XIX JORNADA DE LA SCATERM
«La terminologia a peu de carrer. Reptes després de quaranta
anys de normalització lingüística»
Dijous 26 de maig, de 9.30 a 17.30 h
Presencial i virtual (Zoom)
#JornadaSCATERM2022

9.30 h Benvinguda
Nicolau Dols, president de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), i Ester Bonet, presidenta de la Societat
Catalana de Terminologia (SCATERM)

10.00 h Ponències sobre experiències i mètodes d’avaluació de la implantació dels recursos terminològics
Àmbit de comerç i restauració
▪
▪
▪

«En valencià està més bo. La terminologia al servei del foment de la llengua», per Immaculada Cerdà Sanchis, cap
de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València
«La terminologia del comerç a Andorra: necessitats, creació d’eines i difusió», per Marta Pujol, cap del Servei de
Política Lingüística del Govern d’Andorra
«El Glossari de sabors del món, una eina de dinamització lingüística», per Alexandra Sans, dinamitzadora del
Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)

11.30 h Cafè
Àmbit d’esports
▪ «El llenguatge esportiu a la CCMA», per Anna Vila Subiranas, lingüista del Departament d’Assessorament Lingüístic
de la CCMA
▪ «Comunicació i vehiculació: el paper dels mitjans en la transmissió de terminologia esportiva», per Natàlia Fuster,
assessora de SIGNEWORDS per a IB3
▪ «La terminologia en les federacions esportives catalanes», per Marc Ibern, del Servei Lingüístic de la Unió de
Federacions Esportives de Catalunya

13.30 h Pausa per dinar
15.30 h Taula rodona: «Impacte de la difusió terminològica i anàlisi de necessitats per al futur»
▪
▪
▪

Xavier Fargas, cap de Comunicació del TERMCAT
Josep Martines, catedràtic de la Universitat d’Alacant i membre de la Secció Filològica de l’IEC
M. Amor Montané, professora lectora de la Universitat de Barcelona i membre de l’Institut de Lingüística Aplicada
(IULA)
Moderadora: Teresa Tort Videllet, tècnica del CPNL i secretària de la SCATERM

17.30 h Clausura de la Jornada
Ester Bonet, presidenta de la SCATERM

Inscripció gratuïta imprescindible a: https://www.iec.cat/jornades/scaterm2022.asp

Organitzat per:

Amb el suport de:

