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PRODUCTES TERMINOLÒGICS
66 productes terminològics amb intervenció del TERMCAT

30 productes editats
118 diccionaris en línia disponibles

Servei de descàrrega oberta amb llicència Creative 
Commons

76 termes
ca, es, en, fr, definicions

192 termes
ca, es, fr, en, definicions
Classificació temàtica
Infografia complementària Jo corro, no faig running

924 termes
ca, es, definicions
Classificació temàtica

37 termes
ca, es, fr, en, definicions
Infografia complementària Finançament col·lectiu
Minivídeo

69 termes
ca, es, fr, en, definicions
Classificació temàtica

280 termes
ca, es, fr, en, definicions
Classificació temàtica
Relat immersiu Videojocs. Termes clau

http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/214/Presentacio/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/215/Presentacio/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/216/Presentacio/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/217/Presentacio/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/219/Presentacio/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/9/Presentacio/
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10 diccionaris nous
8 diccionaris actualitzats
3 diccionaris assessorats

1 norma traduïda
7 productes gràfics

19 articles i comunicacions

113 termes
ca, es, en, fr, definicions
Infografia complementària La condició de refugiat

873 termes
ca, es, fr, en, definicions enciclopèdiques
Classificació temàtica
Infografia complementària Taula periòdica dels elements

1.600 termes
ca, definicions
Classificació temàtica 45 termes

ca, definicions
Il·lustracions

48 termes
ca, es, fr, en, definicions
Classificació temàtica 220 termes

ca, es, en, definicions enciclopèdiques
Classificació temàtica
Relat immersiu Ictus i lesions medul·lars i cerebrals 
traumàtiques

http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/223/Presentacio/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/212/Presentacio/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/222/Presentacio/
http://www.termcat.cat/docs/PDF/http://www.termcat.cat/docs/PDF/De_cap_a_l_aigua_Lexic_de_natacio.pdf
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/226/Presentacio/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/225/Presentacio/
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NOUS FORMATS DE 
DIFUSIÓ TERMINOLÒGICA

La generalització de les xarxes socials, l’ús de dispositius electrònics mòbils de diversa mena, i el canvi d’hàbits de consum cultural i 
informatiu, fan aconsellable explorar nous formats per a la difusió i la compartició del coneixement de qualsevol tipus, incloent-hi la informació 
terminològica.

Des del TERMCAT s’ha volgut fer una atenció especial a aquests nous formats, especialment durant l’any 2016, sempre partint d’una dedicació 
de recursos molt ajustada.

Georeferenciació (mapa interactiu)
Localització de termes d’arreu del món sobre la base de 
Google Maps

La volta al món en 80 termes

Línia de temps
Presentació de termes musicals i de vídeos relacionats, situats 
sobre una línia de temps interactiva

Els estils musicals

Infografies interactives
Imatges amb elements clicables que amplien la informació

Pluges d’estels Parts de la ploma de l’ocell

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1j9-gOKfNwtW6TOM2ZUpusJUl06g&ll=20.586969689701558%2C0.34300058552253176&z=2
http://www.termcat.cat/docs/estils-musicals/
http://www.termcat.cat/docs/Pluges_Estels/
https://www.thinglink.com/scene/791614911275859969
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Relats immersius
Presentació visual molt atractiva acompanyada d’un text

El canvi climàtic. Termes clau Videojocs. Termes clau

Jo corro, no faig running Taula periòdica dels elements

Ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques. Termes clau

http://www.termcat.cat/docs/Jo_corro/
http://www.termcat.cat/docs/Taula_Periodica_Elements/
https://spark.adobe.com/page/Q9bnuXDytCW6t/
https://spark.adobe.com/page/JcBdI/
https://spark.adobe.com/page/Tl4eqjPi1fEdV/
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Minivídeos
Vídeos curts creats amb programes específics d’edició

Formació de termes II

Finançament alternatiu. Acceleradora o incubadora

Formació de termes I

Infografies
Imatges amb informació gràfica i textual

Finançament col·lectiu

La condició de refugiat

El cicle de l’aigua

https://www.youtube.com/watch?v=4MzePZCjeek
https://www.youtube.com/watch?v=yZwcG7-MJN8
https://www.youtube.com/watch?v=EaGIP6nt1qE
http://www.termcat.cat/docs/Cicle_Aigua/
http://www.termcat.cat/docs/Mapa_Refugiats/
http://www.termcat.cat/docs/Financament_Collectiu/
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Gifs animats
Imatges animades

Termes d’art

Termes de futbol

Tipus de llibres Entorn immersiu

Bafarada, globus

Termes de turisme

Termes del manga En línia

http://www.termcat.cat/docs/Imatges/Gif/Manga.gif
http://www.termcat.cat/docs/Imatges/Gif/futbol.gif
http://www.termcat.cat/docs/Imatges/Gif/Tipus_Llibres.gif
http://www.termcat.cat/docs/Imatges/Gif/entorn-immersiu_P.gif
http://www.termcat.cat/docs/Imatges/Gif/Bafarada.gif
http://www.termcat.cat/docs/Imatges/Gif/arts_arquitectura.gif
http://www.termcat.cat/docs/Imatges/Gif/en_linia.gif
http://www.termcat.cat/docs/Imatges/Gif/turisme.gif
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CANALS SECTORIALS DE 
DIFUSIÓ TERMINOLÒGICA

Portal de terminologia jurídica
Creació: desembre de 2015
Objectiu: treballar i actualitzar la terminologia jurídica en català i 
posar-la a l’abast dels seus usuaris.

 • cercador de termes jurídics
Més de 8.000 fitxes de termes, que contenen quasi 24.200 
denominacions, actualitzades mensualment.

 • enllaços als recursos terminològics de l’àmbit jurídic
Més de 150 enllaços a diccionaris i glossaris de dret en català i 
altres llengües.

 • comentaris terminològics
Elaboració d’una vintena de comentaris sobre terminologia i 
fraseologia de l’àmbit del dret, que s’actualitzen mensualment.

 • atenció i resolució de consultes terminològiques des del Comitè 
Terminològic de Dret
Des del Comitè Terminològic de Dret s’han atès 9 consultes, 
procedents tant d’usuaris del portal com dels mateixos membres 
del Comitè.

 • canals de comunicació: Twitter, bústia de suggeriments
58 piulades / 32 mencions / 368 seguidors

Comitè Terminològic de Dret

Creació: març del 2015
Objectiu: treballar i actualitzar la terminologia jurídica en català, amb 
consens i implicació de les diverses institucions de referència en el 
sector, i posar-la a l’abast dels seus usuaris.

Institucions representades:
 • Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya 
 • Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya 
 • Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya
 • Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
 • Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya 
 • Il·lustre Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya
 • Parlament de Catalunya. Serveis d’Assessorament Lingüístic 
 • Parlament de Catalunya. Serveis Jurídics 
 • Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de 

Catalunya 
 • Societat Catalana d’Estudis Jurídics. Institut d’Estudis Catalans 
 • TERMCAT 
 • Xarxa Vives
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Portal DEMCAT
Creació: maig de 2015
Objectiu: aglutinar les actuacions necessàries per a la posada al dia 
dels continguts terminològics del Diccionari enciclopèdic de medicina 
i oferir una eina de consulta, permanentment actualitzada, fruit del 
treball col·laboratiu d’institucions i de professionals de l’àmbit de les 
ciències mèdiques i de la salut.

 • acreditació oficial 
 Web mèdic acreditat pel Col·legi de Metges de Barcelona el 2016.

 • actualització de dades
Més de 72.700 fitxes (1.340 fitxes de nova creació) i més de 13.000 
fitxes revisades dels àmbits de cirurgia general, farmacologia, 
immunologia i nefrologia.

 • dinamització
Jornada de debat sobre el projecte DEMCAT: reflexió sobre la 
continuïtat i les línies de futur del projecte, amb la participació 
d’una trentena de persones, entre convidats i membres de les 
institucions promotores.

Consell Científic

Òrgan de representació de tots els Comitès Científics
Objectiu: harmonització de la tasca desenvolupada pels Comitès

Comitè de Farmacologia
Comitè de Cirurgia
Comitè d’Immunologia
...

 • resolució de dubtes
 • actualització de les dades difoses al portal DEMCAT
 • detecció de les necessitats terminològiques de l’àmbit
 • contribuir a assolir el màxim consens i la màxima difusió de la 

terminologia en el sector

Via Empresa
Diari digital orientat al món empresarial de Catalunya

 • 50.000 usuaris únics/mes
 • 2 butlletins diaris en català
 • 6.000 subscriptors al butlletí

Des de l’octubre de 2016, el TERMCAT col·labora amb Via Empresa 
aportant continguts terminològics en la secció El català a l’empresa.

Objectiu: difondre entre els lectors d’aquest mitjà digital comentaris 
i recomanacions de caràcter terminològic en els àmbits relacionats 
amb el sector empresarial.

Publicacions octubre-novembre 2016:

 • 12 comentaris terminològics
 • 1 article en format entrevista
 • 1 article d’opinió
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La creació terminològica: de Ramon Llull a les xarxes socials
Els Espais Terminològics són una trobada de caràcter biennal que organitza el TERMCAT per afavorir el diàleg i l’intercanvi de coneixement 
en aspectes relacionats amb la pràctica terminològica. En l’edició del 2016, que coincideix amb la celebració de l’Any Llull, s’ha proposat de 
reflexionar sobre els recursos de creació lèxica i, més concretament, sobre la creació en terminologia.
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La jornada es va dur a terme el 20 de novembre a la sala d’actes del 
Museu Marítim, a les Drassanes de Barcelona —un indret que 
probablement Ramon Llull va arribar a conèixer de primera mà—, i va 
aplegar prop de cent cinquanta assistents.

La inauguració va anar a càrrec d’Ester Franquesa, directora general 
de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya; del president de 
l’Institut d’Estudis Catalans, Joandomènec Ros, i del director del TERMCAT, 
Jordi Bover.

La primera ponència va ser pronunciada per Joan Santanach, comissari de 
l’Any Llull, que hi va presentar algunes reflexions a l’entorn de la llengua 
de Ramon Llull i les prevencions que s’han de tenir a l’hora d’afirmar que 
una determinada forma és realment una creació seva.

Judit Freixa, responsable de l’Observatori de Neologia de la Universitat 
Pompeu Fabra, va fer en la segona ponència una aproximació als recursos 
de creació terminològica que es fan servir actualment.

La taula rodona es va dedicar a diversos escenaris de creació de termes 
en situacions no espontànies. Josep-Eladi Baños i Elena Guardiola, es 
van centrar en l’àmbit científic, concretament en el llenguatge mèdic, 
amb una atenció especial al recurs de l’eponímia. Jordi García, per una 
altra banda, va presentar els recursos emprats en l’àmbit de la publicitat 
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ESPAIS TERMINOLÒGICS

i la creació de marques. Enric Gomà, va analitzar els casos en què diversos condicionants socials (eufemismes, correcció...) 
comporten canvis o tries en els usos dels parlants.
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