),
or the University of Toulouse-Le Mirail (theoretical and descriptive linguistics track of
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the Master in Language Sciences). The teaching for the master’s programme fully
adheres to European Higher Education Area (EHEA) approaches. It uses an active
methodology that aims to empower students to develop the skills they need to conduct
research. To this end, it blends face-to-face training activities with activities that
students carry out independently with the support of a virtual Moodle-based classroom.
Significantly, the skills covered by the qualification comply with the international
standards set out in the Dublin Descriptors for master’s level studies, as reflected in the
aforementioned Royal Decree. For the design of the curriculum, consideration was
given to the skills listed in documents drafted by networks and associations such as the
‘Subject benchmark statement for linguistics’ commissioned by the UK’s Quality
Assurance Agency for Higher Education (‘Subject benchmark statement for linguistics’,
2007) and the Linguistic Society of America (‘Teaching linguistics’ guide 2007).

Student selection process and international students
With a view to further internationalizing the master’s programme, in 2011 it was
proposed that one of the programme’s specializations be offered entirely in English.
This inclusion of an all-English track is one of the factors that have contributed to
significantly boosting enrolment on the programme (15 students in the 2011-2012
academic year, 21 students in the 2012-2013 academic year, and 33 students in the
2013-2014 academic year; in this year’s application period, it was necessary to select
70 students, that is, 50% of the applicants to the programme).

Two of the most indicative features of the international nature of the university master’s
degree programme in Theoretical and Applied Linguistics are:
(1) the high number of international students enrolling on and graduating from the
programme each year; and
(2) the student selection process.
Today, the university master’s degree programme in Theoretical and Applied
Linguistics is highly internationalized in terms of its students. The number of students
enrolled on the programme has steadily climbed each year (15 students in 2011-2012,
21 students in 2012-2013, and 26 students registered for the 2013-2014 academic
year), despite the considerable increase in the cost of tuition. Likewise, the number of
international students has grown to account for 65% of the total number this year (17
international students vs 9 students from Spain). As noted, one of the keys to the
successful recruitment of foreign students for the MLTA has been the fact that the
formal linguistics specialization can be completed taking exclusively subjects taught in
English.
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Figure 1: High number of international students
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The ideal personal and academic profile for candidates for the university master’s
degree programme in Theoretical and Applied Linguistics is someone with an
undergraduate degree, high academic potential (as evidenced by his or her transcript),
and a strong interest in language comprehension and communication, who is moreover
highly motivated to pursue advanced linguistic research. Preference is given to
students with a good active and passive command (level B2) of at least one language
other than their own, preferably English. In general, we seek candidates who will be
able to complete our postgraduate programme (whether through our master’s degree
programmes or our doctoral programme) and successfully apply the knowledge they
thus acquire to their future academic and non-academic career. There are no special
admissions tests. As the number of applications received this year exceeded the
number of available placed by 20%, the following publicly available system was used to
rank
the
candidates
(see:
http://www.upf.edu/masterlinguistica/en/access/selection.html):

1.

Transcript: 70%

2.

Knowledge of English (level B2): 10%

3.

Complementary academic and professional training: 5%

4.

Research experience: 5%

5.

Professional/teaching experience: 5%

6.

Knowledge of other languages (level B2): 5%
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Consideration is also given to the fit between the applicant’s expressed interests and
the lines of research being pursued by the programme’s faculty.

Language in which the programme is taught

In keeping with UPF practice, in which English is afforded the same status as Catalan
and Spanish as an academic language (research and training), the subjects for the
university master’s degree programme in Theoretical and Applied Linguistics are taught
in English, Spanish or Catalan (depending on the subject). Currently, 60% of the
subjects for the 2012-2013 academic year are being taught in English, 35% in Spanish
and 5% in Catalan (i.e. 13 subjects in English, 8 in Spanish and 1 in Catalan). The
following website shows the teaching languages of the subjects for this year’s edition of
the programme (en=English; es=Spanish; ca=Catalan). It is worth noting that some the
subjects taught in Spanish (4 subjects in all) have also been included with a view to
further internationalizing the programme, as they are intended to meet the needs of the
Erasmus Mundus MULTIELE programme, for students seeking to teach the Spanish
language. This programme is responsible for a significant number of students (about
25) each year, who, while not MLTA students themselves, benefit the Department and
the MLTA both academically and economically.

http://www.upf.edu/masterlinguistica/structure/timetable_2013-14.html

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

English

11 (52.40%)

12 (57.14%)

13 (59.09%)

13 (59.09%)

Spanish

7 (52.40%)

7 (33.34%)

8 (36.36%)

8 (36.66%)

Catalan

3 (33.30%)

2 (9.52%)

1 (4.55%)

1 (4.55%)

TOTAL

21

21

22

22

Table: Number of subjects taught in Catalan, Spanish and English, in absolute terms
and as a percentage.

Additionally, students have the guaranteed option of completing the master’s degree
programme entirely in English if they choose the formal linguistics specialization. In this
regard, it is worth noting that, although the initial verification report did not list English
as a teaching language for many subjects, once the UPF’s Academic Planning
Committee became aware of the international interest in the programme, it agreed to
the inclusion of English beginning in the 2011-2012 academic year. This trend was
reflected in the monitoring reports for the 2010-2011 and 2011-2012 academic years.
In the following years, English gradually took on a more prominent role, until reaching
the levels described in the application in relation to the 2013-2014 academic year.
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Further proof of the use of English in the programme can be found in the master’s
degree final projects. Of the 13 final projects submitted in the 2012-2013 academic
year, 8 were defended in English. This is in addition to the students that chose the
professional or academic track. The following website shows the titles, authors and
supervisors of these final projects:

http://www.upf.edu/masterlinguistica/en/research/mathesis.html
http://www.upf.edu/masterlinguistica/structure/timetable_2013-14.html

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

English

9 (50%)

8 (61%)

8 (53.33%)

13 (56.53%)

Catalan

3 (16.67%)

2 (15.38%)

3 (20%)

7 (30.43%)

Spanish

6 (33.33%)

3 (23.08%)

4 (26.67%)

3 (13.04%)

TOTAL

18

13

15

23

Table: Number of master’s degree final projects written in Catalan, Spanish and
English, in absolute terms and as a percentage.

Moreover, students are increasingly encouraged to write papers for their final projects
that could potentially be published in international linguistics journals. To this end, final
projects have been published in journals such as Terminàlia, Journal of Politeness
Research, Infant Behavior and Development, and Higher Learning Research
Communications.
By way of example, the following papers have been published in recent years:

Ament, J. R., & Pérez Vidal, C. (2015). Linguistic outcomes of English medium
instruction programmes in higher education: A study on economics undergraduates at
a Catalan university. Higher Learning Research Communications, 5(1), pp. 47-67.
Igualada, A., Bosch, L., & Prieto, P. (2015). Language development at 18 months is
related to multimodal communicative strategies at 12 months. Infant Behavior and
Development, 39, pp. 42-52.
Martínez Salom, M. Àngels (2014). Algunes dades sobre col·locacions lèxiques en
discursos especialitzats en llengua catalana. Terminàlia, 10 (June 2014), pp. 17-26.
DOI: 10.2436/20.2503.01.67. ISSN 2013-6692; e-ISSN: 2013-6706.
McKinnon, S. & Prieto, P. (2014). The role of prosody and gesture in the perception of
mock impoliteness. Journal of Politeness Research 10(2), pp. 185–219.
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Published in MarcoELE:
Milà Garcia, A. (2011). El agradecimiento: realización, valoración y reflexión sobre su
enseñanza
en
el
aula
de
ELE,
available
online
at
http://marcoele.com/suplementos/agradecimiento/
Vidiella Andreu, M. (2011). El enfoque léxico en los manuales de ELE, available online
at
Richtarcikova, Veronika. (In Press) Epistemic Indefinites in Slovak: Alternatives and
Exhaustification?. To appear in Proceedings of the 10th European Conference on
Formal Description of Slavic Languages, University of Leipzig, Germany, 2013.
Bassaganyas, T. 2014. The rise of haver as an existential and a 'perfect auxiliary': the
case of Old Catalan. Proceedings of Sinn und Bedeutung 19
Richtarcikova, Veronika. 2014. Epistemic indefinites in Slovak: Corpus survey and the
Haspelmath map. In J. Witkos & S. Jaworski (eds.), New insights into Slavic linguistics.
Frankfurt: Peter Lang, 297-316.

http://marcoele.com/suplementos/el-enfoque-lexico-en-los-manuales-de-ele/

Erasmus Mundus mobility programmes

One international quality indicator is the MLTA’s participation in the Erasmus Mundus
Master’s Degree in Learning and Teaching of Spanish in Multilingual and International
Contexts (MULTIELE), within which it offers four subjects from the MLTA.
http://www.upf.edu/dtcl/formacio/postgrau/MULTIELE_II.html
Another important sign of the international recognition achieved by the university’s
master’s programme in Theoretical and Applied Linguistics is the fact that the
Department has been invited to participate in an ERASMUS Action 2 call and, this
autumn, in an Action 1 call with the same consortium, for the ultimate purpose of
creating an ERASMUS Mundus master’s programme in ‘Empirical and Theoretical
Linguistics" (ETHEL). The consortium is coordinated by Humboldt University in Berlin
and includes staff linked to the Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft (Centre for
General Linguistics, ZAS, http://www.zas.gwz-berlin.de/), the most prestigious research
centre in all Germany in the field of theoretical linguistics. The other partners include
two of the most renowned centres in Europe in the field of linguistics and philosophy of
language,
specifically,
the
Utrecht
Institute
of
Linguistics
(http://www.uu.nl/faculty/humanities/EN/research/researchinstitutes/uilots/Pages/default2.aspx) and the Jean Nicod Institute (http://
www.institutnicod.org/). The other partners are the University of Wroclaw, the
University of Nova Gorica, and the Hungarian Academy of Sciences.
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The Erasmus Mundus ETHEL master’s programme, although formally different from
the MLTA, will in practice provide key support for the MLTA and will significantly
contribute to even further boosting the internationalization thereof. Unlike the MLTA,
the EM master’s programme is a two-year programme. It is designed to ensure that the
first-year students from every partner take subjects at their ‘mother’ institution. In our
case, a preliminary analysis conducted jointly with the other partners last March
indicates that UPF students could meet the programme requirements taking almost
entirely existing subjects from the MLTA. In other words, participating in the EM would
entail virtually no investment in new subjects and would boost enrolment on existing
ones. Moreover, the second year, UPF would play host to some of the foreign students
from the EM programme. The EM also provides specific funding, which would increase
the department’s ability to recruit top students, which, in turn, would increase the
master’s programme’s international visibility. The network of young linguists actively
engaged in research is a very important form of advertising, and the presence of such
students, whom we will endeavour to include in our research activities, will contribute to
fostering an environment conducive to research. Action 2 is expected to come to a
close in November 2013; the receipt of funding would make it possible to launch the
Erasmus Mundus master’s degree programme in the 2014-2015 academic year.

Student job placement

While we lack concrete quantitative data on the professional and academic placement
rates of our alumni, we do know that a large portion of MLTA students do decide to
continue their academic studies with the doctoral programme in Linguistics, either at
our school or another benchmark institution. The results of an informal survey
conducted by the master’s programme’s coordination staff among MLTA students in
the 2012-2013 academic year revealed that 60% had currently found jobs (including
both academic and non-academic positions) and 40% had continued on to the doctoral
programme in Linguistics, whether at a Spanish or foreign institution. It should be noted
that some of these students have been finalists for or been awarded internships on
projects at American and European universities (e.g. Harvard University, Radboud
University Nijmegen, University of Göttingen, Indiana University, and the University of
Paris 3). One of our students was also awarded a La Caixa scholarship to pursue the
doctoral degree (7% acceptance rate), while another received a scholarship under a
Recercaixa project. Likewise, many of our students have participated over the last year
in international conferences with papers based on their final master’s papers (e.g. the
2013 Conference on Empirical Methods on Natural Language Processing, Phonetics
and Phonology in Iberia, etc.). Finally, mention should be made of the fact that Pompeu
Fabra University intends to expand the information available on the job placement of
graduates who hold UPF qualifications in a near future.
In addition to the data on master’s student job placement rates provided by AQU
Catalunya (scheduled to be published at the end of the 2014-2015 academic year), the
Department of Translation and Language Sciences has carried out a parallel initiative
consisting of a survey on job placement for all master’s students (beginning in the 2006
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academic year). At present, the Department is compiling the data from the surveys,
which are currently being studied, which it hopes to be able to assess beginning in the
2015-2016 academic year.
Likewise, a group is being created on LinkedIn with a view to enabling master’s
programme graduates to stay in contact.

2. Internationalization of the teaching staff

All faculty members responsible for teaching in the master’s programme hold
doctorates and have high national and international profiles. Largely due to the quality
of the master’s programme’s teaching staff, in 2013, the programme received the
‘International Master’s Degree’ quality distinction. Some 35% of the faculty members
earned their undergraduate and postgraduate degrees outside Spain. Of the master’s
programme’s 31 lecturers, 10 earned their doctoral degrees abroad, at the following
universities: University of Utrecht, University of Illinois at Urbana-Champaign (USA),
Paul Valéry University of Montpellier (2), University of Geneva, University of
Pennsylvania (2), University of California Santa Cruz (USA), Stanford University, and
the University of Leipzig.

The lecturers also belong to both Spanish and international research and postgraduate
training networks. Some 48% of the MLTA teaching staff can accredit predoctoral and
postdoctoral research stays abroad and invitations to participate in external
postgraduate and doctoral programmes. Of the programme’s 31 lecturers, 14 have
completed postdoctoral research stays at foreign universities, some of them during
their sabbatical year and others during the academic year (duration of between two and
three months). The years and destinations have been follows: 2014 (University of
Maryland, University of Göttingen, University of Cork); 2013 (Chile, University at
Albany-SUNY, Otago (New Zealand)); 2012 (Vreie University, Belgium, University of
Orléans), 2011 (Lancaster, Thessaloniki, Ottawa, Portland); and 2010 (Cambridge,
Greece).

The teaching staff as a whole has broad experience in postgraduate training. Over the
last decade, they have participated on an ongoing basis in the teaching for the official
master’s degree programme in Theoretical and Applied Linguistics (since the 20062007 academic year), as well as in other master’s degree programmes offered by
Pompeu Fabra University and other institutions. Of the programme’s 31 lecturers, 10
regularly participate in the teaching of master’s degree or doctoral programmes
external to the UPF. This postgraduate teaching activity is in part reflected in the 99
officially recognized quinquenios (five-year teaching periods) jointly accumulated by the
lecturers with civil-servant contracts.
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The research activity of these 31 lecturers is reflected in the achievement of 52
sexenios (six-year research periods officially recognized by the Spanish National
Committee for the Evaluation of Research Activity (CNEAI)), an average of 1.67
sexenios for the 31 lecturers in permanent positions. The research activity of those
lecturers with doctoral degrees who participate in the master’s degree programme has
focused on the areas managed by various research groups from the Department of
Translation and Language Sciences (DTCL) and the University Institute for Applied
Linguistics (IULA) that have been officially recognized by the Catalan government as
consolidated research groups: (i) the Linguistics Research Unit (URLING), which
consists of four research groups; (ii) the Learning and Teaching Languages Research
Group (GR@EL); (iii) the Research Group on Lexicons, Terminology, Specialized
Discourse and Linguistic Engineering (IULATERM); (iv) the Lexicographic Information
Research Group (InfoLex); (v) the Language Variation Research Unit (UVAL); and (vi)
the Discourse Studies Research Group (GED). All of these groups are funded through
competitive grants under both the Spanish and Catalan research plans.

Since 2010, all tenure-track positions in the Department of Translation and Language
Sciences have been advertised internationally (through Lingüist List, EURAXESS,
specific mailing lists, etc.).

Internationalization through the teaching staff’s research activities

The high degree of internationalization of the teaching staff (see Section 1) and the
majority use of English have contributed decisively to the recruitment of foreign
students. Additionally, the Department of Translation and Language Sciences and the
University Institute for Applied Linguistics have numerous agreements with universities
and research centres to carry out projects and provide postgraduate training.
Agreements covering the exchange of postgraduate students in general have been
signed with the following universities: University of Buenos Aires, Federal University of
Rio Grande do Sul, University of Brasilia (Brazil), University of Laval (Canada),
University of Montreal (Canada), Catholic University of Valparaíso (Chile), University of
Antioquia (Colombia), University of Bologna (Italy), National Autonomous University of
Mexico (Mexico), University of Lisbon (Portugal), University of the Republic (Uruguay),
University of the Andes (Venezuela), Macquarie University (Australia).

Every academic year, various lecturers from foreign institutions have collaborated on
the teaching of subjects for the MLTA with funding from the Spanish government’s
master’s degree mobility programmes or Fulbright fellowships. In recent years, the
following researchers have participated in the programme: Emmanuelle Damblon (Free
University of Brussels (ULB), Belgium), Pius ten Hacken (Swansea University, Wales),
Patricia Lunn (Michigan State University, USA), Gary Morgan (City University of
London, UK), Graciela Vázquez (Free University of Berlin (FUB), Germany), José
Ignacio Hualde (University of Illinois, USA), Henriette de Swart (University of Utrecht),
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Marie Labelle (University of Quebec at Montreal), and Carmen Dobrovie Sorin (French
National Research Centre (CNRS)/University of Paris 7). The master’s programme
aims to ensure the completion of short research stays each year by two researchers
who collaborate on the programme’s teaching.

3. Results of the internationalization

In recognition of the international orientation of our programme, in 2013 the Catalan
Agency for Management of University and Research Grants (AGAUR) awarded the
MLTA its ‘International Master Programme (IMP)’ distinction after evaluating the data
on the percentages of international students and the teaching staff’s experience,
among other factors. This distinction is valid for two years and recognizes those
programmes with the highest international profile and the greatest international
participation of all the university master’s degree programmes offered in Catalonia.
(See
the
resolution
on
the
award
of
the
distinction
at:
http://www.upf.edu/dtcl/formacio/premiMLTA.html.)

Likewise, in the 2012-2013 academic year, Times Higher Education (THE) listed the
Pompeu Fabra University linguistics programme among the top programmes in the
field in its 2013 QS World University Ranking by Subject. Specifically, it was ranked
among the top 100-150 such programmes.
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MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS DE TRADUCCIÓ

Dimensió d’interacció entre la recerca i la docència
Programa de Formació per a la Recerca dins del Màster en Estudis de Traducció
El programa de formació del Màster en Estudis de Traducció té al Pla d’Estudis vigent,
i fins al moment, tres orientacions, que es distingeixen per tenir diferents assignatures
obligatòries que els aporten especificitat. L’Orientació de Recerca està concebuda i
dissenyada específicament per desenvolupar competències d’investigació en els
estudiants. En aquesta orientació, diferenciada de la Professionalitzadora i de
l’Acadèmica, és obligatori cursar l’assignatura Iniciació a la Recerca en Traducció (5
crèdits ECTS) i realitzar un Treball de Fi de Màster (20 crèdits) amb perfil de recerca.
L’Orientació Acadèmica requereix la realització d’un Treball de Fi de Màster que pot
tenir un perfil orientat a la recerca si així ho vol l’estudiant. A més, cal tenir en compte
que el disseny del Pla d’Estudis i les característiques de les Orientacions permeten
que l’assignatura d’Iniciació a la recerca en Traducció es pugui oferir a estudiants de
qualsevol orientació. Altres assignatures amb un fort component teòric i d’investigació,
les quals s’actualitzen anualment als plans docents i que són impartides per un
professorat amb una gran experiència docent i d’investigació (professors titulars i
catedràtics d’universitat), són Text i Traducció (5 crèdits), Temes Avançats en Estudis
de Traducció (5 crèdits) i Teories de la Traducció (5 crèdits). En el format vigent del
Pla d’Estudis, tots els estudiants, sigui quina sigui la seva orientació de Màster, han de
triar dues d’aquestes tres assignatures. Pel que fa a les assignatures d’especialització,
presentem a continuació les que tenen una relació directa entre la docència i la
recerca: Traducció i Context Cultural, Lingüística Aplicada a la Traducció, Gèneres
Literaris i Traducció, i Recepció Literària. Es dóna el cas que totes aquestes
assignatures tenen una vinculació directa amb grups de recerca del Departament de
Traducció i Ciències del Llenguatge, i que a més les imparteix un professorat format
per doctors i investigadors actius, professors titulars i catedràtics d’universitat en
pràcticament tots els casos.
Totes aquestes característiques es mantenen en la modificació sol·licitada per al Pla
d’Estudis, i al mateix temps s’ajusten a les noves directrius, amb una estructura
basada en matèries, competències, activitats de formació i resultats d’aprenentatge.
La modificació més substancial consisteix en l’eliminació de les orientacions. No
obstant això, se segueix oferint l’assignatura d’Iniciació a la Recerca en Traducció i,
per ajustar-se a les noves directrius, el Treball de Fi de Màster té assignats 10 crèdits i
pot estar orientat a la recerca. A més, la modificació del Pla d’Estudis inclou un altre
Treball de Màster per als estudiants interessats en la recerca, en una assignatura que
es diu Treball d’Investigació de 5 crèdits, que es poden sumar als 10 del TFM per crear
un Treball de Fi de Màster de Recerca de 15 crèdits. Segons la modificació sol·licitada,
i en cas que fos aprovada, qualsevol estudiant podrà realitzar un Treball de Fi de
Màster amb aquestes característiques, ja que aquesta tria no estarà condicionada per
l’orientació. Des de l’any 2010 el TFM orientat a la recerca sempre s’ha defensat
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davant d’una comissió avaluadora formada per tres membres en total, tots tres doctors
experts en el tema tractat al treball, i dos dels quals són externs al programa de
Màster, per donar més rellevància i garantia de qualitat de recerca a l’avaluació de
cada treball. La modificació no preveu canviar aquesta garantia que atorga l’avaluació
externa, per tal que els treballs de recerca puguin seguir tenint la mateixa qualitat.
Als estudiants que a partir del que han exposat a la carta de motivació (en sol·licitar
una plaça) i de les assignatures matriculades (fins ara agrupades per Orientacions)
tenen un perfil més de recerca se’ls ofereix la possibilitat de demanar un ajut per al
pagament de la matrícula i un petit sou, que exigeix a canvi fer d’assistent a la
docència d’alguna matèria del títol de Grau en Traducció i Interpretació, adaptada al
perfil d’habilitats i experiència del becari i a l’oferta docent disponible, que sol ser
variada. A més, els estudiants becats es vinculen a algun dels nombrosos grups de
recerca del Departament. La major part d’aquests estudiants segueixen vinculats al
Departament perquè en el seu desenvolupament acadèmic entren al nostre programa
de Doctorat, durant el qual s’integren plenament en un grup d’investigació, normalment
tutelats pel seu director de tesi doctoral, que també és un membre actiu d’algun grup
d’investigació. Cal dir que el programa de màster MET intenta atreure estudiants amb
perfil de recerca i anima els indecisos a escollir aquesta opció per davant de les altres
orientacions, per tal de potenciar el vincle entre el Màster i el Doctorat i com a via de
captació de nous investigadors per al Departament.
El professorat del Màster està constituït, excepte en dos casos, per professors
estables del Departament, i, entre ells, tots excepte una són doctors que fan recerca
activa en l’àmbit de les seves assignatures, amb experiència acreditada en projectes
d’investigació finançats i en la direcció de tesis doctorals, i per descomptat també en
nombrosos Treballs de Fi de Màster amb perfils de recerca i acadèmics al llarg de
molts anys. Això es deu en gran part al fet que el professorat del Màster pertany al
segment més estable del professorat del Departament, al qual està vinculat des de fa
molts anys, així com al programa de Màster. El professorat és lleugerament superior
en nombre al que és estrictament necessari per a cada edició, de manera que s’aplica
una política de rotacions anuals. Aquesta política permet que tot el professorat se senti
vinculat al Màster des de fa anys i que n’hi hagi una que tinguin dedicació docent en
anys alterns i d’altres que en tinguin cada any, encara que tots poden dur a terme
tasques de direcció de Treballs de Fi de Màster cada curs i formar part de les
comissions que els avaluen.
Els estudiants que fan d’assistents a la docència (del títol de grau) i s’integren en un
grup de recerca tenen accés a tots els recursos materials (espais, programaris, etc.)
propis del Departament. La resta d’estudiants es beneficien de tots els recursos
informàtics i de la biblioteca (amb nombrosos recursos d’informació), així com d’espais
d’estudi propis que la Universitat posa a disposició de tots els seus estudiants.
Potencialitat, intensitat i qualitat de l’Activitat de Recerca del Professorat
1) Estructura i perfil del professorat
a. Categoria i dedicació
b. Sexennis

a. Categoria i dedicació
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Nombre
d’hores
docència
màster

PROFESOR

Categoria
acadèmica

Vinculació UPF

Victoria Alsina Keith

Dra./professora
titular

UPF-Traducció

30

Eduard Bartoll Teixidor

Dr./lector

UPF-Traducció

30

Jenny Brumme

Dr./catedràtica

UPF-Traducció

30

Madeleine Cases Silverstone

Professora
associada

UPF-Traducció

40

Carme Colominas Ventura

Dra./agregada

UPF-Traducció

30

UPF-Traducció

0

Montserrat
Domenech

Cunillera Dra./professora
titular

Maria Dasca Batalla

Professora visitant

UPF-Traducció

0

Anna Espunya Prat

Dra./professora
titular

UPF-Traducció

30

Enric Gallén Miret

Dr./catedràtic

UPF-Traducció

30

Rolf Michael Gaser

Professor associat

UPF-Traducció

30

Cristina Gelpí Arroyo

Dra./agregada

UPF-Traducció

30

Lisa Gilbert Odell

Professora
col·laboradora

UPF-Traducció

30

Anjana Martínez Tejerina

Professora
associada

UPF-Traducció

30

Francisco Javier Mas López

Dr./professor titular

UPF-Traducció

30

Marcel Ortín Rull

Dr./professor titular

UPF-Traducció

0

Luis Pejenaute Rodríguez

Dr./professor titular

UPF-Traducció

30

Dídac Pujol Morillo

Dr./professor titular

UPF-Traducció

30

Amalia Rodríguez Muñoz

Dra./emèrita

UPF-Traducció

30

José Fco. Ruiz Casanova

Dr./professor titular

UPF-Traducció

30

Diana Sanz Roig

Professora visitant

UPF-Traducció

30

Ángel Souto Cabaleiro

Professora
associada

UPF-Traducció

30

Mireia Vargas Urpí

Professora visitant

UPF-Traducció

0

Patricio
Terran

Dr./professor titular

UPF-Traducció

30

Zabalbeascoa

de
al

b. Sexennis
Trams de recerca autonòmics
Nombre
Percentatge

Trams de recerca estatals
Nombre
Percentatge
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Catedràtic d’universitat
Amb quatre trams 2
Amb cinc trams
0
Professor titular d’universitat
Sense tram
3
Amb un tram
0
Amb dos trams
4
Amb tres trams
1
Professor agregat (doctor)
Amb un tram
2
Amb dos trams
0
Professor lector (ajudant doctor)
Sense tram
1
Professor emèrit
Amb dos trams
1

100
0

1
1

50
50

37,5
0
50
12,5

3
1
3
1

37,5
12,5
37,5
12,5

100
0

2
0

100
0

100

1

100

100

1

100

2) Projectes de recerca
Investigad
Entitat
or
finançadora
principal
AGÈNCIA
DE
GESTIÓ D’AJUTS
ALSINA
UNIVERSITARIS I
KEITH,
VICTORIA DE RECERCA
(AGAUR)
AGÈNCIA
DE
GESTIÓ D’AJUTS
ALSINA
UNIVERSITARIS I
KEITH,
VICTORIA DE RECERCA
(AGAUR)
AGÈNCIA
DE
BRUMME, GESTIÓ D’AJUTS
UNIVERSITARIS I
JENNY
DE RECERCA
ELISE
(AGAUR)
AGÈNCIA
DE
BRUMME, GESTIÓ D’AJUTS
UNIVERSITARIS I
JENNY
DE RECERCA
ELISE
(AGAUR)
AGÈNCIA
DE
GESTIÓ
D’AJUTS
BRUMME,
UNIVERSITARIS I
JENNY
DE RECERCA
ELISE
(AGAUR)

Codi oficial

Títol

2009SGR771

CEDIT (Centre d’Estudis de Discurs
i Traducció)

2014
843

SGR CEDIT (Centre d’Estudis de Discurs
i Traducció)

FI2010/05

BEQUES FI - FALBE, SANDRA
PEGGY

FI2011/06

BEQUES FI - SCHELLHEIMER,
SYBILLE SABINE

La traducció del diàleg ficcional per
2011 ARCS al públic infantil - Translating
00174
Fictional Dialogue for Children
(TFDC)
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BRUMME,
JENNY
ELISE
BRUMME,
JENNY
ELISE
BRUMME,
JENNY
ELISE
BRUMME,
JENNY
ELISE
BRUMME,
JENNY
ELISE
ESPUNYA
PRAT,
ANNA
MARIA
GALLEN
MIRET,
ENRIC
GALLEN
MIRET,
ENRIC

GALLEN
MIRET,
ENRIC

GALLEN
MIRET,
ENRIC

GALLEN
MIRET,
ENRIC
GALLEN
MIRET,
ENRIC

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Y
CIENCIA
MINISTERIO DE
CIENCIA
E
INNOVACIÓN
(MICINN)
MINISTERIO DE
ECONOMÍA
Y
COMPETITIVIDA
D (MINECO)
MINISTERIO DE
CIENCIA
E
INNOVACIÓN
(MICINN)
MINISTERIO DE
CIENCIA
E
INNOVACIÓN
(MICINN)
MINISTERIO DE
ECONOMÍA
Y
COMPETITIVIDA
D (MINECO)
UNIVERSITAT
AUTÒNOMA DE
BARCELONA
UNIVERSITAT
OBERTA
CATALUNYA

HUM200762745

La oralidad fingida: descripción y
traducción

FFI201114892-E

Translating Fictional Dialogue for
Children

FFI201115823-E

The Voices of Suspense and their
Translation in Thrillers

SB2009-0172

Estancia
Stavinschi

FFI201016783

La traducción del diálogo ficcional.
Textos
literarios
y
textos
multimodales

FFI201342751-P

La valoración en traducción

AL02607

Aportación para la investigación del
grupo del profesor Dr. Enric Gallén

CN09610

UNIVERSITAT DE
LLEIDA

AGÈNCIA
DE
GESTIÓ D’AJUTS
UNIVERSITARIS I
DE RECERCA
(AGAUR)
AGÈNCIA
DE
GESTIÓ D’AJUTS
UNIVERSITARIS I
DE RECERCA
(AGAUR)
AGÈNCIA
DE
GESTIÓ D’AJUTS
UNIVERSITARIS I
DE RECERCA

Alexandra

Corina

Actualización de la obra Teatre
català a cargo del profesor Enric
Gallén.
Colaboración entre la Càtedra
Màrius Torres, la Fundació Lluís
Carulla y la UPF para el desarrollo
del proyecto TORSIMANY-ATLES,
dedicado
a
la
recuparación,
preservación y difusión y estudio del
patrimonio de traducciones y de la
literatura catalana.

Col·loqui
2008ARCS20
relacions
0111
ibèriques

iternacional sobre les
entre les literatures

2009SGR194

Grup d'Estudis de Traducció i
Recepció en la Literatura Catalana
TRILCAT

2013FI_B
01070

BEQUES FI - MARIA MORENO
DOMÈNECH
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(AGAUR)
AGÈNCIA
DE
GESTIÓ D’AJUTS
GALLEN
UNIVERSITARIS I
MIRET,
DE RECERCA
ENRIC
(AGAUR)
AGÈNCIA
DE
GESTIÓ
D’AJUTS
GALLEN
UNIVERSITARIS I
MIRET,
DE RECERCA
ENRIC
(AGAUR)
AGÈNCIA
DE
GESTIÓ D’AJUTS
GALLEN
UNIVERSITARIS I
MIRET,
DE RECERCA
ENRIC
(AGAUR)
GALLEN
MINISTERIO DE
MIRET,
EDUCACIÓN
Y
ENRIC
CIENCIA
MINISTERIO DE
GALLEN
CIENCIA
E
MIRET,
INNOVACIÓN
ENRIC
(MICINN)
MINISTERIO DE
GALLEN
CIENCIA
E
MIRET,
INNOVACIÓN
ENRIC
(MICINN)
MINISTERIO DE
GALLEN
CIENCIA
E
MIRET,
INNOVACIÓN
ENRIC
(MICINN)
AGÈNCIA
DE
PEJENAU GESTIÓ D’AJUTS
TE
UNIVERSITARIS I
RODRIGU DE RECERCA
EZ, LUIS
(AGAUR)
PEJENAU MINISTERIO DE
TE
CIENCIA
E
RODRIGU INNOVACIÓN
EZ, LUIS
(MICINN)
PEJENAU MINISTERIO DE
TE
CIENCIA
E
RODRIGU INNOVACIÓN
EZ, LUIS
(MICINN)
ZABALBEA THE COMISSION
SCOA
OF
THE
TERRAN, EUROPEAN
PATRICIO COMMUNITY
ZABALBEA THE COMISSION
SCOA
OF
THE

2014FI_016

BEQUES
ALBA

FI-

TOMÀS

ALBINA,

2010
00078

BP_B Beatriu de Pinós 2010 (Maria Dasca
Batalla)

2014
486

SGR Grup d'Estudis de Traducció i
Recepció en la Literatura Catalana

AP200603266

BEQUES FPU - RAMIS LLANERAS,
JOSEP MIQUEL

JCI-201006071

JCI 2010 - SANZ ROIG, DIANA

FFI200803522

Traducción, recepción y literatura
catalana
durante
el
régimen
franquista (1939-1975)

FFI201126500

Traducción, recepción y relaciones
entre literaturas en el ámbito cultural
catalán (1939-1975)

2014FI_2

BEQUES FI - CIGANDA SOLIÑO,
DANIEL

FFI2008Las relaciones entre las literaturas
03196-E/FILO ibéricas
Hacia una historia de la traducción
FFI2009en Hispanoamérica: Biblioteca de
13326-C02-02
traducciones hispanoamericanas
504737-LLP1-2009-1-FIKA

Subtitling and Language Learning

504737-LLP1-2009-1-FI-

Ampliació 1 - Subtitling
Language Learning

and
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TERRAN,
PATRICIO
ZABALBEA
SCOA
TERRAN,
PATRICIO
ZABALBEA
SCOA
TERRAN,
PATRICIO

EUROPEAN
COMMUNITY
THE COMISSION
OF
THE
EUROPEAN
COMMUNITY
THE COMISSION
OF
THE
EUROPEAN
COMMUNITY
AGÈNCIA
DE
ZABALBEA GESTIÓ D’AJUTS
SCOA
UNIVERSITARIS I
TERRAN, DE RECERCA
PATRICIO
(AGAUR)

KA
519085-LLP- ClipFlair Foreign Language Learning
2011-ES-KA2- through Interactive Revoicing and
KA
Captioning of Clips
Ampliació 1 - ClipFlair Foreign
519085-LLPLanguage
Learning
through
2011-ES-KA2Interactive Revoicing and Captioning
KA
of Clips
2013FI_B
00115

BEQUES FI - VOLLMER, ELENA

3) Resultats de la Recerca
a. Publicacions indexades
b. Publicacions en altres revistes indexades
I. Llistat de revistes amb el nombre d’articles publicats (mín. 3)
Els nostres investigadors del Departament han publicat en 182 revistes diferents.
S’han inclòs a la llista aquelles en què s’hagin publicat un mínim de tres articles.
S’observa la presència de revistes d’alt nivell en les disciplines de la lingüística teòrica,
traductologia, tecnologies de la llengua i terminologia. La llista CARHUS2014 conté
publicacions relacionades amb les llengües i literatures catalana i espanyola, com
també ho són la majoria de referències que figuren com a publicacions no indexades.
Es pot obtenir informació addicional a la fitxa compilada pels serveis de la biblioteca
(TRAD_departament.xls), que és a la seva disposició.
ERIHPLUS: Estudis Romànics (9), Quaderns: revista de traducció (8), Jostrans (6),
Babel (5), Journal of Pragmatics (5), Lingua (5), Synergies Espagne (5), Journal for the
History of Astronomy (5), Language (4), Language and Speech (4), Language
Resources and Evaluation (4), Meta: journal des traducteurs = Translators' Journal (3),
Revista española de lingüística (3), Zeitschrift für Katalanistik = Revista d’Estudis
Catalans (3), Sendebar (3), Sign language studies (3), New Voices in Translation
Studies (3), Speech communication: a publication of EURASIP (3), Histoire
épistémologie langage (3), Perspectives (3).
CARHUS2014 (no incloses a ERIHPLUS): Terminàlia (14), Debate terminológico (10),
Caplletra (6), Episteme. Procesamiento del lenguaje natural (6), Llengua i Literatura
(5), Els Marges (4)
Solament a Scopus: Oralia: Análisis del Discurso Oral (3).
No indexades: Anuari Trilcat (9), Butlletí de la Societat Catalana de Terminologia (5),
Speech Prosody (4), Cuadernos Comillas (3), Proceedings of the LFG Conference (3)
II. a. Llibres (edició de publicacions i monografies de recerca) publicats fora
d’Espanya amb comitès de selecció i avaluació formats per investigadors
anònims
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Peter Lang (6 llibres), Brill (3), John Benjamins (3), Rodopi (2), Springer (2), De
Gruyter (1), Oxford University Press (1).
II. b. Altres editorials acadèmiques internacionals
Frank&Timme (5), Horsori (2), Office Quebecoise de la Langue Française (1), Lincom
Europa (1), Erich Schmidt (1), HOEPLI (1).
III. Capítols de llibre
Els nostres investigadors han publicat capítols de llibre en volums de 70 editorials
internacionals. Aquest fet dóna fe de la seva presència en l’àmbit internacional, en
general, així com en camps d’estudi propis del Departament i del Màster, en àrees
lingüístiques i geogràfiques.
III. a. Editorials grans i mitjans internacionals (no espanyols) amb comitès de
selecció i procés d’avaluació anònima
Peter Lang (18), Walter DeGruyter / Mouton (15), John Benjamins (14), Rodopi (13),
Springer (7), Brill (2), Cambridge University Press (4), Oxford University Press (3),
Routledge (2), Multilingual Matters (2), Narr (1), Georgetown University Press (1).
III. b. Altres editorials, no espanyoles (editorials més petites, amb procés de
selecció per avaluació externa i anònima o bé sense), segons el nombre de
capítols:
De 12 a 3 capítols de llibre: Frank&Timme (12), Fryske Academic (6), Unión Latina (5),
Cambridge Scholars Publishing (3), Lambert Lucas (3), Portal Editions (3).
2 capítols de llibre: Bloomsbury/Bloomsbury Academic, Colegio de México,
Iberoamericana-Vervuert, Lincom Europa, Lit Verlag, Editora Universidade Federal
Viçosa, Editura ASE, Ontology
1 capítol de llibre: Canone Editorial, Center for Language Technology, Center for
Forensic Linguistics, Chinese Friendly Editions, Continuum, Copenhagen Business
School, CTPCBA, department of Linguistics and Scandinavian Studies (Oslo), Dublin
City University, Erich Schmidt, Fondo de Cultura Económica y Universidad de ITAM,
Fortaleza Universidad de Ceara, Global Wordnet Association, IEEE Computer Society,
Ishara Press /DeGruyter Mouton, Ivanovo State University Press, Les éditions du
hazard, Monte Università Parma editore, Nealt, PAM, Portal Education, Presses de
l’Université d’Ottawa, Presses Universitaires de Louvain, Presses Universitaires de
Lyon, Realiter, Semantics and Linguistic Theory Annual Conference, Talaia, Texas
Linguistics Forum, Thomson Reuter, Tongji University Press, Trogina Institute for
Applied Slovin Studies, Universidad de Belgrado, Universidad de Ibagué, Université
des Femmes, University of Chicago, Utrecht University Institute of Linguistics OTS,
Wiley Blackwell, Wiley ISTE, Woler.
III. c. Editorials catalanes, amb comitè de selecció: Institut Universitari de Filologia
Valenciana (1), Publicacions de l’Abadia Montserrat (2)
III. d. Editorials espanyoles, amb comitè de selecció: Octaedro (2), Arco Libros (1)
III. e. Altres editorials:
III.
e1.
Catalanes:
Associació
Internacional
de
llengua
I
literatura
catalanes/Publicacions de l’Abadia de Montserrat (1), DIBA (1), Documenta
Universitària/IULA (1), IULA-UPF (3), Obrador Edendum (1), Punctum (2), PunctumTrilcat (2), UPF (1), UOC (2), Xarxa Vives Universitats (1) Societat Catalana de
Llengua I Literatura / UAB (1), Intermon-Oxfam (1), Fundació Universitat Oberta (1).
III. e2. Espanyoles: Cátedra (5), Peniope (4), Anagrama (2), Academia del Hispanismo
(2), Akal (1), Comares (1), Editura ASE (1), Instituto Cervantes (1), HABE (1), SGEL
(1), Uni de Jaén (1), Universidade Católica editor (1), Verbum (1).
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MÀSTER EN ESTUDIS DE TRADUCCIÓ
RELACIÓ DE MODIFICACIONS DEL PLA D’ESTUDIS
PLA D’ESTUDIS 2014-2015
Nom de l’assignatura

ECT
S

MODIFICACIONS
Tipu
s

Nom de l’assignatura

ECT
S

Tipus

FORMACIÓ AVANÇADA COMUNA
Teoria de la Traducció

5

Perspectives Teòriques de 5
la Traducció

Text i Traducció

5

Traducció i Text

Temes
Avançats
Estudis de Traducció
METODOLOGIA
TRADUCCIÓ

en 5

EN

ESTUDIS

5

obligatòr
ia

Estilística Aplicada a la 5
Traducció
DE

Iniciació a la Investigació
en Traducció

5

Iniciació a la Investigació 5
en traducció

Gestió de Projectes de
Traducció

5

Gestió de Projectes de 5
Traducció

Corpus per a la Traducció

5

----

0

TREBALL DE
PRÀCTICUM

MÀSTER

Treball de Fi de Màster

10

Treball d’Investigació

5

Pràcticum 1

5

Pràcticum 2

5

Pràcticum 3

5

Lingüística Aplicada a la 5
Traducció

Traducció i Llengua

5

obligatòr
ia

Traducció
Cultural

Traducció i Cultura

5

obligatòr
ia

FI

DE

Treball de Fi de Máster

Pràcticum (només
l’orientació
professionalitzadora)

*20 /
10 /
6

en 19

I

obligatòr
ia

BLOC D’ESPECIALITZACIÓ

i

Context 5
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Discurs
Especialitzat 5
Comparatiu

Discurs
Comparatiu

Eines per a la Traducció 5
Especialitzada
Traducció
10
Cientificotècnica

Eines per a la Traducció

5

Traducció Tècnica

5

Traducció Científica

5

Traducció Jurídica

5

Traducció Econòmica

5

Traducció Humanística

5

Traducció Literària

5

Traducció
Juridicoeconòmica

10

Traducció
Humanisticoliterària

10

Especialitzat 5

Interpretació 1

5

Interpretació 1

5

Interpretació 2

5

Interpretació 2

5

Interpretació 3

5

----

0

Gèneres
Traducció

Literaris

i 5

Gèneres
Traducció

Literaris

i 5

Recepció Literària

5

Recepció Literària de la 5
Traducció

Estil i Traducció

5

----

0

Adaptació en Traducció 5
Audiovisual
Recursos Lexicogràfics
5

Traducció Audiovisual

5

Recursos Lexicogràfics

5

Semàntica i Pragmàtica

----

0

*

ECTS

per

al

TFM

5
segons

l’Orientació:

de

Recerca,

Acadèmica

o

Professionalitzadora.

Els plans docents de les assignatures s’actualitzen anualment, incloent-hi les
metodologies, les bibliografies i els continguts, posant un èmfasi especial en la
investigació i en els estudis sobre la traducció, tal com reflecteix el nom del màster.
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