Activitats i publicacions de la Societat Catalana de Terminologia
Activitats
XVII Jornada de la SCATERM. Institut d’Estudis Catalans, 28 de maig de 2020.

Publicacions
Revista terminàlia. Té periodicitat semestral i constitueix l’instrument de divulgació científica de la
SCATERM.
Butlletí de la Societat Catalana de Terminologia. És una publicació bimestral en línia que s’ha editat regularment des del mes de març de l’any 2007 fins al mes de desembre de l’any 2014.
S’adreça especialment als socis de la SCATERM i, en general, a totes les persones que estan
interessades en la terminologia.
Col·lecció «Memòries de la Societat Catalana de Terminologia». Aplega treballs derivats de
les activitats més rellevants organitzades per la SCATERM, especialment els de les jornades
anuals:
Sànchez Fèrriz, Miquel-Àngel (cur.) (2013).
La terminologia en les ciències de la vida, en la química
i en el món educatiu. Barcelona: Societat Catalana de
Terminologia. (Memòries de la Societat Catalana
de Terminologia; 4) [Publicació electrònica]
Strubell i Trueta, Miquel (cur.) (2015).
La terminologia instrumentalitzada. Barcelona: Societat
Catalana de Terminologia. (Memòries de la Societat
Catalana de Terminologia; 5) [Publicació electrònica]
Sànchez Fèrriz, Miquel-Àngel; Mateu, Rosa (cur.)
(2018). La ciència en català: des del segle xiii fins avui.
Barcelona: Societat Catalana de Terminologia.
(Memòries de la Societat Catalana de Terminologia; 6)
[Publicació electrònica]
Feliu, Judit; Trias, Mireia (cur.) (2019). Gramàtica, esport i terminologia. Barcelona: Societat Catalana de Terminologia. (Memòries de la Societat Catalana de Terminologia; 7)
[Publicació electrònica]
Col·lecció «Eines de Terminologia». Aplega els treballs guanyadors del Premi de la Societat
Catalana de Terminologia:
Gresa Barbero, Deva (2016).
Estudi d’implantació terminològica. La gastronomia
del Pròxim Orient i el nord d’Àfrica als restaurants de
Gràcia i l’Eixample de Barcelona. Barcelona: Societat
Catalana de Terminologia. (Eines de Terminologia; 1)
[Publicació electrònica] [Premi de la Societat Catalana
de Terminologia 2014]

Podeu consultar el web de la SCATERM per concretar i actualitzar dates i informacions. Pel que fa
a l’adquisició de les nostres publicacions podeu consultar el Portal de publicacions de l’IEC.

Normes de presentació d’originals
Llengües. Les propostes d’articles enviades han de
ser en català o en anglès. Es poden acceptar també
originals en espanyol i en francès.
Formats. Els articles s’han d’enviar en qualsevol
format de processador de textos, preferentment MS
Word o Open Office. L’arxiu ha d’incloure tot el contingut (títol, autoria, cos de l’article, imatges, taules,
bibliografia, annexos, notes, resums i paraules clau)
en la distribució prevista.

Bibliografia. Les referències bibliogràfiques que
hagin de figurar dins el text han d’aparèixer entre
parèntesis de la manera següent: (Cognom de
l’autor/a, any, p. 000-000).
Al final de l’escrit hi ha d’haver les referències
bibliogràfiques completes, ordenades alfabèticament segons els exemples següents. Cal fer-hi constar el nom dels autors desenvolupat i no només la
lletra inicial.

Cognom, Nom; Cognom, Nom (any). Títol del llibre.
Número d’edició. Lloc d’edició: Editorial.
Cognom, Nom; Cognom, Nom (any). «Títol del
capítol». A: Cognom, Nom; Cognom, Nom
(any). Títol del llibre. Número d’edició. Lloc
d’edició: Editorial, p. 000-000.
Tipus de lletra. Per al cos de l’article i la bibliografia,
cal fer servir la lletra Times New Roman de 12 punts. Cognom, Nom; Cognom, Nom (any). «Títol de
l’article». Títol de la Revista, volum de la revista,
Les citacions textuals, si són breus, van inserides en
número de la revista (tal com s’indica en
el text i es componen en regular rodona i entre comel’original), p. 000-000.
tes baixes («»); i, si són llargues, van entrades i es
componen en regular rodona de la família Times New Títol del diccionari (any). Número d’edició. Lloc
d’edició: Editorial.
Roman d’11 punts. Les notes, si n’hi ha, van en Times
Cognom, Nom; Cognom, Nom (any). Títol
New Roman de 10 punts.
[en línia]. Lloc d’edició: Editorial. [Consulta:
dia mes any].
Apartats. Els títols dels apartats han d’anar numerats
(exemple: 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2…), amb el mateix cos de
lletra, en negreta rodona. La primera línia de cada Abreviatures. Per a la bibliografia, cal unificar les
abreviatures amb les formes següents (tant si són
paràgraf ha d’anar entrada.
en singular com en plural): ed. (editor/a o editors/
Interlineat. A un espai i mig, en tots els casos. Els ores), dir. (director/a o directors/ores), coord.
paràgrafs no se separen amb cap interlineat extra. (coordinador/a o coordinadors/ores), p. (pàgina o
Cal deixar una línia en blanc entre títol i text i dues pàgines).
línies entre text i títol.
Sigles. Es recomana reduir al màxim l’ús de sigles
Resums i paraules clau. Cal incloure un resum de en el cos de l’article. Quan n’hi hagi, cal assegurar
l’article en català i un altre en anglès (com a màxim, que la primera vegada que hi surtin ho facin acompade setanta paraules cadascun) i una llista de paraules nyant la forma lèxica desenvolupada. Si s’usen sigles
clau en català i en anglès (com a màxim, sis parau- per referir-se a fonts bibliogràfiques, cal indicar-ho
les per llengua). Si l’article és en espanyol o en també en la bibliografia final.
francès també s’ha d’incloure el resum i la llista de
paraules clau en la llengua original (i en aquest cas, Autoria. El nom complet de l’autor o autora del treen què hi ha tres resums, com a màxim de cinquanta ball va a la primera pàgina de l’article, amb indicació
de l’adscripció institucional i l’adreça electrònica.
paraules cadascun).
El Consell de Redacció lliurarà una còpia anònima
Gràfics. El material de suport gràfic (taules, grà- de l’article als avaluadors externs. Quan la tramesa
fics, esquemes, fotografies, figures) inclòs en l’arti- sigui acceptada per a la publicació, els autors haucle s’ha de presentar també en arxius independents ran de lliurar un currículum breu de presentació (150
separats del text, preferentment en format TIFF o paraules, per a autoria individual, i, com a màxim,
80 paraules per a autoria col·lectiva) i una fotografia
JPEG, i amb una resolució mínima de 300 ppp.
de mida carnet en format JPEG, i amb una resolució
Notes. Com a criteri general, no hi ha d’haver notes. mínima de 300 ppp. En el cas de l’autoria col·lectiva,
Si no es pot evitar, es poden posar un màxim de vuit es demana preferiblement una única fotografia que
notes breus al final del text i una única nota que inclogui tots els autors.
remeti al títol de l’article, per fer referència a projectes, premis o dedicatòries.
Extensió màxima. L’extensió màxima del document,
incloent-hi imatges, resums i bibliografia, no pot
excedir els 7.000 mots.

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.

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.
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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.

