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Com és ben sabut, molts dels esforços pedagògics en el 
camp de la traducció, la interpretació i les llengües aplicades 
han estat dirigits cap a investigar les competències necessàries 
per actuar de forma eficaç i professional en aquests àmbits, 
conèixer millor els processos d’aprenentatge de competències i 
concretar l’enfocament, el disseny i els procediments didàctics 
més adients per potenciar aquest aprenentatge competencial. 
Sense entrar en el detall de les diferents propostes, sí que podem 
dir que és comú a totes elles, i els autors d’aquest volum així 
ho compartim, que: 

•  el conjunt de competències comprèn coneixements, 
habilitats, actituds i aptituds;

•  l’aprenentatge competencial necessita estar situat en el 
món real i ser-hi el més proper possible;

•  l’aprenentatge competencial requereix que el professo-
rat treballi de forma coordinada i busqui formes de 
potenciar la interdisciplinarietat, per una banda, i la 
interrelació entre matèries, per l’altra;

•  els aprenents necessiten estar exposats a reptes cogni-
tius complexos, però adaptats als diferents moments 
del seu procés d’aprenentatge personal;

•  els aprenents necessiten tenir l’oportunitat de cons-
truir coneixement tant de forma individual com col-
laborativa, esdevenint agents del seu procés d’aprenen-
tatge;
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•  la interacció entre aprenents i entre aprenents i experts 
mentre es resolen tasques significatives és necessària 
per generar oportunitats d’aprenentatge;

•  els aprenents necessiten la bastida (scaffolding) del pro-
fessorat o d’altres experts com a facilitadors;

•  els entorns d’aprenentatge i les tasques han de possibi-
litar que els aprenents puguin ser agentius i autònoms; 

•  els entorns d’aprenentatge i les tasques han de possibi-
litar que els aprenents puguin tenir accés als recursos i 
les eines que potenciïn de forma sistemàtica i guiada el 
seu aprenentatge; 

•  els entorns d’aprenentatge i les tasques han de facilitar 
la creació de comunitats i xarxes d’aprenentatge tan 
presencials com en línia en les quals es respectin la per-
sona i el grup, la cognició i l’emoció;

•  les formes d’avaluació han de ser congruents amb 
l’avaluació dels aprenentatges competencials. 

És en aquest context d’ensenyament-aprenentatge compe-
tencial on situem el terme connectivitat, l’ús del qual en aquest 
volum explicitem a continuació. 

1.1 QUÈ ENTENEM PER CONNECTIVITAT 

Tal com s’utilitzarà en aquest llibre, la connectivitat fa refe-
rència a tot el potencial d’interacció que, amb el suport de la 
tecnologia, té a la seva disposició una persona que forma part 
d’una comunitat d’aprenentatge en un entorn formatiu que 
pot ser el del grup classe, però que també pot anar més enllà. 
Inclou les comunicacions personals i amb el grup, i també les 
interaccions que inicia pel seu compte l’estudiant i que depassen 
els límits del grup en si, o les possibilitats d’incorporació de 
recursos d’informació, comunicació i reflexió que superen el 
que ofereix i proposa la institució educativa. 
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Pedagògicament, la connectivitat, de la forma que l’ente-
nem aquí, enllaça directament amb conceptes com el d’entorn 
personal d’aprenentatge (Castañeda & Adell, 2103) o amb 
teories com el connectivisme proposat per Siemens (2005), que 
considera que l’aprenentatge es deriva de connexions entre fonts 
diferents, o la teoria LaaN (Learning as a Network) (Chatti, 
Schroeder & Jarke, 2012; Chatti, 2013), que afegeix elements 
relacionats amb el context social i la idea que l’estudiant té 
capacitat per gestionar aquest context i millorar la seva pròpia 
formació. D’una manera més global, aquestes teories tenen un 
vincle amb el constructivisme social de Vigotsky (1978).

El concepte de connectivitat ens remet, en un sentit ampli, 
a les possibilitats que ofereixen els entorns virtuals a l’hora de 
desenvolupar i mantenir xarxes de comunicació. Implica la pos-
sibilitat d’utilitzar dispositius diversos i punts d’accés múltiples. 
Quan parlem de connectivitat també fem referència a un concep-
te que no es vincula d’entrada només amb la didàctica, sinó que 
està present en tots els àmbits del món actual en què es generen 
comunitats virtuals. Té implicacions en l’economia i el màrque-
ting, i també en el lleure o la cultura. I, naturalment, com acabem 
d’esmentar en els paràgrafs anteriors, en els entorns de formació. 

1.2  QUÈ ENTENEM PER INTERACCIÓ I AGÈNCIA 
EN ENTORNS D’APRENENTATGE HÍBRIDS 

Pel que fa a l’ús del terme interacció en aquest volum ens 
situem plenament en la línia de propostes pedagògiques socio-
constructivistes i interaccionistes. Seguint Van Lier (1996), 
Kiraly (2000) i en última instància Vigotsky (1978), entenem 
que és a través de la interacció entre aprenents i entre aprenents i 
experts que es generen oportunitats (affordances) d’aprenentatge, 
sempre que aquesta interacció sigui simètrica i contingent. En 
aquesta mena d’interacció, l’alumnat intervé també per iniciativa 
pròpia i no tan sols a partir de les preguntes del docent. Entre 

Eumo_Connectivitat.indd   15Eumo_Connectivitat.indd   15 19/2/21   10:1619/2/21   10:16



16 - Connectivitat i dimensió social en la docència de la traducciól

tots es crea una situació comunicativa en la qual emergeix co-
neixement compartit. El discurs del docent guia el pensament 
col·lectiu del grup i ajuda a concretar l’objecte d’aprenentatge. 

Des d’un punt de vista didàctic, enfocaments com l’apre-
nentatge cooperatiu generen unes condicions òptimes perquè 
es produeixi aquest tipus d’interacció. Remetem aquí de forma 
especial a Pujolàs (2004) i presentem de forma resumida els 
seus principis: 

•  Necessitat d’acceptar la diversitat: estar exposat al de-
safiament cognitiu d’expressar i entendre diferents 
punts de vista ajuda a aprendre. Verbalitzar aquests 
diferents punts de vista i ser capaç d’escoltar-se els uns 
als altres és un bon punt de partida per a un treball 
d’equip reeixit. 

•  Interdependència positiva: tots els membres del grup 
tenen aptituds i rols diferents i necessaris per enfron-
tar-se amb èxit a la tasca. La resolució reeixida de la 
tasca passarà perquè tots els membres s’impliquin en 
ella amb compromís i voluntat de solucionar-la. So-
vint, és essencial verbalitzar primer quines funcions 
s’assignen a cada membre del grup en funció del rol 
que hagi d’assumir. Donar i rebre suport mutu pot 
ser molt útil en moments difícils durant la realització 
d’una tasca. Serà essencial activar estratègies interacci-
onals i comunicatives enfocades a donar suport. 

•  Responsabilitat individual: si bé el producte final és el 
resultat del compromís de tot el grup, és necessària la 
responsabilitat individual per completar les diferents 
tasques. 

•  Necessitat de fer una parada en el camí: sempre és ne-
cessari aturar-se en un moment determinat i revisar si 
la forma de treball triada realment està ajudant el grup 
a aconseguir els objectius. Aquests són bons moments 
per expressar dubtes, fer preguntes o comprovar si tots 
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els membres del grup estan alineats pel que fa als ob-
jectius i els procediments per resoldre la tasca. També 
en aquesta situació hauran d’activar-se estratègies inte-
raccionals i comunicatives. 

Els entorns d’aprenentatge estan marcats actualment per 
un alt índex d’hibridisme i ubiqüitat, cosa que fa desdibuixar 
els límits entre presencialitat i no presencialitat, la qual fluctua 
entre els formats semipresencials i els formats totalment en línia. 

Con respecto a la educación, la utilización de dispositivos 
móviles de cualquier tipo está cada vez más aceptada como 
herramienta de aprendizaje, cosa que lleva esta ubicuidad e 
inmediatez al centro de la actividad formativa, lo que las 
convierte en una cualidad necesaria percibida por los estu-
diantes, tal como tiene lugar de forma natural en otros ámbi-
tos de actividad. (Girona, Guàrdia & Mas, 2018: 199)

En aquest context, les formes d’interacció amb finalitat 
educativa esdevenen per tant híbrides i múltiples, i inclouen 
tant la interacció amb les aplicacions com la interacció entre 
estudiants i la interacció entre alumnat i professorat. Es tracta 
d’una interacció que pot ser duta a terme de forma presencial 
o de forma virtual en diferents contextos i entorns, vinculats 
als campus virtuals o fora d’ells. Segons Girona, Guàrdia i Mas 
(2018), un dels reptes de la formació universitària actual és 
evitar que els estudiants desconnectin de la universitat perquè 
no hi trobin un aprenentatge prou significatiu: 

El estudiante reclama aprender desde la realidad para trans-
formarla y vivir en primera persona la experiencia de apren-
der. Cuando la experiencia universitaria no representa una 
vivencia significativa para él, experimenta un desencanto que 
lo lleva, en muchos casos, a abandonar los estudios. (Girona, 
Guàrdia & Mas, 2018: 206)
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Potenciar enfocaments didàctics que emfasitzin formes de 
treball col·laboratiu i plantegin tasques en les quals la interacció 
social esdevingui una de les vies principals de construcció de 
coneixement dona eines a l’alumnat per fer-se protagonista del 
seu aprenentatge i ser agentiu.

Segons Zavala i Castañeda (2014), són aprenents agentius 
aquells que són capaços d’autoregular-se i prendre decisions 
informades sobre les seves accions i, a més, estan motivats per 
fer-ho, atès que tenen «creences epistemològiques reflexives sobre 
l’estabilitat, la naturalesa, la font i la utilitat del coneixement» 
(Zavala & Castañeda, 2014: 103, la traducció és nostra des del 
castellà original). En canvi, els estudiants no agentius tenen 
«creences epistemològiques ingènues» (Zavala & Castañeda, 
2014: 103, la traducció és nostra des del castellà original) i tenen 
poc desenvolupada la seva capacitat d’autoregulació. 

Lantolf i Thorne (2006), d’altra banda, es refereixen a l’ús 
que fan del terme Lantolf i Pavlenko, emmarcat en la teoria de 
l’activitat bakhtiniana. Aquests autors consideren que l’agència 
està íntimament lligada a les accions que tinguin significança 
per als aprenents. Aquesta significança pot estar relacionada amb 
les històries personals i accions socials dels aprenents:

Agency in this sense is constructed through participation in 
actitvity. In other words, with its concomitant components 
of intentionality and desire, agency is a culturally (in)formed 
attribute whose development is shaped by participation in 
specific communities of practice. (Lantolf & Thorne, 2006: 
239)

Martín Peris (2014), que recull les teories de Pavlenko, ho 
resumeix de la forma següent: 

Concebir al aprendiente como agente supone asumir que su 
aprendizaje depende en primera instancia de su propia ini-
ciativa y sobre todo de su actividad; para este autor la agenti-
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vidad se refiere no tanto al modo como actúan los apren-
dientes, sino a aquello que estos juzgan significativo al 
enfrentarse a una tarea. (Martín Peris, 2014: 58)

Així doncs, els aprenents agentius són conscients i respon-
sables del que volen aprendre i per què. Tanmateix, seran ells 
i elles qui donaran significança a les activitats d’aprenentatge. 
Vist així, la implicació dels aprenents en la construcció del 
coneixement i de les seves competències en comunitat esdevé 
clau per al progrés i l’obtenció de resultats positius.

En el camp de l’ensenyament-aprenentatge de la traduc-
ció, Kiraly (2000) va ser un defensor del rol de l’estudiantat 
com a agent i de crear entorns d’aprenentatge que el posin en 
la necessitat de prendre decisions en funció del projecte de 
traducció que s’ha de dur a terme. González-Davies (2004a) 
parla de les múltiples veus que hi ha a les aules de traducció i, 
més recentment (2021, en premsa), presenta el seu enfocament 
focalitzant sobre el concepte d’agència. Segons Washbourne 
(2019), el fet d’entendre els aprenents com a éssers agentius a 
les aules fa que a l’ensenyament-aprenentatge de la traducció 
s’hagi posat el focus sobre subcompetències psicofisiològiques, 
com ho fan Hurtado i el grup PACTE, actituds i motivació, 
gestió de la incertesa, consciència crítica dels aspectes ideolò-
gics, entre d’altres. Washbourne considera, a més, que, partint 
d’aquest enfocament, les TIC ja són el dia a dia en els contextos 
d’ensenyament-aprenentatge de la traducció i la interpretació 
i afirma:

Defining learning as socially negotiated, participatory mean-
ing-making, and engaging with the contexts and tools that 
enable it, including distance learning and instructional tech-
nologies such as learning management systems, are now 
commonplace in pedagogy research and practice. (Wash-
bourne, 2019: 598)
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Els autors i les autores d’aquest volum subscrivim aquesta 
afirmació i entenem que aprenentatge competencial, connecti-
vitat, interacció i agència estan íntimament lligats. Les diferents 
aportacions en aquest volum pretenen mostrar exemples de 
formes de treball a les aules des d’aquest enfocament. 
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