Ajuntament d’Alcoi

Presentació del Salt 3.0
El dia 30 de setembre, a les 20 hores, al Centre Cultural, es va
presentar la nova versió del traductor i corrector de valencià.
Organitza: Gabinet Municipal de Normalització Lingüística (Regidoria
de Política Lingüística de l’Ajuntament d’Alcoi).
L’Ajuntament d’Alcoi, a través del Gabinet Municipal de Normalització
Lingüística, se suma a la campanya de promoció del valencià de la
Generalitat Valenciana en editar i distribuir la nova versió del Salt, un
programa informàtic de correcció de textos en valencià i de traducció
castellà>valencià i viceversa. En total, es distribuiran 127.000 còpies, en
col·laboració amb els ajuntaments, les universitats, les cambres de comerç
i els sindicats valencians. I concretament per a Alcoi se n’han editat 3.000
exemplars que es distribuiran entre els comerciats, les indústries, les
associacions, els col·legis i instituts, els professionals i els particulars
interessats.
El Salt 3.0 s’ha convertit en una eina de treball imprescindible. Com en
la versió anterior, el Salt és un traductor eficaç que permet la traducció
del castellà al valencià en poc de temps i amb una qualitat molt alta. A
més, permet fer consultes a la persona que vol escriure en valencià, perquè
incorpora un diccionari de sinònims, tots els verbs valencians conjugats i el
diccionari valencià. Totes aquestes utilitats poden activar-se des del text i
permeten d’una manera còmoda i senzilla resoldre qualsevol dubte
d’ortografia, morfologia i lèxic.
D’altra banda, el Salt 3.0 inclou la possibilitat del registre en línia, de
manera que la persona que desitge registrar-se com a usuària del
programa, rebrà informació puntual sobre les futures millores o versions del
Salt que es puguen desenvolupar.
La potenciació d’una nova versió del Salt forma part del projecte de la
Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana de
promoure el valencià en tots els àmbits socials. En aquest sentit és un
producte destinat a tots els ciutadans i que els possibilita que puguen
escriure en valencià amb més seguretat.
Podeu descarregar-ne una còpia fent clic en aquest enllaç. També hi ha
la possibilitat de descarregar-ne un tutorial.

TUTORIAL
SALT 3.0

INTRODUCCIÓ
El Salt 3.0 és la nova versió d’un programa de traducció que, en poc de temps s’ha convertit en una
eina de treball imprescindible. Com en la versió anterior, el Salt és un traductor eficaç que permet la
traducció del castellà al valencià en poc de temps i amb una qualitat molt alta, gràcies a la
interactivitat que permet a l’usuari triar el model de llengua que vol obtindre. La novetat de la versió
actual és que permet, a més, fer la traducció en sentit invers: del valencià al castellà, a més d’un
increment en la rapidesa en la traducció.
El Salt 3.0 és també un corrector que detecta incoherències en les estructures, concordances i errors
d’ortografia. Però, sens dubte, el Salt 3.0 és la millor eina de consulta que pot tindre una persona que
vol escriure en valencià, perquè incorpora un diccionari de sinònims, tots els verbs valencians
conjugats i el diccionari valencià. Totes estes utilitats poden activar-se des del text i permeten d’una
manera còmoda i senzilla resoldre qualsevol dubte d’ortografia, morfologia i lèxic.
Si encara no estàs convençut de la qualitat del programa pots consultar l’apartat d’ajuda on podràs
trobar fitxes que t’ajudaran en casos com usos de majúscules, tipus de lletres, doblets lèxics,
tractaments dels càrrecs, toponímia, documentació administrativa, etc.
El Salt és un programa de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana
que pot resultar definitiu per a trencar la barrera de la por a escriure en valencià. Està destinat no als
professionals de la llengua, sinó a tota persona que parla en valencià, viu en valencià, però no escriu
en valencià per por o per vergonya.

INSTAL·LACIÓ DEL PROGRAMA
Salt 3.0 és un programa amb un fitxer autoexecutable. Això vol dir que només has d’introduir el CD
en la disquetera de l’ordinador i automàticament s’iniciarà el procés d’execució de la instal·lació.
Seguix les pautes que t’indiquen i, en poc de temps, el tindràs instal·lat.
En cas que hi haja problemes, intenta fer de nou la instal·lació. Si es tracta de l’ordinador de la
Diputació de València, avisa a incidències i el departament d’Informàtica mirarà de resoldre-t’ho.
Quan acabe el procés, pots retirar el CD.
Comprova que s’ha instal·lat correctament i que tens en C: dos carpetes
Documents originals
Documents traduïts
Pregunta freqüent:
He de desinstal·lar la versió antiga del Salt?
No és imprescindible, però convé que ho faces i només disposes de l’última versió.
COM FUNCIONA EL TRADUCTOR

CLASSE DE TEXTOS QUE RECONEIX
Salt funciona en textos guardats en format
.doc (els de word)
.rtf (són textos que ocupen molt menys espai, però mantenen totes les marques de tipografia
(cursiva, negretes, etc.)
.htm (pàgines web)
Alerta! Tanca el document de word que vulgues traduir. No pot treballar si el document està obert
en Word.

OBRIR UN DOCUMENT

La interfície que presenta Salt 3.0 recorda la de Windows. La segona icona és la d’obrir un
document. L’original pot estar guardat en qualsevol carpeta de l’ordinador o en un disquet.
Tens també els menús en un ordre que recorda Word:
Fitxer / Edició / Visualització / Inserció / Format / Finestra / Ferramentes / Utilitats
Les utilitats que més rendiment tenen apareixen com a botons en la barra horitzontal superior
Obrir document en blanc
Obrir document
Tancar document
Imprimir
Tallar
Copiar
Apegar
Veure
Procés automàtic de traducció i/o correcció
Traduir del castellà al valencià

Traduir del valencià al castellà
Corregir el text
Revisar la traducció
Eliminar les marques de traducció
Detenir el procés
Contingut de l’ajuda
Diccionari de sinònims
La flexió verbal (en valencià i en castellà)
El diccionari valencià

TALLAR I APEGAR
També pots escriure directament en una pàgina en blanc de Salt o apegar-hi un document o un
fragment.

PAS PREVI
DEFINIR L’ESTIL DE LA LLENGUA D’ARRIBADA
Estil 1: demostratius simples + incoatiu en –ix + accentuació “café”
Estil 2 demostratius reforçats + incoatiu en –eix + accentuació “café”
Estil 3 demostratius reforçats + incoatiu en –eix + accentuació “cafè”
També pots optar entre els topònims (noms de pobles) oficials o els històrics
L’última opció són els plurals dobles. Pots triar entre ‘texts’ o ‘textos’.

Des del menú Ferramentes/ Opcions de configuració
Recorda. Les opcions són vàlides per al document que vulgues, pots canviar-les en qualsevol
moment.

Els diccionaris personals
Des del menú Ferramentes/ Diccionaris personals
Salt 3.0 pot aprendre de tu. Afig les teues millores, ajuda’l a identificar paraules desconegudes. Quan
revises el text pots anar afegint les paraules noves o que Salt no tenia previstes.

PROCÉS DE TRADUCCIÓ

Per a iniciar la traducció al valencià, has d’accionar la icona 10. En cas de dubte, situa el cursor sobre
el dibuix i s’obrirà una finestreta amb la informació del comandament. “Què fa cada botó”.

Una novetat del salt 3.0 és que pots triar la traducció en sentit invers: del valencià al castellà. La
icona 11 és la indicada.
En el moment que s’inicia la traducció s’obri una barra horitzontal inferior on apareix informació del
percentatge de traducció.
Un document de 5 pàgines pot costar de traduir 2 minuts o 4, en funció del teu ordinador.

La velocitat depén de la memòria disponible del teu ordinador.

PROCÉS DE REVISIÓ
Quan acaba el procés de traducció, apareix una finestra que t’ho indica. Si prems ‘Acceptar’ apareix
una doble finestra
Document traduït (finestra superior)
Document original (finestra inferior), pots tancar-lo si et molesta.

PARAULES EN ROIG: Indiquen la possibilitat de més d’una traducció.
Si situes el cursor sobre la paraula, canvia a una fletxa i, amb doble clic, obri una finestra per a
resoldre el dubte.
Per defecte, apareix l’opció 1 en el text; si es vol canviar, tens diverses possibilitats:
1. Indicar amb el teclat numèric quina opció vols.
2. Seleccionar l’opció triada i prémer
a)
b)
c)
d)

Substituir. Canviarà la paraula
Substituir sempre. Canviarà la paraula en tot el text
Ignorar o Ignorar sempre.
Afegir al diccionari de Salt o al diccionari personal.

No cal que sigues especialista per a triar l’opció correcta. Salt t’indica, amb exemples, quina és la
millor opció. A més, disposes de l’ajuda i del diccionari. Sempre els pots consultar, només has de
prémer la icona.

Molt important. Si l’opció que apareix en el text (l’opció 1) és la que hauries triat, no cal que entres
en cada paraula per a confirmar-la. Salt considera que, si no la canvies, eixa traducció és la vàlida.

PARAULES EN BLAU. Paraules desconegudes
No reconeix la paraula perquè no apareix en el diccionari
a) Perquè és una paraula tècnica o composta, un estrangerisme o una sigla. Ex. teleasistencia,
mobbing, RPT...
b) Perquè no està ben escrita en l’original. Ex. funcion (sense accent), elalcalde (tot junt)
c) Perquè no apareix en la llista de noms de persones que té en la base de dades. Ex. Almarche

QUÈ POTS FER?
1. Deixar-la com està. Cas dels noms de persona o de les sigles
2. Traduir-la tu mateix. Cas de les paraules mal escrites en l’original
3. En cas de dubte, sobretot en paraules tècniques o desconegudes, demana ajuda a la Unitat de
Normalització Lingüística.
Molt important. Sempre pots afegir una paraula nova al teu diccionari personal del Salt 3.0. Açò és
especialment interessant en paraules que sistemàticament et donen error, per exemple, una sigla o un
cognom que uses molt, també és molt útil en terminologia específica de la teua àrea.

ACABAR I GUARDAR
Quan acabes la revisió, elimina les marques (paraules en roig i en blau) amb la icona 14 i guardes el
document. Des del menú ‘Fitxer’ fes l’opció ‘Guardar com a...’

PREGUNTES FREQÜENTS
1. On a anat a parar el document quan l’he guardat?
Està en la carpeta de documents traduïts.
2. Què passa si no he eliminat les marques de revisió?
Salt pensarà que encara no has acabat de revisar el document i te’l guardarà en un format propi (.slt)
en la carpeta de documents traduïts. Entra novament en el text i elimina les marques.
3. Puc guardar el document en una altra carpeta?
Naturalment. Salt té una còpia en la carpeta de documents traduïts. Entra, obri el document i des del
menú ‘Fitxer’ fes l’opció ‘Guardar com a...’

L’AJUDA EN EL SALT 3.0
El Salt és el millor recurs informàtic de consulta del valencià. Des del text on estàs treballant pots
reclamar l’ajuda picant sobre la icona que mostra una pereta.
Si en la correcció o la revisió, observes que la pereta s’encén, t’està indicant que la paraula on tens el
cursor té una fitxa d’informació associada. Prem la icona i t’apareixerà.
També pot resultar-te útil que, escrivint en word, vols consultar algun criteri. Per exemple, el nom
oficial d’un poble, la titulació d’algun càrrec, si ha d’anar en majúscula una paraula o si vols obtenir
un model d’un certificar, entre altres utilitats.
L’índex d’ajuda del Salt 3.0. és molt exhaustiu. Ací tens algunes de les pantalles que s’obrin quan el
consultes.
Paraules que s’escriuen igual, però no signifiquen la mateixa cosa.

Paraules que en castellà tenen més d’un significat i en valencià adopten una forma per a
cada sentit.

Quina és la denominació oficial de la capital de la Ribera Alta?

La llista està actualitzada a data de juliol de 2004. Es preveu que s’actualitze de forma automàtica en
descàrregues de la pàgina web www.cult.gva.es/salt

Quines paraules han d’anar en cursiva?

També resol els dubtes de paraules en redona, o usos de la negreta.

Quin tractament reben els alcaldes? Els càrrecs han d’anar en majúscula?

Quin símbol he d’usar per a l’euro? Com he d’indicar l’hora, i els minuts?

No sé quan he de posar coma o punt i coma. Es pot posar coma entre el subjecte i el verb?

Si necessites models dels principals documents de l’administració, pots seguir les
instruccions que et faciliten.

Tens l’esquema de l document i un exemple dels principals: l’acta, l’ofici, el certificat, la diligència, la
instància...

EL DICCIONARI DE SINÒNIMS
Salt 3.0 incorpora un diccionari de sinònims que s’obri quan situes el cursor sobre la paraula i
acciones la icona (dos alfils).

Observa que pot aparéixer una línia en blanc i baix altres possibilitats. Es tracta de paraules que
poden tenir més d’un sentit i apareixen sinònims de totes les accepcions.

LA FLEXIÓ VERBAL
Dins del Salt 3.0 hi ha tots els verbs valencians i també, tots els referents en castellà. Apareix en
pantalla el temps conjugat en totes les persones. Si et mous en la columna de l’esquerra, canvies el
model verbal. Si acciones les possibilitats de la columna de la dreta, canvies de temps i de mode
verbal.
Pots accionar la icona (un llibre verd) i escriure el verb que vols consultar o amb el cursor situat en la
paraula, prémer el botó.

Si optes per la pestanya ‘castellà’ pots consultar la flexió castellana.

EL DICCIONARI VALENCIÀ
Consultar les definicions de les paraules en valencià és molt senzill en el Salt. Pots obrir la pantalla si
punxes la icona (un llibre roig) i escrius la paraula o, directament si situes el cursor damunt del mot i
prems el botó.

Recorda que es tracta d’un diccionari. Ací trobaràs definicions, no traduccions.

REGISTRAR-SE I ACTUALITZAR EL SALT 3.0
El salt 3.0 oferix la possibilitat de registrar-te i actualitzar el programa des de la pàgina web. És molt
senzill. Des del menú ‘Utilitats’ pots fer-ho.

Les actualitzacions ens permetran resoldre problemes que, segur, apareixeran quan usem el Salt:
incompatibilitats informàtiques, neologismes, topònims nous...
Si, a més, ens registrem podrem ajudar a millorar este producte.

