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La societat de la informaciLa societat de la informaci óó: cap a : cap a 
una era digitaluna era digital

� El segle XX s’ha caracteritzat per un accelerat procés de 
desenvolupament tecnològic a nivell mundial. 

� Època de canvis relacionats amb les noves tecnologies que 
afecten tots els àmbits de la societat (manera en què
treballem, ens relacionem, ens eduquem i convivim).
� Accés fàcil a informació (qualsevol tema i format).

� Instruments per a processar tot tipus de dades (càl culs, text).

� Canals de comunicació immediata.

� Emmagatzemar informació en suports cada vegada més 
menuts.

� Automatitzar tasques i interactuar (programes de ges tió, 
materials formatius, videojocs, etc.)



La revoluciLa revoluci óó dd’’ InternetInternet

� Paper decisiu en l’evolució de la nostra societat.
� Internet suposa una revolució comunicativa.
“accés a una quantitat ingent d’informació i de recur sos en 

línia”

� Més que una xarxa d’ordinadors, una finestra oberta 
a la comunicació / informació. 

- Fòrum (universal) - Biblioteca (general)

� Està convertint-se en un element imprescindible per 
a realitzar determinades professions. Ex. la 
traducció.



La TraducciLa Traducci óó i les Noves i les Noves 
Tecnologies (I)Tecnologies (I)

� Evolució i apogeu gràcies a les noves tecnologies.
� Traducció, activitat imprescindible en el segle XXI: fluix 

d’informació i de persones a nivell internacional.
� Canvis relacionats amb el procés de producció i l’entorn 

laboral del traductor.



La TraducciLa Traducci óó i les Noves i les Noves 
Tecnologies Tecnologies (II)(II)

� Canvis en l’entorn laboral del traductor:
� Teletreball a través d’Internet.

� Recursos a Internet (glossaris, bases de dades 
terminològiques, etc.).

� Traducció de material en tot tipus de suports (material 
imprés, pàgines web, programes informàtics, etc.).

� Canvis en el procés de traducció: Ús de noves eines.

� Processadors de text.

� Transferència de fitxers: correu electrònic, compressors.

� Recursos lingüístics: diccionaris electrònics, bases de dades.

� Traducció automàtica i traducció assistida per ordinador.



La TraducciLa Traducci óó i les Noves i les Noves 
Tecnologies Tecnologies (III)(III)

� Amb l’arribada de les noves tecnologies el traductor 
ha de:
� Adaptar-se a las noves exigències del mercat.
� Disposar d’un equip informàtic actualitzat. 
� Tenir formació específica (programes informàtics 

especialitzats).
� Disposar d’accés a Internet (facilita l’accés a la informació).

� El traductor ha de saber buscar la informació que 
necessita entre la quantitat de pàgines que hi ha a la 
web.



Recursos a Internet

DICCIONARIS I GLOSSARIS:
� Llengua Espanyola:
Diccionari d’Antònims de la Universitat d’Oviedo: 

http://tradu.scig.uniovi.es/anton.html
Diccionari de Sinònims de la Universitat d’Oviedo: 

http://tradu.scig.uniovi.es/sinon.html
Real Acadèmia Espanyola: www.rae.es

� Llengua Catalana:
Enlloc.com (web de cultura catalana): http://www.enlloc.com
Diccionari de la Llengua Catalana de l’Institut de Estudis 

Catalans:  http://pdl.iecat.net/
Gran Diccionari de la Llengua Catalana (Enciclopèdi a Catalana): 

http://www.grec.net/HOME/CEL/DICC.HTM



Llengua espanyola



Llengua espanyola



Llengua catalana



Recursos a Internet
DICCIONARIS i GLOSSARIS:

� Llengua Anglesa:
� Cambridge Dictionaries Online : http://dictionary.cambridge.org/

� English Idioms : http://home.t-
online.de/home/toni.goeller/idiom_wm/index.html

� Merriam-Webster : http://www.m-w.com/

� The American Heritage Dictionary of the English Language : 
http://www.bartleby.com/61/

� Llengua Alemanya:
� Wahrig Deutsches Wörterbuch:

http://www20.wissen.de/xt/default.do?MENUNAME=Woert erbuecher



Llengua anglesa



Llengua anglesa



Llengua alemanya



Recursos a Internet

DICCIONARIS I GLOSSARIS MULTILINGÜES:

� All words : http://www.allwords.com/

� Diccionaris on-line : http://www.diccionarios.com/

� European Education Thesaurus :  
http://www.eurydice.org/TeeForm/FrameSet_EN.htm

� Terminology Collection-Online Dictionaries : 
http://www.uwasa.fi/termino/collect/index.html

� Vademècum del Traductor Extern de la Unió Europea : 
http://www.europarl.eu.int/transl_es/plataforma/pag ina/maletin/carte
las/glosars/glosario.htm

� Wordreference : www.wordreference.com



Diccionaris i glossaris multilingües



Diccionaris i glossaris multilingües



Diccionaris i glossaris multilingües



Recursos a Internet

DICCIONARIS i GLOSSARIS ESPECIALITZATS:

� Diccionari Enciclopèdic de Medicina:
http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm

� Diccionari d’Economia i empresa:
http://www.ctv.es/USERS/amiles/glossaryhome.htm

� La web del traductor jurídic:
http://www.gitrad.uji.es/es/recursos/links/

� Merriam Webster Medical Dictionary:
http://www.intelihealth.com/IH/ihtIH/WSIHW000/9276/ 9276.html

� Vocabulari d’Ordinadors i Internet de José Antonio Mil lán:
http://jamillan.com/v_index.htm

� Webopedia: http://www.pcwebopaedia.com/



Diccionaris i glossaris especialitzats



Recursos a Internet
Bases de dades
� Agència Espanyola de l’ISBN : 

http://www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html
� Base de dades terminològica del Consell de la Unió Eu ropea: 

http://tis.consilium.eu.int/utfwebtis/frames/introf sEN.htm
� Base de terminologia multilingüe de l’ONU: 

http://157.150.197.21/dgaacs/unterm.nsf
� Cercaterm (Termcat): http://www.termcat.net/cercaterm/
� Eurodicautom: http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller
� IATE: https://europa-

staging.cec.eu.int/iatenew/consultation/search/basi c.jsp

Enciclopèdia
� Columbia Encyclopedia : http://www.bartleby.com/65/
� Enciclonet: http://www.enciclonet.com/portada
� Enciclopaedia Britannica: http://www.britannica.com/



Bases de dades
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Enciclopèdies



Recursos a Internet
Llistes de distribució
� http://www.elistas.net
� http://www.rediris.es

Biblioteques
� Biblioteca Nacional d’Espanya : http://www.bne.es/
� Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: 

http://www.cervantesvirtual.com/
� Bibliotecas Virtuales: http://www.bibliotecasvirtuales.com/
� Consorci de Biblioteques Universitàries de Cataluny a: 

http://www.cbuc.es/ccuc/
� Projecte Gutenberg: http://www.gutenberg.net



Llistes de distribució
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Recursos a Internet

Cercadors
� Google: http://www.google.com
� Lexicool.com: http://www.lexicool.com
� Yahoo: http://www.yahoo.com

Treballs a través d’Internet
� Aquarius: http://aquarius.net
� Proz: http://www.proz.com
� Infojobs: http://www.infojobs.net
� Translatorsbase: http://www.translatorsbase.com



Cercadors
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Treballs a través d’Internet



Recursos a Internet

Altres enllaços

� Agència EFE: http://www.efe.com/

� Català en línia: http://www.efe.es/Catalunya/clinia/

� Centre Virtual Cervantes: http://cvc.cervantes.es

� Infoplease: http://www.infoplease.com/

� La Página del Idioma Español: http://www.elcastellano.org

� Traductors i Intèrprets Associats pro Col·legi (TRI AC): 
http://www.traductors.com/



Altres enllaços
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