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Els enfocaments teòrics de la terminologia dels anys 1990, 2000 i 2010 destaquen les dimensions 
diacròniques i socials dels termes, així com la dimensió comunicativa de la terminologia, que contribueix 
a la difusió dels patrimonis lingüístics i culturals i també al diàleg entre ells. Actualment, el període de 
crisi sanitària mundial, la revolució digital i la presència de processadors d’intel·ligència artificial en les 
llengües requereixen una reflexió encara més profunda sobre la dimensió social de la terminologia i sobre 
la funció comunicativa dels termes al segle XXI. 

La XVII Jornada Científica de REALITER proposa analitzar les relacions entre la terminologia i la 
dimensió social de la comunicació, qüestionant tots els fenòmens del seu impacte en la transferència de 
coneixement des d’una perspectiva intra i interlingüística, molt més enllà del text/context especialitzat. 
La Jornada pretén reunir les reflexions més potents i d’avantguarda sobre les investigacions actuals pel 
que fa a la relació de la terminologia amb la dimensió social de la comunicació. Seguretat sanitària, 
tecnologia, traçabilitat, sistemes i qualitat agroalimentaris, aspectes legals i normatius de la vida social, 
formació escolar i universitària: àmbits on la precisió terminològica és una prioritat, sense deixar de banda 
la importància de l’adequació de la traducció i la comunicació especialitzada, que també és cultural, mèdica 
o legal, per citar només alguns aspectes. Una relació sovint esmentada, però que encara no ha gaudit 
d’una reflexió sistemàtica i d’un marc de referència teòric i aplicat explícitament. Es tractarà de comprovar 
durant els debats suscitats sobre aquest tema fins a quin punt aquesta relació és fonamental en qualsevol 
pràctica terminològica. 

Possibles vies de recerca:  

a) Metodologia i recerca terminològiques. Quins són els casos significatius que posen en relleu 
la importància de la terminologia en la dimensió social de la comunicació? Aquests casos ens 
permeten establir línies de reflexió teòrica sobre la qüestió? Ja hi ha enfocaments d’anàlisi 
validats en aquest sentit? 

b) Pràctiques i productes terminològics. Quines són les pràctiques terminològiques que 
destaquen la dimensió social de la terminologia? Quins són els productes terminològics on se 
subratlla la funció social dels termes? 

c) Terminologia i polítiques lingüístiques. Quins són els nous reptes en termes de polítiques 
lingüístiques pel que fa al diàleg entre la terminologia i la transmissió del coneixement? I entre 
la terminologia i el llenguatge científic? 

Les propostes de comunicacions (aproximadament 400 paraules), escrites en un dels idiomes oficials de 
la xarxa, es poden enviar a la Secretaria de REALITER (realiter@unicatt.it) en format .doc fins al 15 de 
juny de 2021. Al document .doc només hi han d'aparèixer el títol i la proposta de comunicació; no hi pot 
aparèixer res en què es pugui identificar l'autoria. En el missatge de correu electrònic a la Secretaria (amb 
el document .doc adjunt i una foto de l'autor), cal especificar clarament el nom de l'autor i la institució a 
la qual pertany. Totes les propostes rebudes estaran subjectes a l'avaluació del Comitè científic. 
 
Calendari 
Fins al 15 de juny de 2021: recepció de propostes; 
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Fins al 10 de juliol de 2021: comunicació del resultat de l’avaluació de les propostes a càrrec del Comitè 
científic;  
Fins al 20 de setembre de 2021: inscripció a la Jornada (l’enllaç es compartirà amb el programa final); 
7 i 8 d’octubre de 2021: XVII Jornada Científica REALITER; 
La publicació de les comunicacions està prevista per al 2022, després de sotmetre els articles a una revisió 
doble cega. 
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