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Taula	  de	  continguts	  
	  
1.	  Programa	  de	  la	  jornada	  
2.	  Presentació.	  Anna	  Espunya	  
3.	  Diapositives	  Tia	  Muller	  
4.	  Diapositives	  Ester	  Garcia	  
5.	  Diapositives	  Blanca	  Vidal	  i	  Ana	  Carla	  de	  Almeida	  
6.	  Diapositives	  Cristina	  Gelpí	  
	  	  
	  
1.	  PROGRAMA	  
	  
9:30	   Presentació.	   Anna	   Espunya	   (Departament	   de	   Traducció	   i	   Ciències	   del	  
Llenguatge,	  UPF)	  
9:45	   “La	  gestió	  de	  la	  qualitat	  en	  una	  productora	  editorial”.	  Ponent:	  Jordi	  Ainaud	  
(Aibana	   productora	   editorial,	   S.L.	   i	   Departament	   de	   Traducció	   i	   Ciències	   del	  
Llenguatge)	  
10:25	   	  “Quality	   control	   in	   audiovisual	   translation”.	   Ponent:	   Tia	   Muller	  
(Audioprojects)	  
11:05	   	  Pausa	  per	  al	  cafè	   	  
11:35	   	  “La	  gestió	  de	  la	  qualitat	  a	  LocTeam”.	  Ponent:	  Ester	  Garcia	  Llevet	  (LocTeam)	  
12:15	   	  “Gestió	   de	   qualitat	   de	   traducció	   i	   traducció	   automàtica”.	   Ponents:	   Blanca	  
Vidal	  i	  Ana	  Carla	  de	  Almeida	  (Lucy	  Software)	  	  
13:05	   	  “L’assoliment	  de	  les	  competències	  traductores	  com	  a	  garantia	  de	  qualitat”.	  	  
Ponent:	   Cristina	   Gelpí	   (Departament	   de	   Traducció	   i	   Ciències	   del	   Llenguatge,	  
exdegana	  de	  la	  Facultat	  de	  Traducció	  i	  Interpretació)	  
13:50	  Debat	  i	  conclusions.	  Modera:	  Anna	  Espunya	  
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2.	  PRESENTACIÓ	  
	  
El	  dia	  11	  de	  desembre	  de	  2013	  es	  va	  celebrar	  la	  I	  Jornada	  Acadèmica	  sobre	  Gestió	  
de	   la	   Qualitat	   en	   Traducció,	   organitzada	   pel	   grup	   de	   recerca	   consolidat	   Centre	  
d’Estudis	  de	  Discurs	  i	  Traducció	  (CEDIT).1	  En	  aquesta	  presentació	  explico	  les	  raons	  
per	   les	   quals	   un	   grup	   de	   recerca	   dins	   d’una	   universitat	   veu	   necessari	   convidar	  
experts	  del	  món	  professional	  a	  divulgar	   les	  pràctiques	  de	  gestió	  de	   la	  qualitat	  en	  
traducció	   a	   les	   seves	   empreses.	   A	   la	   jornada	   van	   assistir-‐hi	   més	   de	   quaranta	  
persones,	   entre	   estudiants,	   professors	   i	   professionals	   de	   la	   traducció	   i	   la	   revisió	  
lingüístiques	   en	   empreses	   i	   institucions.	   L’èxit	   d’aquest	   acte,	   mesurat	   tant	   pel	  
nombre	   com	   per	   la	   tipologia	   dels	   assistents,	   ens	   reafirma	   en	   la	   intuïció	   de	   la	  
rellevància	  social	  de	  la	  reflexió	  i	  del	  debat	  a	  l’entorn	  del	  concepte	  de	  qualitat	  i	  de	  
gestió	  de	  la	  qualitat	  dinamitzats	  des	  del	  món	  acadèmic.	  	  
	  
Quin	  lloc	  ocupa	  la	  noció	  de	  qualitat	  a	  la	  recerca	  sobre	  traducció?	  Molts	  dels	  treballs	  
científics	  que	  es	  publiquen	  en	  la	  disciplina	  dels	  estudis	  de	  traducció	  no	  tenen	  una	  
finalitat	   prescriptiva	   sinó	   descriptiva,	   i	   en	   últim	   terme,	   explicativa.	   Un	   dels	   trets	  
distintius	  o	  punts	  de	  partida	   teòrics	  és	  que	   les	   traduccions	   són	  un	   reflex	  del	   seu	  
context,	  sobre	  tot	  el	  social:	  	  quina	  consideració	  tenen	  les	  traduccions	  en	  la	  societat	  
que	  les	   llegeix	  i	  que	  les	  fa	  seves,	  de	  vegades	  sense	  ni	  tan	  sols	  tenir	   la	  consciència	  
que	   són	   traduccions.	   Per	   tant,	   per	   poder	   respondre	   la	   pregunta	   de	   per	   què	   una	  
traducció	   té	   unes	   determinades	   característiques	   textuals,	   a	   banda	   d’estudiar	   els	  
contrastos	   entre	   les	   llengües	   de	   treball	   i	   les	   particularitats	   individuals	   d’un	  
determinat	  traductor,	  ens	  cal	  conèixer	  les	  condicions	  socials	  i	  polítiques	  del	  país,	  i	  
també,	   perquè	   no,	   les	   pràctiques	   empresarials	   del	   client.	   Tots	   aquests	   	   factors	  
influeixen	  en	  el	  producte	  final,	  l’obra	  traduïda.	  	  
	  
Llevat	  d’algun	  estudiós	  com	  l’alemanya	  Juliane	  House,	  el	  terme	  ‘qualitat’	  és	  absent	  
en	  els	  estudis	  descriptius	  sobre	  la	  traducció	  justament	  per	  evitar	  judicis	  de	  valor.	  
L’objectiu	  no	  és	  avaluar	  sinó	  descriure	  la	  varietat	  d’estratègies	  traductores	  al	  llarg	  
del	   temps	   i	   en	   societats	   diferents.	   Els	   diferents	   marcs	   teòrics	   han	   introduït	  
conceptes	   vinculats	   a	   la	   relació	   del	   text	   traduït	   tant	   amb	   el	   seu	   destinatari	  
(l’acceptabilitat,	  la	  funcionalitat),	  com	  amb	  el	  text	  i	  l’autor	  originals	  (l’equivalència,	  
en	  graus	  i	  nivells,	  la	  lleialtat	  a	  l’autor,	  etc.).	  Una	  activitat	  que	  està	  relacionada	  amb	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  La	   jornada	  es	  va	  celebrar	  al	  Campus	  de	  Poblenou	  com	  una	  activitat	  del	  grup	  de	  
recerca	  consolidat	  CEDIT	  (Centre	  d’Estudis	  de	  Discurs	  i	  Traducció,	  2009-‐SGR771).	  
	  
Agraïments:	   Als	   ponents	   i	   les	   seves	   empreses,	   per	   acceptar	   de	   fer	   les	  
presentacions.	  A	  Patrick	  Zabalbeascoa	   i	  Carme	  Colominas,	  pels	  contactes	  amb	  els	  
ponents.	  A	  Victòria	  Alsina,	  per	   l’ajut	  organitzatiu.	  Al	  Departament	  de	  Traducció	   i	  
Ciències	   del	   Llenguatge,	   pel	   suport	   administratiu	   i	   a	   la	   Facultat	   de	   Traducció	   i	  
Interpretació,	  pel	  suport	  econòmic	  addicional.	  	  
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la	   recerca,	   però	   que	   no	   és	   idèntica,	   és	   la	   crítica.	   La	   crítica	   literària	   (incloses	   les	  
ressenyes	   de	   traduccions)	   i	   la	   crítica	   audiovisual	   presenten	   una	   avaluació	   del	  
producte,	  segons	  uns	  criteris	  propis	  del	  camp	  i	  del	  crític,	  que	  poden	  o	  no	  tenir	  en	  
compte	   el	   fet	  mateix	   de	   la	   traducció.	   Una	   de	   les	   grans	   incògnites	   és	   si	   la	   crítica	  
afecta	   els	   processos	   de	   control	   de	   qualitat	   de	   les	   editorials	   i	   de	   les	   productores	  
audiovisuals	  que	  comercialitzen	  el	  producte.	  
	  
La	   majoria	   de	   professors	   d’universitat	   repartim	   el	   temps	   entre	   la	   recerca	   i	   la	  
docència.	   Com	   a	   docents,	   per	   força	   som	   prescriptius	   perquè	   hem	   d’avaluar	   els	  
resultats	  d’aprenentatge	  dels	  nostres	  estudiants,	  i	  aquests	  han	  de	  saber	  els	  criteris	  
que	  els	  aplicarem.	  Posem	  exercicis	  als	  estudiants,	  els	  plantegem	  un	  encàrrec	  ideal,	  
un	  destinatari	  teòric,	  uns	  marges	  en	  els	  quals	  es	  poden	  moure,	  entre	  la	  creativitat	  
formal	   i	   la	  fidelitat	  a	   la	   intenció,	   i	  unes	  desiderates	  de	  riquesa	  i	  precisió	   lèxiques,	  
respecte	  a	  la	  bona	  formació	  de	  les	  frases,	  compliment	  de	  la	  normativa,	  obediència	  a	  
unes	   convencions	   ortotipogràfiques,	   etc.	   L’avaluació	   és	   part	   del	   procés	   i	   de	   la	  
certificació	  del	  resultat.	  	  
	  
A	  la	  Facultat	  de	  Traducció	  i	   Interpretació	  de	  la	  UPF,	  tant	  el	  pla	  d’estudis	  del	  grau	  
com	   els	   professors	   que	   el	   porten	   a	   la	   pràctica,	   tenen	   en	   compte	   la	   diversitat	  
d’activitats	  professionals	  que	  giren	  a	  l’entorn	  de	  la	  traducció.	  A	  totes	  les	  matèries	  -‐-‐
traducció	   audiovisual,	   localització,	   traducció	   automàtica,	   traducció	   literària,	  
traducció	   científica	   i	   jurídica-‐-‐,	   un	   dels	   objectius	   d’aprenentatge	   és	   vetllar	   per	   la	  
qualitat.	   Per	   a	   la	   institució	   universitària,	   és	   fonamental	   l’establiment	   de	  
mecanismes	   per	   mesurar	   l’assoliment	   de	   les	   competències	   relacionades	   amb	   la	  
qualitat.	   L’exdegana	   de	   la	   Facultat	   de	   Traducció	   i	   Interpretació	   va	   presentar	   les	  
competències	  relacionades	  amb	  la	  qualitat,	  els	  textos	  on	  es	  recullen	  (la	  memòria	  de	  
verificació	  del	  grau,	  els	  programes	  de	  les	  assignatures),	  l’encarnació	  de	  la	  qualitat	  
en	   diferents	   competències	   (domini	   de	   la	   llengua	   meta,	   capacitat	   d’analitzar	   i	  
comentar	   textos,	   comprensió	  de	   textos,	   domini	  de	   les	   eines	  d’ajut	   a	   la	   traducció,	  
etc.),	   i	   els	   mecanismes	   per	   mesurar-‐ne	   l’assoliment	   (criteris	   d’avaluació).	   Les	  
diapositives	  d’aquesta	  presentació	  s’adjunten	  al	  final	  d’aquest	  document.	  
	  
La	  intenció	  d’aquesta	  jornada	  era	  conèixer	  i	  divulgar	  les	  pràctiques	  de	  la	  gestió	  de	  
la	   qualitat	   d’unes	   empreses	   que	   representessin	   la	   diversitat	   actual	   de	   l’activitat	  
econòmica	  de	  la	  traducció.	  Entenem	  que	  les	  empreses	  són	  les	  que	  interpreten	  les	  
expectatives	   del	   client	   per	   transmetre-‐les	   al	   traductor	   en	   forma	   de	   normes	   de	  
qualitat	   o	   de	   llibre	   d’estil.	   I	   possiblement,	   si	   el	   client	   no	   sap	   expressar	   les	   seves	  
expectatives,	  l’empresa	  ajuda	  a	  definir-‐les.	  	  Aquest	  coneixement	  ens	  ajuda	  a	  situar	  
les	  traduccions	  en	  el	  seu	  context	  real	  de	  lectura	  o	  de	  consum.	  	  
	  
Els	  nostres	  ponents	  ens	  van	  posar	  al	  dia	  sobre	  els	  reptes	  per	  mantenir	  la	  	  qualitat	  
de	  les	  traduccions	  en	  una	  productora	  editorial	  (Aibana	  Produccions	  Editorials,	  SL),	  
en	   una	   empresa	   de	   localització	   (LocTeam),	   en	   una	   empresa	   de	   traducció	  
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audiovisual	  (Audioprojects),	  i	  en	  una	  empresa	  proveïdora	  de	  serveis	  de	  traducció	  
automàtica	  (Lucy	  Software).	  En	  aquest	  document	  us	  oferim	  les	  diapositives	  de	  tres	  
de	   les	   presentacions,	   que	   se	   centren	   en	   els	   diferents	  mecanismes	   del	   control	   de	  
qualitat,	   i	   els	   estadis	   on	   s’apliquen.	   Alguns	   punts	   en	   comú	   són	   la	   inserció	   de	   la	  
traducció	  dins	  un	  cicle	  productiu,	  l’organització	  del	  treball	  en	  equip,	  la	  preparació	  
del	   procés	   prèvia	   a	   l’encàrrec	   als	   traductors,	   i	   la	   comunicació	   amb	   el	   client.	   La	  
atenció	  al	  model	  de	  llengua	  és	  present	  a	  totes	  tres.	  	  
	  
Durant	  el	  debat	  final,	  un	  dels	  temes	  centrals	  va	  ser	  la	  figura	  del	  traductor:	  la	  seva	  
funció	   en	   el	   cicle	   productiu,	   les	   seves	   condicions	   laborals	   i	   perspectives	  
professionals	  i	  l’impacte	  del	  progrés	  tecnològic	  en	  els	  fluxos	  de	  treball.	  	  
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Outline◄ 



Quality control in audiovisual translation 

Quality of translation 

3 

Background◄ 

 House (1981, 1991 and 2001) developed a model for translation quality assessment based on pragmatics 
theories of language use which provides for the analysis of the linguistic-situational particularities of source 
and target texts, a comparison of the two texts and the resultant assessment of their relative match. 

House 2008, 199 
 

  Quality in translation is both the quality of an end-product (the translated material) and the quality of the 
transaction (the service provided). 

Gouadec 2010, 270 
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Audiovisual translation 
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Background◄ 

 Audiovisual Translation [AVT] will encompass all translations —or multisemiotic transfer— for production 
or postproduction in any media or format, and also the new areas of media accessibility: subtitling for the 
deaf and the hard of hearing and audiodescription for the blind and the visually impaired. 

Orero 2004, viii 
 

 Given the numerous conferences and other events regularly organised on the topic, AVT seems to have 
finally come to age academically. 

Díaz Cintas 2009, 3 
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Assessment of quality in AVT 

5 

Background◄ 

 There has been a tendency in screen translation (AVT) research to examine quality in abstract terms rather 
than tackle the issue head on. 

Chiaro 2008, 245 
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Audioprojects 

6 

Audioprojects◄ 

 Family run company started as a one man operation in 1989 and grew to hire 30 full-time employees by 2007 
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1. French 

Audioprojects 

2. Spanish 

3. English 
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Audioprojects◄ 

 Recording studios currently operating in six European languages 

4. German 

5. Italian 

6. Catalan 
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1. Dubbing 

Audioprojects 

2. Voice-over 

3. Subtitling 

8 

Audioprojects◄ 

 Recording studios operating in six European languages and offering a range of multimedia services  

4. Authoring 

5. Foley recording 

6. Sound design 
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1. Dubbing 

Audioprojects 

2. Voice-over 

3. Subtitling 
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Audioprojects◄ 

 Recording studios operating in six European languages and offering a range of multimedia services 

4. Authoring 

5. Foley recording 

6. Sound design 
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Pre-recording – Phase 1 

10 

Processes◄ 

Once a sale has been agreed general production dispatches work to the relevant departments where the first 
controls are performed 

Foley 
recording Multimedia Conversion Control of 

material 

Translation & 
Adaptations 

Project 
Management 

Production 
of script 

Control of 
script 

TC VISUAL 
ELEMENTS 

TC 
DIALOGUE 

STAGE 
DIRECTION 

10:00:38:00 PRE-TITLE 
SEQUENCE: 
A Man (Aaron) sits 
on a bed smoking & 
watching TV 

10:00:39:00 Woman on TV 
I had to put 
my foot down 
and make my 
kids do well in 
school. 



Quality control in audiovisual translation 

Pre-recording – Phase 2 

11 

Processes◄ 

Translation issues are dealt with and decisions made between the client, the dubbing director and me according 
to the material (tracks) we receive and our possibilities in terms of actors 

Children Multi-
language Accents Songs 
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Pre-recording – Phase 3  

12 

Processes◄ 

First quality control: adapted script 

Vocabulary Faithfulness of 
original Lip-synch Synchronisation 

1/10.00.39.00 
WOMAN ON TV Y-il a fallu--il a fallu que--
que j'tape du poing sur la table et faire en sorte que mes 
enfants--s'en sortent à l'école ! Et j'ai-j'ai-j'ai, j'ai fait ce 
que j'ai pu avec les miens.  Et je peux vous dire qu'il y 
en a des tas, des mères et des pères qui sont 
responsables et qu'il faut montrer du doigt. (OFF) Y a 
des tas de parents. Ecoutez...  
MAN ON TV 'Faut arrêter de (ON) toujours accuser les 
enfants. On est adultes et c'est à nous d'assumer. 
WOMAN ON TV (ON) (P) Non ! Les 
adultes, que ce soit les pères, les mères, c'est aux 
adultes de s'occuper de leurs gamins. 
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Pre-recording – Phase 3 bis  

13 

Processes◄ 

First quality control: adapted script 

Lost 
translations 

Translation issues 

Wrong meaning Mistranslations 

Register 

Language issues 

Audience Anglicisms 

Equivalence is… relative and not absolute,… it emerges from the context of situation as defined by the interplay 
of (many different factors) and has no existence outside that context, and in particular it is not stipulated in 
advance by an algorithm for the conversion of linguistic units of L1 into linguistic units of L2. 

Ivir cited in House 2001, 247 
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Recording – Phase 1 

14 

Processes◄ 

Dubbing / Voice-over 

Recording 

Dubbing 
directors 

Actors 

Sound 
technicians 
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Recording – Phase 2 
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Processes◄ 

Dubbing / Voice-over 

Editing 

Sound 
technicians 



Quality control in audiovisual translation 

Recording – Phase 3 

16 

Processes◄ 

Dubbing / Voice-over 

Mixing 

Mixers 
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Post-recording – Phase 1 
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Processes◄ 

Second quality control: film viewing 

Editing Adaptation 
issues Pronunciation 

Acting 

Synchronisation Vocabulary Register 

Sound/Mix 
issues 

Retakes 
Mixers Actors 



Quality control in audiovisual translation 

Post-recording – Phase 2 

18 

Processes◄ 

Implementation of retakes 

Actors Mixer 



Quality control in audiovisual translation 

Post-recording – Phase 3 

19 

Processes◄ 

Third quality control: retakes 

Dispatch to 
client Retakes DVD 



Quality control in audiovisual translation 

Inserts and subtitles 

20 

Processes◄ 

TYPE 
(OPENING/CLOSI

NG CREDITS, 

SUBTITLE, 

INSERT...) 

TIME 

CODE 
TEXT 

INSERT 01.00.11 WALL STREET 

INSERT 01.00.14 OÙ L’AVIDITÉ EST UNE VALEUR 

INSERT 01.00.17 OÙ ILS DICTENT LES RÈGLES 

INSERT 01.00.51 COMBATTEZ LE POUVOIR 

Managed by the authoring department, the translation is provided for them and they create the images 



Summary 
Controls are performed at various stages 

• Videos and tracks controlled by technicians 

• Scripts control by quality manager– feedback to translators and adaptors 

• Recording controlled by quality manager– feedback to sound technicians, 

actors and recording directors 

• Subtitles and inserts controlled by authoring department 

• DVDs of material controlled by technicians 

Quality control in audiovisual translation 

Summary◄ 



MERCI !  

tia.muller@gmail.com 
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La gestió de la qualitat a LocTeam 
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Qualitat a LocTeam 
l  Passos previs: 

-  Equips de gestió 

-  Equips de producció 
-  Anàlisi del material 

l  Procés de producció: 
-  Traducció 

-  Revisió 

-  Aspectes tècnics 
-  Testing 

•  Comunicació i compromís 
 



LocTeam 
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Qualitat: passos previs 
l  Equips de gestió: 

-  Gestors del departament de traducció 
l  Anàlisi inicial; tria de l’equip de traductors i revisors; redacció d’instruccions. 

-  Gestors del departament de SW 

l  Anàlisi a nivell tècnic abans i després de la localització. 

-  Gestors del departament de HELPS/DOC 

l  Molta experiència amb “CAT tools”; filtres per bloquejar codi. 
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Qualitat: passos previs 
l  Equips de producció: 

-  Procés de selecció 
l  Gestió dels CVs; proves en funció del projecte; requisits indispensables (en 

alguns casos). 
l  Selecció similar per a DTP, testing i altres recursos. 

 

l  Conclusions: 
-  Procés de selecció extens 

-  Clients: molt temps i esforços en la concepció del seus productes; molt 
poc temps per fer les traduccions.  

-  Per tant, calen equips molt fiables des del principi. 
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Qualitat: passos previs 
l  Anàlisi dels arxius  

-  Codificació dels arxius 

-  Etiquetes/“tags”, variables à creació de filtres especials 
-  Problemes de segmentació 

-  Eina de traducció 

-  Material de suport: referències antigues, memòries, glossaris, guies 
d’estil, PDFs de referència en el cas de manuals, etc. 

-  Instruccions del client: sí i com es localitzen les URLs, paraules DNT, 
gestió de variables, context, etc. 
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Arxiu font 
 

Arxiu localitzat correctament 
 

Arxiu que trenca el codi i 
impedeix compilar l’aplicació 

Qualitat: anàlisi 



LocTeam 
               since1990 

Codificació incorrecta 

Codificació correcta 

Qualitat: anàlisi 
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               Qualitat: procés de producció 
l  Traducció 

-  Cal entendre què es tradueix. 

-  Definició de conceptes nous: pinch open/close, swipe, tap, flick. 
-  Abreviatures. Caracters: “m” vs “i”. 

-  Adaptació al mercat local i l’usuari final (tu vs. vós/vostè). 

-  Formats d’hora, de data, de moneda, vacances locals, formats 
d’adreces i telèfons, etc. 

-  Usar les eines que es tenen a l’abast: corrector ortogràfic, scripts 
automàtics, etc. per centrar-se en recerca i qualitat. 

-  Exemple d’una app d’iOS: SW (15%), contingut especialitzat (75%), 
pàgina web i descripció de marketing (10%). 

-  Memòries de traducció: coherència; treball per cicles, en paral·lel amb els 
enginyers del SW font; actualització de versions (noves funcionalitats). 
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Qualitat: procés de producció 
l  Revisió 

-  Entesa com a complement, millora. 

-  Cal evitar canvis preferencials. 
-  Disposem d’un “language lead”, traductor sénior per idioma,  

amb qui tenim establert un sistema de consultes lingüístiques. 
-  Seguiment regular del progrés i evolució dels traductors.  

-  Revisions esporàdiques dels projectes; canvis de papers  
traductor-revisor. 

-  Què implica la introducció de les eines de traducció en la revisió? 

-  Volums de traducció i pressió dels terminis. 
 



LocTeam 
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Qualitat: aspectes tècnics 
l  Formats i ingenyeria de SW  

-  Format de l’arxiu: .strings, .txt, .rtf, .doc, .docx. 

-  Nom de l’arxiu: evitar prefixos i sufixos. 
-  Format de maquetació: negretes, subratllats, cursives. 

-  Localització de gràfics: des de captures de pantalla a gràfics d’alta 
resolució. 

-  Enginyeria de SW: arxius .nib, .xib requereixen el reajustament dels 
botons, menús, etc. Opció de visualitzar els arxius en programes 
específics. 
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Qualitat: testing 

l  Testing 
-  Projectes confidencials 

-  Centrat en termes que apareixen retallats un cop compilat el SW 
-  Possibles errors per falta de context en el procés de traducció 

-  Cal disposar del dispositiu corresponent, amb la darrera versió, en la 
plataforma adequada. 
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Qualitat: testing 
l  Exemples:  

-  Traduccions fora de context.  

l  “Fall”, en anglès, es va traduir com a “caída” en castellà tot i que el 
terme emprat en el SW acabar sent “desplome”. 

l  Es tractava d’un efecte d’una diapositiva de l’app Keynote. 
-  Traduccions de termes DNT.  

l  S’ha traduït quan no calia (Pages és el nom de l’app, DNT) i s’ha 
deixat de traduir quan sí era necessari perquè feia referència a 
“páginas”.  

-  Verbs i/o substantius.  
l  Exemple de l’opció E-mail en anglès que es tradueix com a “Correo”, 

“E-mail”, “Correo electrónico” però que en context es veu clar que es 
tracta d’un verb i ha de ser “Enviar”. 
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Servei de qualitat 

l  Equip de gestió i anàlisi prèvia 

l  Traducció i revisió (pes del 60%) 

l  Aspectes tècnics 

l  Comunicació amb el client 

l  Lliurament 

l  Compromís 



LocTeam 
               since1990 

Conclusió 
l  Servei de qualitat 

-  Un procés amb diferents fases i un equip de professionals 
multidisciplinar que permet lliurar un producte completament localitzat, 
complint tots els requisits i expectatives del client. 



LocTeam 
               since1990 

 
GRÀCIES 



Qualitat de traducció 

Gestió de qualitat de traducció  
i traducció automàtica 

 
Blanca Vidal 

Ana Carla de Almeida 
11.12.2013 



Lucy Software, proveïdor de TA 

À  Quin és el paper del proveïdor de TA en el procés de 
generar traduccions finals? 

À  En quin grau és important per al posteditor la qualitat que li 
arriba de la TA? 

À  Com s’acorda i s’assegura la qualitat? 
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¢  Lucy Software és una empresa que desenvolupa programari de traducció 
automàtica. Té el seu propi sistema basat en regles que integra en fluxos de 
traducció. 

¢  Lucy Software no lliura traduccions a usuaris finals,  
sinó que ho fan els seus partners o clients però col·labora estretament amb ells 
perquè la integració de TA sigui un èxit en l’assoliment de la qualitat final. 

 

 



Procés de gestió de la qualitat 
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§  Avaluació humana vs. 
avaluació automàtica 

§  Definició de la prova 

§  Resultat de la prova 

§  Paràmetres:  

• Tipus de contingut 
• Públic 
• Finalitat 

• Canal 

§  Prova a partir d’una 
mostra 

§  Acord del nivell de 
qualitat esperat amb 
el client o partner 

§  Pautes sobre el model 
de llengua 

§  Pautes sobre el tipus 
d’errors esperats 

• Sistema de TA  

• Parell de llengües 

§  Retroalimentació del 
sistema per part dels 
posteditors 

§  Introducció de la 
terminologia facilitada 
pel client 

§  Treball a partir de 
memòries de 
traducció existents 

§  Preedició del text 
d’origen 

§  Assegurament del 
format 

§  Marques per a l’entorn 
de postedició 

§  Cicle de 
retroalimentació 

Prova de  
qualitat 

Model de 
llengua Postedició 

Personalització  
del motor de 

traducció 

Procés de gestió de la qualitat de Lucy Software 



Avaluació de la qualitat de traducció 
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Prova de 
qualitat 

Model de 
llengua 

Personalització 
del motor de 

traducció 
Postedició 

Prova de qualitat de traducció 

¢  Mètode  
Ä  Avaluació humana: comprensibilitat (adequació i fluïdesa) i tipologia d’errors.  
Ä  Avaluació automàtica: TER+ (Translation Edit Rate) 

¢  Definició de la prova 
Ä  Eina de test, 250 unitats de traducció, 3 avaluadors/posteditors 
Ä  Escala:  
     Adequació: Tota, Gairebé tota, Poca, Gens 
     Fluïdesa: Perfecta, Bona, Poca, Incomprensible 

¢  Resultat de la prova 
Ä  Dóna el nivell d’adequació 
Ä  Marca la línia de personalització (esforç de postedició, gravetat de l’error, 

repetitivitat) 



Definició del model de llengua 

Model de llengua 
¢  Paràmetres 

Ä  Tipus de contingut: documentació tècnica, documentació d’usuari, pàgina 
web, notícies... 

Ä  Públic a qui va dirigit: intern, extern 
Ä  Finalitat: informació, publicació 
Ä  Canal: empresa-usuari, empresa-empresa 

¢  Avaluació a partir dels resultats de la prova 

¢  Compromís de personalització en funció del material disponible 

¢  Acord del nivell de qualitat amb el client o partner 

Qualitat segons la ISO 
“La qualitat és formalment, segons les normatives ISO 9000:2000, el grau en què un conjunt de característiques 
s'adapta als requeriments d'un producte, sistema o servei. Inclou un màxim de defectes, que pot no ser nul, 
comunament establert i pactat entre els diferents usuaris, i en particular entre el que ofereix el producte, sistema o 
servei i qui el rep.” 
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Prova de 
qualitat 

Model de 
llengua 

Personalització 
del motor de 

traducció 
Postedició 



Personalització del sistema 

Personalització del motor 
¢  Anàlisi de materials disponibles i incorporació 

Ä  Treball a partir de glossaris 
¢  terminologia facilitada/validada pel client 

Ä  Treball a partir de memòries de traducció existents 
¢  noms propis, de producte, terminologia 
¢  estructures sintàctiques especifiques del tipus de document 
¢  particularitats estilístiques 

¢  Flux constant de retroalimentació 
Ä  Memòries de traducció (bàsic) 
Ä  Llistes Top 10 dels posteditors 

¢  Revisió i millora del text d’origen 
Ä  Externa: correcció gramatical, puntuació, ambigüitats 
Ä  Sistema: filtres de preedició 

¢  Introducció de marques per facilitar la postedició 
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Prova de 
qualitat 

Model de 
llengua 

Personalització 
del motor de 

traducció 
Postedició 



Formació dels posteditors 

Postedició 
¢  L’esforç que costi la postedició dependrà de 

Ä  la qualitat que proporcioni el motor personalitzat 
Ä  la qualitat final esperada 

¢  Però la tasca del posteditor també dependrà de 
Ä  el temps de què disposi 
Ä  l’esforç que hi pugui dedicar (cost màxim a pagar) 

¢  Per això és fonamental 
Ä  Donar les pautes del model de llengua (nivell de postedició) 
Ä  Facilitar informació sobre el nostre tipus de sistema de TA 
Ä  Donar pautes del tipus d’errors o errors més freqüents que proporciona el 

nostre sistema i per a una determinada direcció de traducció. 

¢  Donar oportunitat d’enviar feedback 
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Prova de 
qualitat 

Model de 
llengua 

Personalització 
del motor de 

traducció 
Postedició 



Pautes de postedició 
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Coneixement del sistema de TA 
¢  Estil: la traducció de màquina és més literal i moltes vegades cal refer l’estil. 

¢  El sistema no té coneixement del món. 

¢  Alternatives  en verd i paraules desconegudes en vermell: 
Ä  Exemple: ES “La Barbie és una muñeca”  >  CA “La Barbie és una nina|canell”  

¢  Alguns exemples de postedició necessària d’ES a CA 
Ä  Ambigüitats semàntiques, sintàctiques, entre diferents categories 

gramaticals.  
     Ex. ES “Parte de la idea” (parteix/part) 

Ä  Concordances distants (les unitats de traducció són frases i no pas text) 
Ä  Pronoms: sobregeneració, infrageneració , pleonasmes, abús de pronoms 

personals referits a no humans. 
Ä  Abús dels possessius 
     Ex. ES: El coche aumentó rápidamente su velocidad >  
          CA: El cotxe va augmentar ràpidament la velocitat (*la seva velocitat) 

 

Prova de 
qualitat 

Model de 
llengua 

Personalització 
del motor de 

traducció 
Postedició 



Conclusió 

Qualitat 
esperada 
(model de 
llengua) 

Postedició 

Personalització 
del motor de 

traducció 
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QUALITAT 
FINAL 
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Moltes gràcies 

Lucy Software Ibérica 
Copèrnic, 42-44 
08021 Barcelona 
www.lucysoftware.com  



JORNADA SOBRE QUALITAT 
EN TRADUCCIÓ 
L’ASSOLIMENT DE LES COMPETÈNCIES 
TRADUCTORES COM A GARANTIA DE QUALITAT 
Cristina Gelpí. Departament de Traducció i Ciències del 
Llenguatge. Universitat Pompeu Fabra. 11/12/2013 



EEES: “qualitat” i competències” 

¨  No s’entendria la universitat actual sense les nocions 
“qualitat” i “competència”: 
¤ Qualitat, com a garantia de millora 
¤ Competència, com a saber o saber fer que es gradua i que 

s’avalua 
¨  Els mecanismes de garantia de qualitat són condició per 

assolir els objectius de la Declaració de Bolonya 
(1999). 

¨  “garantir la qualitat” i “assolir les competències 
traductores” són elements constituents dels estudis de 
traducció.  



Qualitat com a assoliment de competències 

¨  Sistema monitoritzat 
¤  Els plans d’estudis conduents a l’obtenció d’un títol han de 

tenir en el centre dels seus objectius l’assoliment de 
competències per part dels estudiants. 

¤  S’ha de fer èmfasi en els mètodes d’aprenentatge 
d’aquestes competències i també en els procediments per 
avaluar-ne l’assoliment. 

¨  Sistema normativitzat 
¤  Els sistemes de garantia de la qualitat, “que són part dels 

nous plans d’estudis” són, així mateix, el fonament per tal 
que la nova organització dels ensenyaments funcioni de 
forma eficient i per crear la confiança sobre la qual reposa 
el procés d’acreditació de títols. 



Propòsit 

L’assoliment de les competències sobre qualitat (o com 
a garantia de qualitat) als estudis de traducció 
1)  On es delimita la noció de qualitat? 
2)  Com es defineix la qualitat en traducció? 
3)  Quin tractament té la competència sobre qualitat? 
4)  Com es concreta l’assoliment de les competències 

relacionades amb la qualitat? 



1) On es delimita la noció de qualitat? 

1.  Directrius europees per a l’assegurament intern de la 
qualitat a les institucions d’educació superior 
(EAQAHE), (2005) 

2.  Reials decrets d’ordenació dels ensenyaments 
universitaris (RD 1393/2007, RD 861/2010), Marc 
Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior 
(MECES), (2011) 

3.  Sistema de garantia de la qualitat (AUDIT), (2007) 
4.  Sistema intern de garantia de la qualitat (6Q), 

(2008) 



1) On es delimita la noció de qualitat en traducció? 

 
5.  Norma UNE-EN 15038 de serveis de traducció. 

Requisits per a la prestació del servei , (2006) 

6.  Llibre blanc ANECA. Títol de grau en traducció i 
interpretació (i màsters en traducció), (2007) 

7.  Plans d’estudis (memòries de verificació) del grau en 
Traducció i Interpretació (FTI), màster en Estudis de 
Traducció (DTCL) (2008, 2010) 

 



2) Com es defineix la qualitat en traducció? 

Competències professionals dels traductors (UNE-EN 15038) 
1.  Competència traductora 
2.  Competència lingüística textual en la llengua de 

partida i en la llengua d’arribada 
3.  Competència en recerca, adquisició i tractament 

de la informació 
4.  Competència cultural 
5.  Competència tecnològica 



3) Quin tractament té la competència sobre qualitat? 

¨  Combinació d’habilitats, actituds i responsabilitats que 
descriu els resultats dels aprenentatges d'un programa 
educatiu. (Projecte Tunning). 

¨  El desenvolupament d'una competència és un procés 
continu i ha de tenir en compte l'assoliment de 
coneixements, d'habilitats, d'actituds i de 
responsabilitats. 

¨  Les competències que es defineixin han de ser 
avaluables, i per això, la manera en què es formulin 
aquestes competències, ha de permetre identificar 
resultats d'aprenentatge que puguin ser observables i 
mesurables. 

UAB- http://www.uab.cat/servlet/Satellite/bolonya/professorat/el-concepte-de-competencia-1228376488507.html  



3) Quin tractament té la competència sobre qualitat? 
On es recullen les competències sobre qualitat? 

¨  Al catàleg de competències generals i específiques de 
les titulacions 

¨  Als objectius generals i formatius de les titulacions 
¨  A les matèries (o assignatures) amb l’atribució directa, 

incloses la mobilitat i les pràctiques externes 
¨  Als descriptors de continguts i resultats d’aprenentatge 

de cada matèria o assignatura 

¨  Pla docent anual de cada assignatura 



3) Quin tractament té la competència sobre qualitat? 

Quins tipus de competències preveiem? 

¨  Competències generals (visió de conjunt): motivació per 
la qualitat, aplicació de coneixements a la pràctica, 
reconeixement i comprensió de la diversitat i la 
multiculturalitat, capacitat d’aprenentatge autònom, 
adaptabilitat a noves situacions, disseny i gestió de 
projectes. 

¨  Competències específiques (pròpies de les titulacions): 
excel·∙lència en el domini escrit i oral de les llengües 
pròpies, domini receptiu i productiu oral i escrit, domini 
de la traducció especialitzada com a mínim en un àmbit 
temàtic, capacitat per poder reflexionar sobre el 
funcionament de la traducció (…) 



Competències i objectius formatius 



3) Quin tractament té la competència sobre qualitat? 

A les memòries de verificació: objectius generals 

¨  Grau en Traducció i Interpretació: “L’objectiu bàsic del grau 
és formar traductors i intèrprets generalistes –això és 
traductors no especialitzats i intèrprets socials o d’enllaç– 
capaços de trobar, processar, avaluar, transformar i 
transmetre la informació lingüística i gràfica per resoldre els 
problemes de comunicació causats per les llengües en 
terceres parts, i de fer-ho de les maneres i amb els mitjans 
tècnics pertinents, tot garantint la màxima qualitat. “ 

¨  Màster en Estudis de Traducció: “L’objectiu […] és que 
l’estudiant adquireixi una formació avançada orientada a 
l’especialització acadèmica i professional, i la iniciació en 
tasques de recerca, en matèria d’estudis de traducció” 



3) Quina noció de competència sobre la qualitat fem servir? 
A les memòries de verificació: objectius formatius 

¨  Objectius formatius aplicats: “competència traductora 
general i especialitzada, tant cap a la llengua 
pròpia com cap a com a mínim dues llengües 
estrangeres” 

¨  Objectius formatius tècnics: “Adquirir la capacitat 
de crear, coordinar i controlar processos de treball 
amb equips i tasques múltiples i desenvolupaments 
cronològics específics. Ser capaç de controlar i 
garantir els nivells de qualitat” 

 
(grau) 



3) Quin tractament té la competència sobre qualitat? 
En l’atribució de competències a les assignatures 

¨  Edició i Revisió (G)   
¤ G19 Motivació per la qualitat 

¨  Traducció 8 (EN, FR, DE, LSC) (G)  
¤ E.14. Rigor en la revisió i el control de qualitat de la 

mediació lingüística 

¨  Traducció Audiovisual (M): 
¤ E4. Capacitat per trobar i utilitzar informació sobre 

coneixements especialitzats en un o més àmbits temàtics 
dels textos / discursos 



3) Quin tractament té la competència sobre qualitat? 

Als descriptors de continguts i de resultats d’aprenentatge 

¨  S’adquirirà domini professional de les eines d’ajuda a la 
traducció 

¨  Adquirirà les competències traductores des d’un punt de 
vista macrotextual, prestant una atenció especial als patrons 
de cohesió i de coherència 

¨  Selecció adequada i anàlisi de bibliografia per a un 
projecte concret de traducció. Ús adequat de tècniques de 
corpus per a la recollida i la categorització de dades i 
l’explotació operativa d’aquests corpus, així com les eines 
informàtiques associades per aplicar-los a la traducció. 
Aplicació de coneixements lingüístics i extralingüístics 
(culturals, temàtics o deòntics) a situacions simulades de 
transferència de coneixement o de naturalesa professional. 



4. Com es mesura l’assoliment de la competència? 

¨  Per mitjà dels resultats d’aprenentatge: 
¤ “l’estudiant ha d’estar en condicions de comprendre 

textos propis de l’àmbit, identificar-ne els elements 
característics i la problemàtica que representen per a 
la traducció, així com tenir les estratègies bàsiques per 
resoldre-la” 

¤ “l’estudiant ha d’estar en condicions d’analitzar i 
comentar de forma raonada textos literaris originals i 
confrontar-los amb les seves traduccions, així com les 
traduccions entre si, atenen al gènere, al context històric 
i cultural, i a la seva recepció” 



4. Com es mesura l’assoliment de la competència? 

¨  De forma graduada:  
¤ Comprendre à “l’estudiant estarà capacitat per 

comprendre les tesis defensades pels diferents corrents 
teòrics a l’entorn de la traducció” 

¤ Competència à “Adquirirà competències traductores 
des d’un punt de vista microtextual [...]” 

¤ Capacitats intermèdies i avançades à “adquisició de 
capacitats intermèdies i avançades per a la comprensió 
i la producció de discursos” 

¤ Domini à “dominarà les tècniques per manejar amb 
eficàcia i valorar les fonts documentals de qualitat 



4. Com es mesura l’assoliment de la competència? 

¤ Domini excel·∙lent à “s’adquirirà un domini excel·∙lent 
del català...” 

¤ Domini professional à “s’adquirirà domini professional 
de la gestió automatitzada de la terminologia 
multilingüe 



Moltes gràcies! 
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