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La SCATERM té els 
objectius següents:

• Afavorir la difusió de la 
terminologia en llengua 
catalana en els àmbits 
científics i tècnics.

• Constituir una plataforma 
per a la promoció del 
reconeixement i la 
professionalització 
de l’àmbit de la 
terminologia.

• Promoure la provisió i 
l’intercanvi d’informació 
sobre les activitats 
terminològiques entre 
les persones usuàries 
i professionals de la 
terminologia.

• Establir relacions amb 
altres organitzacions, 
associacions i institucions 
de finalitats semblants. 

La SCATERM organitza regularment 
jornades acadèmiques i seminaris i cursos 
de formació; difon notícies i coneixements 
sobre terminologia mitjançant un lloc 
web (http://scaterm.iec.cat) i un butlletí 
electrònic (Butlletí de la Societat Catalana 
de Terminologia, accessible des del mateix 
web), i edita semestralment una revista de 
terminologia (Terminàlia, en paper i en 
línia: http://terminalia.iec.cat), amb el doble 
perfil de revista científica especialitzada amb 
l’avaluació d’experts i de revista divulgativa. 

Publica també monografies i reculls 
miscel·lanis dins dues col·leccions creades 
l’any 2009: «Memòries de la Societat Catalana 
de Terminologia», que aplega les actes de 
les activitats més rellevants organitzades per 
la Societat, especialment les de les jornades 
anuals, i «Eines de Terminologia», que acull 
monografies dedicades a l’estudi i la pràctica 
de la terminologia. 

Finalment, amb la voluntat de promoure 
la recerca en terminologia, la SCATERM 
convoca un premi biennal per a estudiants 
dins el Cartell de premis i de borses d’estudi 
de l’IEC, amb el nom de Premi de la Societat 
Catalana de Terminologia. 

Les persones que es volen 
associar a la SCATERM ho 
poden fer a títol particular  
o a títol col·lectiu (en nom  
d’un organisme, una institució  
o una empresa).  

La quota és fixada anualment 
per l’Assemblea General, a 
proposta de la Junta Directiva. 
Amb aquesta aportació, els socis 
de la SCATERM contribueixen 
a la divulgació de la pràctica 
i l’estudi terminològics i són 
convidats a participar més o 
menys activament en la Societat 
segons la disponibilitat personal 
o col·lectiva. La condició 
de socis els dóna, a més, els 
avantatges següents: 

• Rebre informació actualitzada 
de totes les activitats.

• Rebre gratuïtament les publicacions 
de la Societat, com la revista 
Terminàlia en la versió en paper 
i els llibres publicats dins les 
col·leccions damunt dites.

• Tenir la inscripció gratuïta en les 
jornades i els seminaris organitzats 
per la SCATERM, i una reducció 
important de la quota d’inscripció 
en altres activitats.

• Gaudir de descomptes en la 
inscripció a activitats organitzades 
per altres societats filials de l’IEC.

• Gaudir de descomptes en les 
publicacions editades per l’IEC  
i per les altres societats filials.

objeCtIuS aSSoCIaR-Se a la SCateRM aCtIvItatS

La Societat Catalana  
de Terminologia (SCATERM) 
és una societat filial de 
l’Institut d’Estudis Catalans 
adscrita a la Secció Filològica 

Per a associar-vos a la SCATERM podeu emplenar la butlleta 
que figura en l’apartat «Associeu-vos-hi» del lloc web de la 
Societat (http://scaterm.iec.cat) i fer-la arribar per correu 
postal o en mà a l’adreça de contacte de la SCATERM. 


