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Secretariat de l’Associació 
Europea de Terminologia

Informació 
permanentment actualitzada

Més de 900.000 denominacions 
consultables des del Cercaterm

Fons documental 
de 15.000 registres

Col·laboració amb 400 
especialistes de mitjana cada 

any

Més de 650 productes 
terminològics amb participació 

del TermcaT

Més de 7.000 termes 
normalitzats

Més de 195.000 consultes 
terminològiques resoltes



atenció de consultes terminològiques
El Cercaterm, el servei de consultes en línia, permet 
consultar la terminologia catalana de qualsevol àmbit 
d’especialitat a partir de qualsevol llengua. Quan la 
informació obtinguda a partir de la cerca no resol 
el dubte plantejat, els usuaris tenen la possibilitat 
d’adreçar la consulta al Centre per mitjà del Servei 
d’Atenció Personalitzada.

normalització terminològica
El Consell Supervisor és l’òrgan encarregat de 
proposar els nous termes per referir-se en català als 
nous conceptes especialitzats. S’hi poden fer arribar 
propostes de termes.

diccionaris en línia i descàrrega de dades
Des del web del TermcaT es pot consultar la col·lecció 
de més de quaranta Diccionaris en Línia especialitzats. 
També es pot recórrer al servei Terminologia Oberta, 
que permet descarregar-se les dades en format obert.

servei de documentació
La Biblioteca en Línia permet consultar les obres que 

contenen terminologia dels diversos àmbits, i fins i tot 
els projectes en curs. El Servei de Documentació atén 
personalment qualsevol consulta documental, i el fons 
documental de la biblioteca del TermcaT és d’accés 
públic.

assessorament per a projectes terminològics
Servei de valoració d’obres terminològiques ja 
elaborades o en curs. També s’assessoren equips de 
treball que vulguin dur a terme tota mena de productes 
terminològics (diccionaris, glossaris, tríptics, pòsters, 
materials de difusió, etc.).

assessorament i recursos per a la localització 
de productes informàtics
Servei ofert a institucions que vulguin oferir els seus 
productes tecnològics en català.

difusió de dades externes
S’ofereix la possibilitat de difondre en línia materials 
terminològics elaborats per altres entitats, amb un 
marcatge de procedència que identifica la font de cada 
fitxa.

difusió de productes terminològics, criteris i 
estudis
El TermcaT elabora i publica productes terminològics de 
tota mena, i també la col·lecció En Primer Terme, amb 
la qual difon criteris metodològics i estudis.

cessió de dades
Per a investigadors i altres persones dedicades a la 
recerca terminològica.

eines tecnològiques
Les persones interessades a desenvolupar projectes 
terminològics disposen de diverses eines 
tecnològiques (GesTerm, GdT, GdTweb) creades per a 
gestionar la terminologia.

estades i atenció de visites
Acolliment d’investigadors i estudiants de disciplines 
lingüístiques (filologia, traducció, etc.) d’universitats de 
l’àmbit català, estatal i internacional. Atenció de grups 
universitaris i sessions de presentació.

serveis

Garanteix la disponibilitat de la terminologia catalana en tots els sectors de coneixement i d’activitat, mitjançant la creació i la 
transferència d’eines i de recursos de qualitat.

 Els valors que en caracteritzen l’actuació són els següents:
 � Compromís amb la llengua catalana � Treball en xarxa
 � Vocació de servei � Obertura internacional
 � Qualitat en el treball
  
És un consorci creat el 1985 en què participen la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans i el Consorci per a la 
Normalització Lingüística.

el termcat

El TermcaT 
adreça els seus serveis 

a les institucions públiques i 
privades, universitats i centres 

de recerca, associacions i 
col·legis professionals, mitjans 

de comunicació, empreses, 
organismes, especialistes i 

professionals
lingüístics.

destinataris


