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Presentació 
 

El Google Translate (translate.google.cat) permet fer traduccions1 entre més de cinquanta 
llengües, entre les quals hi ha el català, el castellà, l’anglès, el francès o l’alemany.  

El traductor del Google és un traductor de tipus estadístic. Això vol dir que no hi ha cap motor de 
traducció que processi el text en la llengua original, sinó que el traductor construeix pautes de 
traducció mitjançant la comparació de milions de textos bilingües traduïts per humans. 

El traductor del Google permet traduir pàgines web, textos o documents. 

 

 

                                                   
1 Convé que distingiu entre la traducció per a la comprensió, que és útil perquè els usuaris puguin copsar el sentit del 
document original, és a dir, entendre’n aproximadament el contingut, i la traducció per a la difusió, que trasllada fidelment i 
rigorosament el contingut d’una llengua a una altra perquè els dos documents (original i traducció) tinguin la mateixa 
validesa i utilitat. 
 
Si necessiteu una traducció per a la comprensió, tingueu en compte que els usuaris han d’estar assabentats que el 
contingut a què accedeixen és una traducció automàtica amb qualitat d’esborrany. En aquest sentit, disposeu d’una plantilla 
(en els formats de LibreOffice Writer i de Microsoft Word), que adverteix d’aquest ús merament informatiu de la traducció, 
perquè hi enganxeu els textos traduïts automàticament. 
 
En canvi, si voleu fer servir el text traduït automàticament com a punt de partida per crear una versió acurada del text 
original en una altra llengua, convé que tingueu en compte una sèrie de recomanacions per treballar els textos i obtenir així 
un document de qualitat, apte per fer-ne difusió. 

http://www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/traductors/traduccio-automatica-ca.ott
http://www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/traductors/traduccio-automatica-ca.dot
http://hdl.handle.net/2445/13782
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Possibilitats de traducció 
 

Traducció de pàgines web 

• Trieu les llengües d’origen i de destinació de la traducció. (En la llengua d’origen podeu deixar-
hi el paràmetre Detecta l’idioma perquè el Google la pot reconèixer automàticament.) 

 
 

• Escriviu l’URL de la pàgina que voleu traduir al quadre de text: 

 
 

• En prémer el botó Tradueix podreu navegar pel web traduït. 

 

Traducció de text directe 

• Trieu les llengües d’origen i de destinació de la traducció. (En la llengua d’origen podeu deixar-
hi el paràmetre Detecta l’idioma perquè el Google la pot reconèixer automàticament.) 
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• Escriviu o enganxeu el text que voleu traduir al quadre de text: 

 

 

 

Traducció de documents 

La traducció de documents que fa el traductor del Google és una mica peculiar. Pot traduir 
documents amb els formats de Word, PDF, PowerPoint o Excel. La traducció que s’obté, però, no 
queda en aquests formats. El traductor extreu el text dels documents i en mostra la traducció en 
una pàgina web. Pot conservar mínimament el format de text, però gran part de la disposició 
gràfica es perd. 

• Trieu les llengües d’origen i de destinació de la traducció. (En la llengua d’origen podeu deixar-
hi el paràmetre Detecta l’idioma perquè el Google la pot reconèixer automàticament.) 

 
 

• Cliqueu sobre l’enllaç traduïu un document que hi ha a la part inferior del quadre de text: 
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• El quadre de text canvia i apareix el botó Navega per triar el document que es vol traduir: 

 

• Pitgeu el botó Navega i trieu el document. 

• Un cop triat el document, en prémer el botó Tradueix s’obre una pestanya nova al navegador 
on pareix el text traduït. 

 

• Per desar la traducció cal tenir en compte que des del navegador només podem desar-la en 
format HTML. 

• La solució més senzilla és, doncs, copiar el text traduït i enganxar-lo en un document en blanc 
del processador de textos.  
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Problemes amb els navegadors 

Per evitar els problemes que es comenten en aquest apartat us recomanem que feu les 
traduccions del Google Tranlaste amb versions actualitzades del Mozilla Firefox o del Google 
Chrome. 

 

La traducció de documents amb l’Internet Explorer o versions antigues del Firefox 

En la traducció de documents fetes amb l’Internet Explororer o amb versions antigues del Firefox, 
a l’hora de copiar el text traduït també copiareu el text original. 

Si copieu el text després de seleccionar-lo amb el ratolí i l’enganxeu en un document de Word, a 
banda de la traducció, també us apareixerà el text original al costat de cada frase.  

Per evitar això, cal que seleccioneu tota la pàgina web mitjançant l’opció Edita > Selecciona-ho 
tot o la combinació de tecles Ctrl + A i que copieu el text seleccionat. Amb aquest segona opció, 
cal tenir en compte que el text copiat també conté les frases originals; en aquest cas, però, en el 
format de text amagat. Un cop enganxada la traducció en un document del Word, podeu suprimir 
el text original amb una substitució senzilla. 

 

Supressió automàtica de text amb format amagat 

Obriu el quadre de diàleg de la substitució (Edició > Substitueix, o la combinació Ctrl + L) i 
pitgeu el botó Més de la part inferior esquerra del quadre. 

 

Amb el cursor al quadre Cerca seleccioneu l’opció Format > Tipus de lletra i marqueu l’opció 
Amagat del quadre de diàleg Cerca el tipus de lletra. 
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El quadre Substitueix-ho per l’heu de deixar en blanc. Si premeu el botó Substitueix-ho tot 
el Word suprimirà tot el text del document que tingui el format amagat. 

 

La traducció de fitxers PDF amb l’Internet Explorer 

En el cas de fer servir l’Internet Explorer, a l’hora de fer traduccions de documents en format PDF 
la visualització del document traduït és defectuosa, ja que queda comprimit en una franja molt 
estreta a la part superior: 

 

L’única solució per a recuperar el text traduït és seleccionar tot el text (Ctrl + A) i copiar-lo 
(Ctrl + C) per enganxar-lo a l’editor de text. 
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