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Convergències i divergències en la pràctica terminològica:  

de la terminologia espontània a la terminologia planificada 

 

París, 2 i 3 de juliol de 2018 

Ministère de la Culture – Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France 

Auditorium Colbert de l’Institut National de l’Histoire de l’Art, 2 rue Vivienne, 75002 París 

 

La XIV Jornada Científica Realiter es dedicarà a la terminologia espontània i la terminologia 

planificada el dilluns 2 de juliol de 2018 (14.30 h-18 h) i el dimarts 3 de juliol de 2018 (9 h-13 h).  

La terminologia neix als tallers, a les empreses, als laboratoris... a qualsevol lloc on les dones i els 
homes desenvolupen una activitat, treballen, innoven. En què difereix aquesta terminologia 
espontània, forjada sobre el terreny pels professionals, d'una terminologia planificada, elaborada 
en un context d'estandardització, planificació lingüística o institucional, a priori fora dels llocs de 
treball? Si la terminologia espontània i la planificada no responen d’entrada a les mateixes 
necessitats i, de vegades, persegueixen objectius diferents, són oposades en tots els aspectes? 
Podem identificar els vincles entre elles? Els estudis de casos poden il·lustrar el que tenen en 
comú i el que les distingeix? 
Aquestes relacions, quan existeixen, divergeixen d'una àrea d'expertesa a una altra, o fins i tot 
d'un país a un altre, segons les polítiques lingüístiques implementades? Les polítiques lingüístiques 
tenen un paper important en les interaccions entre aquestes dues maneres de produir 
terminologia? 
Si la terminologia espontània i la terminologia planificada utilitzen formes de producció diferents, 
també pot ser interessant analitzar-ne i comparar-ne les diferents formes de difusió, els canals que 
ambdues usen per a la difusió, els públics a què es dirigeixen i, finalment, l'ús que es fa de les 
terminologies produïdes. 
 
Les conferències i comunicacions tractaran dels temes següents en llengües romàniques: 

- Terminologia i polítiques lingüístiques. 
- La traducció dels termes utilitzant terminologia espontània. 
- Nous perfils i noves habilitats de professionals en terminologia. 
- Noves perspectives i recursos terminològics per al treball col·laboratiu i en línia. 
- Terminologia i estandardització. 
- Neologia en terminologia. 
- Metodologia. 
- Corpus per a la terminologia. 
- Difusió i implantació de terminologia. 

 

Les propostes de comunicació (aproximadament de 400 paraules), redactades en alguna de les 
llengües oficials de la Xarxa, s'hauran d'enviar a la Secretaria de Realiter (realiter@unicatt.it) en 
format PDF o .doc fins al 19 de març de 2018, acompanyades de les dades personals de l'autor o, 
si s'escau, dels autors. En el document PDF o .doc hauran de figurar únicament el títol i el text de 
la proposta de comunicació; no hi haurà d’aparèixer cap element que pugui identificar l'autor o 
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autors. En el correu electrònic dirigit a la Secretaria de la Xarxa (al qual s'annexarà el document 
en PDF o .doc i una fotografia de l’autor) s'hauran d’especificar amb claredat el nom de l'autor o 
autora, així com la institució de la qual formi part.  
Totes les proposicions rebudes se sotmetran a l'avaluació del Comitè Científic. 
El 2 de juliol de 2018, a les 10.30 h, se celebrarà la reunió del Comitè Científic REALITER (a la 
Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France, 6, rue des Pyramides, 
75001 París; sala 408). 
El 3 de juliol de 2018, a les 15.30 h, es durà a terme l'Assemblea General REALITER (al 
Ministère de la Culture, 182, rue Saint-Honoré, 75001 París; sala Claudie-Georges François). 
 

Calendari 

19 de març de 2018: data límit de recepció de propostes  

6 d'abril de 2018: notificació d'acceptació de propostes 

30 de setembre de 2018: recepció de la versió definitiva de les comunicacions 

 

Comitè Científic 

Marta de Blas, Universitat Politècnica de Catalunya 

Manuel Célio Conceição, Universidade do Algarve et Conseil Européen pour les Langues 

Pierrette Crouzet-Daurat, Délégation générale à la langue française et aux langues de France 

(DGLFLF) 

Loïc Depecker, Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) 

Joaquín García Palacios, Universidad de Salamanca 

Estela Lalanne de Servente, Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires 

Corina Lascu Cilianu, Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Manuel Núñez Singala, Universidade de Santiago de Compostela 

Maria Pozzi, El Colegio de México 

Etienne Quillot, Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) 

Danielle Turcotte, Office québécois de la langue française 

Maria Teresa Zanola, Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

Secretaria de Realiter 

Patrizia Guasco i Claudio Grimaldi, Secrétariat Realiter 


