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. 20 · Desembre 2019
ISSN: 2013-6692 (impresa);
2013-6706 (electrònica)

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

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.

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 (IEC) l’any 2008. Com a societat filial de l’IEC, 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.
Descompte d’un 50 % en les publicacions de l’IEC.
Accés a la Biblioteca de Catalunya i a les biblioteques de les universitats de Catalunya.
Cada soci col·lectiu pot designar quatre representants que gaudiran dels avantatges
anteriors, que són aplicables individualment.

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

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 23 (juny 2021)
Tramesa d’articles: fins al 30 de juny de 2020
Resultats de la selecció: fins al 31 de juliol de 2020
Versió final: fins al 30 de setembre
Publicació de la revista: juny del 2021
Per al número 24 (desembre 2021)
Tramesa d’articles: fins al 31 de desembre de 2020
Resultats de la selecció: fins al 15 de febrer 2021
Versió final: fins al 31 de maig
Publicació de la revista: desembre del 2021
Per al número 25 (juny 2022)
Tramesa d’articles: fins al 30 de juny de 2021
Resultats de la selecció: fins al 31 de juliol de 2021
Versió final: fins al 30 de setembre
Publicació de la revista: juny del 2022

Protecció de dades personals
L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) compleix el que estableix el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (Reglament 2016/679, del
27 d’abril de 2016). De conformitat amb aquesta norma, s’informa que, amb l’acceptació de les normes de publicació, els autors autoritzen que les
seves dades personals (nom i cognoms, dades de contacte i dades de filiació) puguin ser publicades en el corresponent volum de Terminàlia.
Aquestes dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de l’IEC amb la finalitat de gestionar aquesta publicació. Únicament
s’utilitzaran les dades dels autors per a gestionar la publicació de Terminàlia i no seran cedides a tercers, ni es produiran transferències a tercers països o
organitzacions internacionals. Un cop publicades a Terminàlia, aquestes dades es conservaran com a part del registre històric d’autors. Els autors poden
exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant-se per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat, en què s’especifiqui de quina publicació es tracta.
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La propietat intel·lectual dels articles és dels
respectius autors.
Els autors en el moment de lliurar els articles
a Terminàlia per a sol·licitar-ne la publicació
accepten els termes següents:
— Els autors cedeixen a la SCATERM els drets
de reproducció, comunicació pública
i distribució dels articles presentats per a ser
publicats a Terminàlia.
— Els autors responen davant la SCATERM
de l’autoria i l’originalitat dels articles
presentats.
— És responsabilitat dels autors l’obtenció
dels permisos per a la reproducció de tot el
material gràfic inclòs en els articles.
— La SCATERM està exempta de tota
responsabilitat derivada de l’eventual
vulneració de drets de propietat intel·lectual
per part dels autors.
— Els continguts publicats a la revista estan
subjectes —llevat que s’indiqui el contrari en
el text o en el material gràfic— a una llicència
Reconeixement - No comercial - Sense obres
derivades 3.0 Espanya (by-nc-nd) de Creative
Commons, el text complet de la qual es pot
consultar a http://creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Així doncs, s’autoritza
el públic en general a reproduir, distribuir i
comunicar l’obra sempre que se’n reconegui
l’autoria i l’entitat que la publica i no se’n faci
un ús comercial ni cap obra derivada.
— Terminàlia no es fa responsable de les idees
i opinions exposades pels autors dels articles
publicats.

Preu d’aquest exemplar: 13 euros
Subscripcions: El preu de la subscripció
és de 26 euros l’any, per dos números de la
revista. Els membres de la Societat Catalana
de Terminologia en són automàticament
subscriptors i la reben sense que això
representi cap encariment de la quota anual.
Per subscriure-us-hi o per demanar més
informació, adreceu-vos a:
Revista Terminàlia
Societat Catalana de Terminologia
Carrer del Carme, 47 · 08001 Barcelona
Telèfon: 935 529 104 · Fax: 932 701 180
Adreça electrònica: terminalia@iec.cat
ISSN: 2013-6692 (edició impresa);
2013-6706 (edició electrònica)
Dipòsit legal: B-44926-2009
Any d’inici de la revista: 2009
Aquesta revista és accessible en línia des de:
http://publicacions.iec.cat,
http://revistes.iec.cat, http://terminalia.iec.cat,
https://issuu.com/institut-destudis-catalans
Revista indexada a: CARHUS Plus+, CIRC,
CiteFactor, DIALNET, DICE, DOAJ, Dulcinea,
EBSCO, ERIH PLUS, Google Acadèmic, Hispana,
IEC, ISOC, JournalTOCs, Latindex, MIAR,
MLA, RACO, REDIB, RESH, SHERPA RoMEO,
TIB.eu, TRACES, Ulrich’s PDDB, WorldCat.
Amb la col·laboració de:

Llicència completa:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
es/deed.ca
Les revistes de l’IEC allotjades a l’Hemeroteca
Científica Catalana utilitzen com a descriptors
les quinze propietats recomanades al Dublin
Core Metadata Element Set, versió reduïda de
la norma ISO 15836 (2009).
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