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Objectius

La lectura d'aquests materials haurà de permetre a l'estudiant assolir els objec-

tius següents:

1. Entendre i explicar les relacions entre el multilingüisme, el ciberespai i les

tecnologies de la informació i la comunicació en el marc del procés de

mundialització i el desenvolupament de la societat del coneixement.

2. Conèixer els orígens d'Internet i del ciberespai.

3. Conèixer els diversos aspectes de la presència i l'ús de diferents llengües

a Internet, i de les limitacions que tenen, amb atenció especial al cas de

la llengua catalana.

4. Conèixer les eines i els criteris disponibles per a la gestió del multilingüis-

me a Internet i a les noves tecnologies de la informació i la comunicació,

amb atenció especial al cas de la llengua catalana.

5. Conèixer algunes de les polítiques de gestió del multilingüisme a escala

d'organitzacions concretes, governamentals o internacionals.

Per tal d'assolir aquests objectius, el material s'estructura en quatre mòduls:

1. "Introducció", en què es relacionen els temes que seran objecte d'estudi i

es repassen els orígens d'Internet.

2. "El multilingüisme a Internet", en què es descriu el pes relatiu de les

llengües al llarg de la història d'Internet.

3. "La gestió del multilingüisme a Internet i a les noves tecnologies de la

informació i la comunicació", en què es tracten les eines i els serveis per a

treballar en diferents llengües, tant a Internet com en diverses aplicacions

informàtiques.

4. "Polítiques de gestió del multilingüisme", en què s'estudien alguns exem-

ples de les polítiques que porten a terme administracions i organismes de

diferent nivell, incloses les organitzacions europees i internacionals prin-

cipals.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Introducció
Miquel Strubell Trueta

1. Comunicació i tecnologia

2. Llengua i identitat

3. Mundialització

Mòdul didàctic 2
El multilingüisme a Internet
Miquel Strubell Trueta

1. "Internet, chance ou menace pour la diversité culturelle et linguistique"

2. Evolució de la presència de les llengües a Internet

Mòdul didàctic 3
La gestió del multilingüisme a Internet i a les noves tecnologies
de la informació i la comunicació
Miquel Strubell Trueta

1. La gestió del multilingüisme a Internet

2. La gestió del multilingüisme en els programes informàtics

3. Eines per a la gestió de la diversitat lingüística en els textos

Mòdul didàctic 4
Polítiques de gestió del multilingüisme
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1. Nivell micro: Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Politèc-

nica de Catalunya

2. Nivell meso: País de Gal·les (Bwrdd ya Iaith Gymraeg)

3. Nivell meso: Generalitat de Catalunya

4. Nivell macro: l'Organització de les Nacions Unides

5. Nivell macro: Unió Europea
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Glossari

Internet ofereix definicions detallades de cadascun dels termes tècnics emprats

en aquests materials. L'Office Québécois de la Langue Française ha elaborat un

Vocabulaire d'Internet - Banque de terminologie du Québec (francès-anglès) con-

sultable en línia.

D'altra banda, si entrem al "Cercaterm", el servei de consultes terminològiques

en línia del TERMCAT, i triem l'opció a l'àrea temàtica "Societat de la informa-

ció. Internet", ens surten 200 termes amb les seves definicions (tot i que no

s'hi defineix el mot "web"!).

A continuació, hem adaptat el breu glossari que acompanya la versió espanyo-

la de la Recomendación sobre la promoción y el uso del plurilingüismo y el acceso

universal al Ciberespacio, adoptada per la Unesco el 2003.

accés�universal�al�ciberespai�m Accés equitatiu, a un preu assequible, per a

tots els ciutadans, tant a la infraestructura de la informació (en especial a In-

ternet) com a la informació i els coneixements essencials per al desenvolupa-

ment humà col·lectiu i individual.

es acceso universal al ciberespacio

ciberespai�m Món virtual de comunicació digital o electrònica associat a la

infraestructura mundial de la informació.

es ciberespacio

codi� obert� m Norma de certificació elaborada per l'Open Source Initiative

(OSI) que garanteix un accés públic i gratuït al codi font (instruccions de pro-

grama en la seva forma original o llenguatge de programació).

es fuente abierta

compatibilitat�f Capacitat per a compartir dades que tenen els programes i els

equips informàtics que operen en màquines diferents i provenen de fabricants

diferents.

es compatibilidad

eix�troncal (backbone) m Xarxa d'alta capacitat que connecta entre si altres

xarxes de menys capacitat.

es eje troncal

explorador�de�la�xarxa�m Aplicació informàtica utilitzada per a localitzar i

presentar en pantalla pàgines web.

es explorador de la Red

http://www.olf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/internet/index/
http://www.termcat.cat
http://portal.unesco.org/ci/en/files/13475/10697584795Recommendation-Spa.pdf/Recommendation-Spa.pdf
http://portal.unesco.org/ci/en/files/13475/10697584795Recommendation-Spa.pdf/Recommendation-Spa.pdf
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informació�de�domini�públic�f Informació a què el públic pot accedir sense

infringir cap disposició jurídica ni cap obligació de confidencialitat. Per tant,

es refereix, d'una banda, al conjunt d'obres o objectes de drets connexos que

tota persona pot explotar sense autorització, per exemple perquè no estan pro-

tegits en virtut de la legislació nacional o el dret internacional, o perquè el

termini de la protecció ha expirat. D'altra banda, es refereix a les dades de

caràcter públic i la informació oficial produïdes i difoses voluntàriament pels

governs o les organitzacions internacionals.

es información de dominio público

intercanvi�directe�de�trànsit�m Relació entre dos o més proveïdors de ser-

veis d'Internet en la qual, després de crear una connexió directa entre ells,

acorden intercanviar els respectius paquets d'informació directament per mitjà

d'aquesta connexió, en lloc de passar per l'eix troncal d'Internet. Quan en

aquestes relacions participen més de dos proveïdors de serveis, tots els missat-

ges destinats a qualsevol d'aquests proveïdors primer es canalitzen a un centre

d'intercanvi, denominat punt d'intercanvi directe de trànsit, i des d'allà s'envien

al destinatari final.

es intercambio directo de tráfico

limitacions�i�excepcions�al�dret�d'autor�f pl Disposicions estipulades en les

lleis sobre dret d'autor i drets connexos que limiten el dret de l'autor o altres

titulars de drets respecte a l'explotació de la seva obra o d'un objecte de drets

connexos. Les formes principals que tenen aquestes limitacions i excepcions

són les llicències obligatòries, les llicències legals i l'ús lleial.

es limitaciones y excepciones del derecho de autor

mobilitat�f Propietat que permet a un programa informàtic funcionar en di-

versos ordinadors en lloc de requerir una màquina o un equip en particular.

es movilidad

motor�de�cerca�m Programa que busca documents en funció de les paraules

clau que se li hagin especificat i localitza o recupera els documents en els quals

figuren aquestes paraules.

es motor de búsqueda

nom�de�domini�m Nom que es dóna a una adreça d'Internet i que facilita

que els usuaris accedeixin als recursos d'Internet (per exemple, unesco.org a

http://www.unesco.org).

es nombre de dominio

proveïdor� de� serveis� Internet� m Organisme que dóna accés a serveis

d'Internet.

es proveedor de servicios Internet
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sistemes�lingüístics�intel·ligents�m pl Sistemes que combinen, d'una banda,

la gran capacitat dels ordinadors actuals per a processar, recuperar i manipular

dades amb rapidesa i, de l'altra, capacitats més abstractes i subtils de raona-

ment i comprensió de coses com els matisos implícits, però no necessàriament

enunciats explícitament, en tot acte de comunicació humana (tant en un sol

idioma, com d'un a un altre), la qual cosa ofereix un grau molt alt de simulació

de la comunicació entre persones.

es sistemas lingüísticos inteligentes
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