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Contextualización das materias:

Introdución á tradución inglés-galego 

(1º curso)

Tradución xeral inglés-galego 

(2º curso)



Competencias: 

-entre as instrumentais: 

manexo de ferramentas informáticas de 
produción e tratamento de texto e de 
comunicación (TIC)

-entre as interpersoais: 

traballo cooperativo en equipo, 

asunción de responsabilidades

espírito crítico e autocrítico



Diagnóstico

En xeral, cando os estudantes chegan á 
universidade carecen de: 

 iniciativa

 espírito crítico

 capacidade de análise

 coñecementos básicos de ofimática

 redacción formal



Obxectivos

Fomentar a autonomía da aprendizaxe

Fomentar a crítica e a autocrítica

Fomentar o traballo en grupos estruturados

Desenvolver a capacidade de adaptación 

Flexibilidade nos horarios de traballo

 Contacto profesional e fondo coas TIC

Mellorar a calidade docente



Metodoloxía

Dende o curso 1998-99 empregamos as TIC 
como ferramenta docente e como obxectivo
docente

Complemento da docencia presencial



Metodoloxía

presentación de esquemas-resumo dos temas





Metodoloxía

cuestionarios de autoavaliación



Metodoloxía

prácticas 

obrigatorias

e

complementarias



Metodoloxía

actividades individuais e en grupo: 

estudos de caso (dosier)

crítica de traducións

análise de textos audiovisuais

traducións

 traballo cooperativo en grupos 
estruturados



Metodoloxía

debates no foro: 

interacción alumno-alumno

interacción alumno-grupo

interacción alumno-profesor

 crítica e autocrítica

 autonomía



Metodoloxía

 uso de diferentes programas, formatos e 
modos de comunicación

 tódalas actividades son obrigatorias

 corrección a través de TEMA

 o profesor limita as súas intervencións

 titorías a distancia (e presenciais) 



Ferramentas

Ademais das ferramentas que ofrece Moodle…

…a propia plataforma TEMA é a un tempo unha 
ferramenta docente e un obxecto didáctico; é unha 
ferramenta de aprendizaxe e un obxectivo de 
aprendizaxe.



Conclusións

 Actitude positiva do alumno ante as 
actividades non presenciais

 Maior rendemento académico malia supor 
unha maior dedicación

 Cómpre mellorar a utilidade dos 
cuestionarios, facéndoa máis flexible e máis 
potente

 Para o profesor é unha carga de traballo 
adicional, sobre todo o primeiro ano. 



Moitas grazas 

pola súa atención!
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