f. BOT Gènere de plantes arbòries o arbustives erectes de la
família de les combretàcies, de flors petites i en general verdes
o blanques, que comprèn unes 225 espècies pròpies de regions
tropicals. Se n’utilitza la fusta, i també serveix com a planta
ornamental i és font de tanins.

SOCIETAT CATALANA DE TERMINOLOGIA
Filial de l’Institut d’Estudis Catalans

Revista semestral
Núm. 14 · Desembre 2016
ISSN: 2013-6692 (impresa);
2013-6706 (electrònica)

f. pl. MIT Festes en honor del déu de la mitologia clàssica romana
Tèrminus, déu protector dels límits dels camps i de les fronteres.
Els pagesos les celebraven anualment el 23 de febrer.
f. SCATERM Revista de la Societat Catalana de Terminologia.
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La Societat Catalana de Terminologia,
punt de trobada de la terminologia catalana
La Societat Catalana de Terminologia (SCATERM) és hereva de l’Associació Catalana de Terminologia (ACATERM, fundada l’any 2002) i va esdevenir filial de l’Institut
d’Estudis Catalans l’any 2008. En tant que societat filial de l’Institut, la SCATERM treballa per ser un punt de referència en l’àmbit terminològic i té per finalitat difondre i
promoure l’activitat terminològica en català, sobretot en els àmbits científics i tècnics.
Així mateix, la SCATERM constitueix un lloc de trobada per a l’intercanvi d’informació
i de coneixements entre totes les persones i organitzacions vinculades d’una manera o
altra amb la terminologia.
Feu-vos-en socis!

La SCATERM us convida a participar activament en la cooperació i la difusió del treball
terminològic. Com a socis, us animem a aportar idees, proposar activitats, presentar ponències en les jornades i seminaris, i col·laborar amb la revista terminàlia, trametent articles o propostes per a la secció «Espai de trobada».
Els socis de la SCATERM poden gaudir d’aquests avantatges:
n
n

n
n

Recepció de terminàlia, revista científica de periodicitat semestral.
Accés exclusiu a les publicacions de la Societat que es fan amb el format EPUB per a
dispositius mòbils i llibres electrònics (en concret, les «Memòries de la Societat Catalana de Terminologia» i «Eines de Terminologia»), a més de l’accés lliure a la versió
en línia.
Descompte d’un 50 % en les publicacions de l’IEC.
Cada soci col·lectiu pot designar quatre persones representants que gaudeixen dels
avantatges anteriors, que són aplicables individualment.

Existeixen tres tipus de quotes anuals: socis individuals, socis col·lectius i socis júnior
(amb una quota reduïda). Si voleu més informació, visiteu http://scaterm.iec.cat, on trobareu les quotes actualitzades, la butlleta d’alta i altres avantatges.

Crida d’articles
Els articles, que han de ser originals i inèdits, són avaluats per revisors externs designats pel Consell de Redacció de la revista. En cas
que s’accepti la proposta, els autors poden rebre suggeriments de
modificació.
Les propostes han de seguir les normes de presentació d’originals
de la revista.
Els autors han d’enviar les seves propostes per correu electrònic a
terminalia@iec.cat. Alternativament, es poden registrar en el sistema
electrònic de gestió de la revista (Open Journal System), a http://revistes.
iec.cat o a http://terminalia.iec.cat, i penjar-hi les trameses.
Per al número 16 (desembre 2017)
Tramesa d’articles: fins al 31 de març de 2017
Resultats de la selecció: fins al 30 d’abril
Versió final: fins al 31 de maig
Publicació de la revista: desembre del 2017
Per al número 17 (juny 2018)
Tramesa d’articles: fins al 30 de setembre de 2017
Resultats de la selecció: fins al 31 d’octubre
Versió final: fins al 30 de novembre
Publicació de la revista: juny del 2018
Per al número 18 (desembre 2018)
Tramesa d’articles: fins al 31 de març de 2018
Resultats de la selecció: fins al 30 d’abril
Versió final: fins al 31 de maig
Publicació de la revista: desembre del 2018
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Imprès en paper 100 % reciclat
Fe d’errates del número 13 (2016)
En els crèdits, en els càrrecs de la Junta directiva de la SCATERM, hi havia de constar com a delegat de l’IEC Josep Moran, en lloc de
M. Teresa Cabré Castellví.
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