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A qui s’adrecen els serveis terminològics 
del TermcaT?

El TermcaT atén les institucions públiques i priva-
des, universitats i centres de recerca, associacions 
i col·legis professionals, mitjans de comunicació, 
empreses, organismes, especialistes i professionals 
lingüístics que requereixen disposar d’eines i recur-
sos terminològics per a l’elaboració de productes 
terminològics, la redacció o traducció de textos 
d’especialitat i normes tècniques, o la localització de 
productes informàtics.
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Què puc fer si tinc un dubte sobre 
terminologia científica, tècnica o 
humanística?

El Cercaterm, el servei de consultes en línia del 
TermcaT, és un recurs terminològic creat per a faci-
litar la feina de les persones que en el decurs de 
la seva activitat professional necessiten consultar 
terminologia dels diversos àmbits del coneixement. 

Des de la pàgina inicial del web del Centre (www.
termcat.cat) es pot accedir lliurement al Cercaterm 
i consultar-hi la terminologia catalana de qualsevol 
àmbit d’especialitat a partir de qualsevol llengua.

A l’Ajuda sobre el Cercaterm es pot consultar amb 
més detall quina informació ofereix el Cercaterm i 
quins tipus de cerca s’hi poden fer.

Quan la informació obtinguda a partir de la cerca 
no resol el dubte plantejat, els usuaris registrats 
al web del TermcaT tenen la possibilitat d’adreçar 
la consulta al Centre per mitjà del Servei d’Atenció 
Personalitzada.

http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm/Fitxes/
http://www.termcat.cat
http://www.termcat.cat
http://www.termcat.cat/ca/Com_Funciona_Cerca/Cercaterm/
http://www.termcat.cat/ca/Registre/
http://www.termcat.cat/ca/Registre/
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Com funciona el Servei d’Atenció 
Personalitzada del Cercaterm

El TermcaT, per mitjà del Servei d’Atenció 
Personalitzada del Cercaterm, ofereix als seus usua-
ris un servei de consultes gratuït amb l’objectiu de 
resoldre els dubtes terminològics de caràcter pun-
tual que els puguin sorgir.

El Servei d’Atenció Personalitzada també ofereix 
informació sobre criteris terminològics, metodolò-
gics i lingüístics aplicats en el treball terminològic o 
en la normalització de neologismes en català.

A les Condicions generals del servei es pot consul-
tar de manera més detallada la informació sobre el 
funcionament del Servei d’Atenció Personalitzada del 
Cercaterm.

http://www.termcat.cat/ca/Registre/
http://www.termcat.cat/ca/Registre/
http://www.termcat.cat/docs/docs/CercatermCondicionsServeiAtencioPersonalitzada.pdf


10

Neoloteca

Com puc accedir a la terminologia 
normalitzada pel Consell Supervisor del 
TermcaT?

La Neoloteca conté tots els neologismes dels 
àmbits tècnics, científics i humanístics normalitzats 
en català pel Consell Supervisor del TermcaT. A més 
de les modalitats de cerca bàsica i avançada, que 
també ofereixen el Cercaterm i els Diccionaris en 
Línia, la Neoloteca també permet l’accés alfabètic i 
temàtic, i la consulta de les Noves incorporacions de 
termes normalitzats.

La descàrrega de les darreres actualitzacions de 
la Neoloteca es pot fer per mitjà del servei de 
Terminologia Oberta.

http://www.termcat.cat/ca/Neoloteca/
http://www.termcat.cat/ca/El_TERMCAT/Centre_De_Terminologia/#Supervisor
http://www.termcat.cat/ca/Neoloteca/Fitxes/Noves_Incorporacions/
http://www.termcat.cat/ca/TerminologiaOberta/
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On puc consultar la terminologia 
específica d’un àmbit d’especialitat 
concret?

Es pot accedir a repertoris terminològics dels dife-
rents sectors d’especialitat per mitjà de la consulta 
als  Diccionaris en Línia, que apleguen una quaran-
tena de diccionaris terminològics temàtics elaborats 
pel TERMCAT o amb el seu assessorament.

Alguns diccionaris d’aquesta col·lecció es poden 
descarregar per mitjà del servei de Terminologia 
Oberta.

http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/
http://www.termcat.cat/ca/TerminologiaOberta/
http://www.termcat.cat/ca/TerminologiaOberta/
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Biblioteca
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On puc trobar bibliografia terminològica 
sobre un àmbit d’especialitat concret?

La Biblioteca en Línia inclou totes les referències 
bibliogràfiques dels diccionaris, vocabularis, lèxics i 
materials de divulgació que contenen terminologia 
en català, amb informació sobre el nombre de ter-
mes, les llengües, les definicions i les il·lustracions 
que contenen. 

També s’hi poden consultar obres de referència, 
obres especialitzades i normatives en les quals ha 
intervingut el Centre (Biblioteca TermcaT), i els pro-
jectes terminològics en curs d’elaboració (Projectes 
en curs).

L’apartat de Novetats documentals inclou les incor-
poracions mensuals de monografies i articles de 
revista al fons documental del TermcaT.

El Servei de Documentació del TermcaT (documen-
tacio@termcat.cat) atén tots els usuaris que neces-
siten obtenir una informació més detallada sobre 
productes terminològics d’un determinat àmbit 
d’especialitat. També ofereix l’opció de consultar 

http://www.termcat.cat/ca/Biblioteca/
http://www.termcat.cat/ca/Biblioteca/Biblioteca_Termcat/Arees_Tematiques/
http://www.termcat.cat/ca/Biblioteca/Projectes_En_Curs/Arees_Tematiques/
http://www.termcat.cat/ca/Biblioteca/Projectes_En_Curs/Arees_Tematiques/
http://www.termcat.cat/docs/docs/NovetatsDocumentals.pdf
mailto:documentacio%40termcat.cat?subject=Servei%20de%20Documentaci%C3%B3
mailto:documentacio%40termcat.cat?subject=Servei%20de%20Documentaci%C3%B3
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el fons documental de la biblioteca del Centre, que 
conté més de 10.000 volums. 

El Servei de Documentació també ofereix informació 
sobre els criteris de citació bibliogràfica que aplica el 
TermcaT en les seves bibliografies.

http://www.termcat.cat/docs/docs/Bibliografia.pdf
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On puc adquirir els productes 
terminològics elaborats pel TermcaT o 
amb el seu assessorament?

El document Últimes publicacions presenta les 
darreres novetats documentals en què ha intervin-
gut el TermcaT com a autor o com a col·laborador.

Les publicacions en paper elaborades pel TermcaT 
o amb el seu assessorament es poden adquirir a 
la Llibreria en línia de la Generalitat de Catalunya. 
Els usuaris també poden sol·licitar informació sobre 
l’adquisició de publicacions per mitjà de la Bústia de 
contacte del TermcaT.

Les normes UNE en català es poden adquirir a tra-
vés d’AENOR o de l’Associació / Col·legi d’Enginyers 
Industrials de Catalunya.

L’adquisició de les Normes Tecnològiques de 
Jardineria es pot fer a través de la Fundació de la 
Jardineria i el Paisatge.

http://www.termcat.cat/docs/docs/UltimesPublicacions.pdf
http://llibreria.gencat.cat/search.php?textLliure=termcat&osCsid=l005efi74p23pq1t8012cfr3r0&x=0&y=0
http://www.termcat.cat/ca/Contacte/
http://www.termcat.cat/ca/Contacte/
http://www.termcat.cat/ca/El_TERMCAT/Linies_Actuacio/#Normes
http://www.ca.aenor.es/aenor/normas/buscadornormas/buscadornormas.asp?modob=S
http://www.eic.cat/wps/portal/Portal/Informar-se/normativa/CompraNormes/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwP3ECczAyNzH1MfQ59AA19Tc_1wkA4kFRbmHm5AFSaexmFeBoYWviZ45Q0MjAnIG0DkDXAARwN9P4
http://www.eic.cat/wps/portal/Portal/Informar-se/normativa/CompraNormes/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwP3ECczAyNzH1MfQ59AA19Tc_1wkA4kFRbmHm5AFSaexmFeBoYWviZ45Q0MjAnIG0DkDXAARwN9P4
http://www.fjip-ntj.org/index.php?lang=ca
http://www.fjip-ntj.org/index.php?lang=ca
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Assessorament
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Em podeu ajudar en la redacció 
o traducció al català de textos 
d’especialitat?

Et podem oferir assessorament metodològic, docu-
mental i terminològic durant el procés d’elaboració 
o traducció d’obres especialitzades, documentació 
tècnica o normativa i altres textos d’especialitat.

Segons les característiques de cada projecte i les 
necessitats dels usuaris, l’assessorament que ofe-
reix el TermcaT pot incloure actuacions de revisió 
terminològica; de recerca, resolució i, si escau, nor-
malització de neologismes; de suport metodològic; 
de coordinació d’equips de traductors; de valoració 
terminològica, i de gestió terminològica i informàtica.

Es pot sol·licitar informació més detallada sobre 
aquest servei per mitjà de la Bústia de contacte del 
TermcaT.

http://www.termcat.cat/ca/Contacte/
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I si vull elaborar un diccionari o un 
lèxic sobre un camp determinat del 
coneixement, em puc adreçar al TermcaT?

El TermcaT atén tots els organismes i persones que 
sol·liciten assessorament per a l’elaboració de pro-
ductes terminològics, com ara diccionaris, vocabula-
ris, lèxics, glossaris, tesaurus, etc.

Les actuacions d’assessorament s’adapten als requi-
sits de cada projecte i poden incloure suport meto-
dològic; coordinació tècnica; tasques de revisió 
terminològica; recerca, resolució i, si escau, norma-
lització de neologismes; avaluació qualitativa, i gestió 
terminològica i informàtica.

Es pot sol·licitar informació més detallada sobre 
aquest servei per mitjà de la Bústia de contacte del 
TermcaT.

http://www.termcat.cat/ca/Contacte/


Guia de serveis terminològics

20

Quins recursos oferiu per a la localització 
de productes informàtics en català?

L’oferta d’assessorament per a la localització de pro-
ductes informàtics en català inclou informació sobre 
els recursos documentals de referència en l’àmbit 
tecnològic; coordinació d’equips de localitzadors; 
suport metodològic i terminològic durant el procés 
de desenvolupament o de traducció del programari; 
normalització dels neologismes que ho requereixin; 
valoració de la qualitat lingüística i terminològica del 
producte final, i gestió terminològica i informàtica 
durant tot el projecte.

Es pot sol·licitar informació més detallada sobre 
aquest servei per mitjà de la Bústia de contacte del 
TermcaT.

http://www.termcat.cat/ca/Contacte/
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Com puc accedir als criteris que aplica el 
TermcaT en el treball terminològic?

Per accedir als criteris terminològics, tant metodolò-
gics com lingüístics, que elabora el Centre per donar 
resposta a les necessitats sorgides en el treball ter-
minològic hi ha diverses opcions.

D’una banda, es poden consultar els criteris publi-
cats pel TermcaT classificats segons la seva naturale-
sa i el seu abast. Per mitjà del servei de Terminologia 
Oberta, es poden descarregar els criteris metodolò-
gics i lingüístics aplicats al treball terminològic, de 
caràcter general o en un àmbit d’especialitat deter-
minat, actualment disponibles.

http://www.termcat.cat/ca/El_TERMCAT/Linies_Actuacio/#Criteris
http://www.termcat.cat/ca/El_TERMCAT/Linies_Actuacio/#Criteris
http://www.termcat.cat/ca/TerminologiaOberta/
http://www.termcat.cat/ca/TerminologiaOberta/
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D’altra banda, el TermcaT, per mitjà de la col·lecció  En 
Primer Terme, posa a la disposició dels usuaris una 
sèrie de documents en què es descriuen aspectes 
metodològics o relacionats amb els criteris de fons 
de l’activitat terminològica (sèrie Criteris i Mètodes) 
o es presenten obres (sèrie Papers) impulsades des 
del Centre per afavorir l’estudi, l’aprofundiment i 
l’obertura de noves perspectives en la recerca termi-
nològica. L’adquisició d’aquestes publicacions es pot 
fer per mitjà de la Bústia de contacte del TermcaT.

El Centre també difon, per mitjà del Cercaterm i de la 
Neoloteca, els criteris aplicats pel Consell Supervisor 
del TermcaT en la normalització dels neologismes. 
En el camp de nota dels termes normalitzats més 
recentment, es pot consultar un resum dels argu-
ments lingüístics, terminològics i d’ús que s’han 
tingut en compte a l’hora de fixar una denominació 
per a un concepte determinat, i els motius que han 
fet preferible una opció i desestimar-ne d’altres.

Tots els termes recollits en l’apartat Noves incorpo-
racions de la Neoloteca inclouen ja aquests criteris, 
que són extrets de les actes de reunions en què 
s’han aprovat les propostes denominatives.

http://www.termcat.cat/ca/En_Primer_Terme
http://www.termcat.cat/ca/En_Primer_Terme
http://www.termcat.cat/ca/Contacte/
http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm/Fitxes/
http://www.termcat.cat/ca/Neoloteca/
http://www.termcat.cat/ca/Neoloteca/Fitxes/Noves_Incorporacions/
http://www.termcat.cat/ca/Neoloteca/Fitxes/Noves_Incorporacions/
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Terminologia Oberta
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Com puc descarregar al meu ordinador 
les dades terminològiques del TermcaT?

Per mitjà de la Terminologia Oberta, el TermcaT posa a 
disposició de tots els usuaris un servei de descàrre-
ga de repertoris terminològics i de documents meto-
dològics d’interès general,  procedents de treballs 
de recerca terminològica duts a terme pel TermcaT. 
La descàrrega s’ofereix en diversos formats i sota lli-
cències Creative Commons (Reconeixement 3.0 No 
adaptada de Creative Commons i Reconeixement - 
Sense obres derivades 3.0 No adaptada de Creative 
Commons).

Els repertoris es poden seleccionar a partir del títol, 
l’àmbit temàtic, la data d’actualització i el format 
de descàrrega (PDF, XML, HTML, TERM i PDF a la 
carta).

http://www.termcat.cat/ca/TerminologiaOberta/


Guia de serveis terminològics

25

Puc sol·licitar al TermcaT la cessió de 
dades terminològiques per a finalitats 
específiques?

Des del TermcaT s’atenen les institucions, univer-
sitats i centres de recerca, empreses i editorials, 
col·legis professionals i organismes que sol·liciten 
una cessió de dades terminològiques per respondre 
a les necessitats de coneixement i divulgació de 
terminologia en el si de les seves organitzacions, ja 
sigui a través dels seus webs corporatius, ja sigui 
com a suport per a la construcció de plataformes 
tecnològiques de gestió (cercadors, portals, integra-
ció en les eines d’edició, etc.). També s’atenen les 
peticions formulades per professionals de la llengua, 
per doctorands o per especialistes que necessiten 
mostres de corpus terminològics representatius en 
els seus treballs de recerca.

Es pot sol·licitar informació més detallada sobre 
aquest servei per mitjà de la Bústia de contacte del 
TermcaT.

http://www.termcat.cat/ca/Contacte/
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Quines eines informàtiques per al treball 
terminològic em podeu oferir?

El TermcaT ofereix actualment dues eines tecnològi-
ques que faciliten el treball terminològic: el GesTerm 
i el GdTweb.

El GesTerm és un gestor de terminologia descarrega-
ble creat amb programari lliure, que pot ser millorat 
de manera col·laborativa modificant-ne el codi font.

Es tracta d’una eina que facilita les principals tasques 
associades al treball terminològic: creació de fitxes 
terminològiques i de diccionaris que les continguin, 
manteniment de la informació associada a les fitxes 
i als diccionaris, cerques avançades i generació de 
llistats imprimibles.

Per a la descàrrega del GesTerm, només cal fer clic  
aquí.

http://www.termcat.cat/ca/GesTerm/
http://www.termcat.cat/ca/GesTerm/
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El GdTweb és una eina pensada per als professionals 
de la llengua i els especialistes que col·laboren amb 
el TermcaT des de localitzacions físiques diverses i 
que permet treballar via web amb un programa de 
gestió terminològica connectat amb les bases de 
dades terminològiques del Centre.

Les prestacions del GdTweb són similars a les del 
GdT, el gestor de terminologia d’ús intern del Centre: 
permet treballar en els diversos fitxers de dades 
terminològiques del TermcaT, fent-hi esmenes, fent 
cerques segons una àmplia gamma de criteris i 
generant llistats i informes estadístics.

Es pot sol·licitar informació més detallada sobre 
aquesta eina per mitjà de la Bústia de contacte del 
TermcaT.

http://www.termcat.cat/ca/Contacte/
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Puc visitar el Centre o fer-hi una estada 
de formació?

El TermcaT, a través de convenis de col·laboració que 
manté amb diversos centres de recerca i institucions 
universitàries, actua com a centre de pràctiques per 
a estudiants de terminologia, lexicografia, traducció, 
documentació i informàtica.

També s’organitzen sessions d’informació i s’atenen, 
en el mateix local del Centre, grups d’estudiants 
interessats en la terminologia per presentar-los de 
primera mà les principals línies d’actuació.

Es pot sol·licitar informació més detallada sobre 
aquest servei per mitjà de la Bústia de contacte del 
TermcaT.

http://www.termcat.cat/ca/Contacte/
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Informació
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Què he de fer per rebre informació sobre 
les activitats del TermcaT?

El Butlletí electrònic que elabora el TermcaT men-
sualment és un canal de comunicació pensat per a 
mantenir informats els usuaris sobre les activitats 
del Centre i de l’àmbit terminològic en general. Per a  
rebre el butlletí, només cal registrar-se com a usuari 
del TermcaT i marcar el camp del formulari de registre 
corresponent.

El Centre també ofereix, per mitjà del Canal de 
continguts, un servei d’enviament automàtic de 
titulars de notícies, novetats i altres continguts 
d’actualització freqüent als usuaris que disposin d’un 
agregador d’RSS.

http://www.termcat.cat/ca/Actualitat/Butlletins/
http://www.termcat.cat/ca/Registre/Formulari_Registre/
http://www.termcat.cat/ca/Registre/Formulari_Registre/
http://www.termcat.cat/ca/Canal_De_Continguts/
http://www.termcat.cat/ca/Canal_De_Continguts/
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Quins són els compromisos de servei del 
TermcaT?

En la prestació dels serveis terminològics, el TermcaT 
es compromet a:

•	 Atendre totes les peticions d’informació o 
d’assessorament per mitjà de professionals quali-
ficats i en els terminis acordats per al servei.

•	 Garantir la integritat, la confidencialitat i la disponi-
bilitat de les dades que li facin arribar els usuaris 
en el marc de les relacions professionals esta-
blertes, d’acord amb el que estableix la legislació 
vigent.

•	 Mantenir permanentment actualitzades les dades 
de consulta pública i les dades terminològiques 
objecte de cessió.

Tots els suggeriments, queixes o comentaris dels 
usuaris són atesos per mitjà de la Bústia de contacte 
del TermcaT.

http://www.termcat.cat/ca/Contacte/
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TermcaT, Centre de Terminologia

 Mallorca, 272, 1a planta
 08037 Barcelona
 Telèfon 34 934526161
 Bústia de contacte
 www.termcat.cat

http://www.termcat.cat/ca
http://www.termcat.cat/ca/Contacte/
http://www.termcat.cat/ca
http://maps.google.es/maps/ms?hl=ca&ie=UTF8&msa=0&msid=208691005806172143281.0004a544b8f6a1ca157cc&ll=41.396224,2.166324&spn=0.009658,0.013905&z=15&source=embed
http://goo.gl/HRcMP
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