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Introducció

Què diferencia un text de la llengua general, produït en una situació quotidi-

ana, d’un text científic, tècnic o jurídic? Quines característiques tenen el cata-

là científic o el català jurídic? Per què en català l’equivalent de bullying és la

forma assetjament escolar? Com es fa un diccionari terminològic? Aquestes són

algunes de les preguntes a les quals volem donar resposta amb aquests mate-

rials de l’assignatura Llenguatges d’especialitat i terminologia, amb l’objectiu que

arribeu a conèixer les característiques principals dels anomenats llenguatges

d’especialitat, fent un èmfasi especial en la redacció de textos científics i tècnics

en català; paral·lelament, ens aproximarem a la terminologia en tant que camp

de coneixement teòric i aplicat que té com a objecte d’estudi el terme o unitat

lèxica especialitzada; això ens permetrà abordar l’elaboració de vocabularis i

diccionaris especialitzats, la resolució de consultes terminològiques puntuals

i també conèixer els nombrosos recursos terminològics que actualment ens

ofereix Internet.

En el primer mòdul us oferim una aproximació a les produccions lingüístiques

que es generen en els àmbits especialitzats, tant des d’una perspectiva teòrica

com aplicada. D’una banda, exposem els diferents enfocaments teòrics dels

estudis duts a terme, des de la lingüística, sobre els textos especialitzats, tant

pel que fa a la seva denominació i delimitació conceptual, com pel que fa a

la seva caracterització. D’altra banda, fem una aproximació aplicada als textos

especialitzats, per tal de conèixer les tipologies i els gèneres textuals més repre-

sentatius, així com les recomanacions de redacció que ens poden ser més útils

per produir textos que siguin adequats, coherents, cohesionats i correctes.

A continuació, el segon mòdul ens permet aproximar-nos a les aplicacions ter-

minològiques que són fruit de les necessitats que generen diverses activitats

relacionades amb la representació i la transmissió del coneixement especialit-

zat. D’una banda, repassarem les diferents nocions utilitzades pels teòrics de

la terminologia en relació amb la pràctica terminològica i veurem els principis

teoricometodològics que han de guiar qualsevol treball que es faci en termi-

nologia. D’altra banda, farem un recorregut aplicat per les fases i criteris que

s’han de tenir presents quan es treballa en terminologia per arribar a elaborar

productes terminològics que siguin adequats a les necessitats dels professio-

nals que les han d’utilitzar.

Aquests materials es complementen amb un conjunt de lectures de caire més

teòric que permetran, en primer lloc, delimitar l’objecte d’estudi de la termi-

nologia, és a dir, el terme o unitat terminològica; en segon lloc, aproximar-nos

a la terminologia com a disciplina, per conèixer-ne els orígens, l’evolució i les



CC-BY-NC-ND • PID_00194605 4 Llenguatges d’especialitat i terminologia

principals línies de pensament actual, i finalment, conèixer els principals or-

ganismes i centres de producció de terminologia que trobem actualment tant

en l’àmbit autonòmic, com en l’estatal, l’europeu i l’internacional.
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Objectius

Els objectius que heu d’haver assolit després d’haver treballat els materials di-

dàctics de Llenguatges d’especialitat i terminologia es poden resumir de la mane-

ra següent:

1. Prendre consciència de la importància que tenen els textos especialitzats

per a l’activitat terminològica, tant teòrica com aplicada.

2. Relacionar els avenços científics i tècnics amb el desenvolupament dels

estudis sobre els llenguatges especialitzats.

3. Conèixer la diversitat denominativa i la pluralitat d’enfocaments al vol-

tant de l’estudi del text especialitzat.

4. Identificar les principals característiques que permeten caracteritzar el

text especialitzat.

5. Constatar i conèixer la variació que presenta la comunicació especialitza-

da.

6. Prendre consciència que, malgrat les dificultats històriques i sociolingüís-

tiques, des dels orígens fins als nostres dies els diferents àmbits especialit-

zats del saber també s’han expressat en llengua catalana.

7. Adquirir una visió panoràmica de les característiques lingüístiques dels

textos especialitzats.

8. Constatar que les característiques lingüístiques atribuïdes al discurs espe-

cialitzat s’han d’entendre com a metes que cal assolir, atès que sovint no es

corresponen amb les que trobem en les produccions especialitzades reals.

9. Identificar els problemes lingüístics que presenten els textos especialit-

zats, sobretot pel que fa a la concisió i la claredat, així com les possibles

causes que els expliquen.

10. Conèixer les recomanacions de redacció útils per redactar textos especia-

litzats que siguin adequats, coherents, concisos i correctes.

11. Identificar els aspectes textuals, morfosintàctics, lèxics i formals que so-

vint es resolen inadequadament en la producció de textos especialitzats

en llengua catalana.
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12. Adquirir les competències necessàries per resoldre adequadament aquests

aspectes.

13. Delimitar la noció d’aplicació terminològica.

14. Presentar la utilitat de diferenciar entre ser una unitat terminològica i ser una

unitat terminològica pertinent a l’hora d’elaborar un treball en terminologia.

15. Justificar i exemplificar la varietat d’aplicacions terminològiques.

16. Precisar els principis metodològics bàsics que guien la construcció d’una

aplicació terminològica.

17. Distingir entre el treball terminològic puntual i el treball terminològic

sistemàtic.

18. Establir quines són les fases principals del treball en terminologia, en ge-

neral, i del treball terminogràfic, en concret.

19. Conscienciar d’alguns problemes que sorgeixen en l’elaboració de termi-

nografies.

20. Mostrar la utilitat d’algunes aplicacions terminològiques tecnològiques

per al treball terminogràfic.
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