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PRESENTACIÓ 
 

 

 

 

Les dades sobre la situació sociolingüíst ica de la llengua catalana indiquen que en els 

propers anys caldrà continuar aplicant polít iques lingüíst iques per garantir que la 

llengua catalana es mantingui com la llengua comuna de totes les persones que viuen 

i treballen a Catalunya, i una llengua de cultura i ciència amb plenitud de funcions en 

el segle XXI. 

 

En aquest sentit, durant el 2012 des del Govern de la Generalitat s’ impulsaran 

polít iques públiques de foment de la llengua orientades a facilitar-ne l’aprenentatge a 

les persones nouvingudes, a promoure’n els usos en els sectors comercials, 

industrials i de consum cultural, i a garantir als ciutadans la disponibilitat de recursos 

lingüíst ics per a tots els àmbits. Així, el Pla 2012 de la Direcció General de Polít ica 

Lingüíst ica estableix 5 eixos estratègics de la llengua catalana (prest igi, 

internacionalització, coneixement, ús social i qualitat), que es despleguen en 12 

agendes associades d’acció, en què caldrà inserir l’act ivitat que desenvolupa el 

TERMCAT, en estreta col·laboració amb l’act ivitat normativa de l’ Inst itut d’Estudis 

Catalans i la seva Secció Filològica. 

 

El context del 2012 continua tenint la crisi econòmica com a protagonista, la qual 

cosa determina, per part del Govern, la promoció de polít iques d’estalvi i de restricció 

pressupostària amb especial incidència en el sector públic. Així, la racionalització en 

l’ús dels recursos, la selecció acurada de les actuacions i l’execució ajustada dels 

pressupostos continuaran sent object ius bàsics del funcionament a curt termini, que 

caldrà, tanmateix, combinar amb una línia d’accions amb un horitzó més llarg,  

que garanteixin la creació de valor i el progrés de l’organització i dels object ius que 

persegueix. 

 

En aquesta línia, durant el 2012, i ja en el marc del seu pla estratègic 2012-2015, el 

TERMCAT concentrarà tots els esforços per garantir una oferta global de dades 

terminològiques, públiques, actualitzades i adaptades a les necessitats dels sectors 

especialitzats, sobre la base d’un treball col·laboratiu amb els grups d’ interès. Per 

assolir aquest object iu, el TERMCAT impulsarà en paral·lel les següents línies de 

creixement, transversals a tota l’organització: 

 

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA. El TERMCAT confia, des del 2003, en aquest sistema de 

direcció, que apunta a la priorització d’object ius i estratègies, alineant esforços i 

potenciant sinergies. Per atendre amb la màxima eficàcia les necessitats socials de 

terminologia especialitzada i fer un ús òptim dels recursos, aquesta manera 

d’organitzar-se és del tot imprescindible. 
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GESTIÓ DE LA QUALITAT. El sistema de gestió de la qualitat implantat al TERMCAT el 

desembre de 2009 és un instrument valuós de suport a la direcció estratègica i 

l’engranatge necessari per a garantir la millora contínua, a través de l’organització per 

processos, que són guiats per indicadors i avaluats de manera periòdica.  

 

GESTIÓ DEL CONEIXEMENT. El coneixement, la informació, l’experiència i l’expertesa del 

TERMCAT en el treball terminològic, acumulats al llarg dels seus 26 anys de trajectòria, 

són un act iu de gran valor que ha de ser a la base de totes les actuacions futures, 

que s’orientaran a completar, actualitzar, millorar i compart ir, en els formats i canals 

més adequats, aquest cabal terminològic en llengua catalana. 

 

INNOVACIÓ. El TERMCAT ha de vetllar no només pel desenvolupament de recursos, sinó 

també per fer-los arribar als seus destinataris, els sectors especialitzats i la societat 

en general. En una societat tecnològicament avançada, això implica una posada al dia 

constant dels repertoris terminològics i de les eines lingüíst iques que els gestionen. 

En aquest sentit , la innovació contínua de processos, eines, mètodes i formats és 

imprescindible. 

 

TREBALL EN XARXA I COL·LABORACIÓ. En la societat del coneixement i de les xarxes 

socials, el principal repte és construir les terminologies necessàries en un diàleg 

permanent amb els grups d’especialistes i usuaris. I això signif ica que cal intensif icar, 

més que mai, la col·laboració amb tots els agents relacionats amb la terminologia, 

ut ilitzant tots els mit jans que la xarxa ens ofereix, per a aconseguir el consens 

necessari perquè els treballs terminològics t inguin la qualitat desit jada. 

 

En aquest marc de plantejament global, el TERMCAT hi insereix totes les actuacions 

que es proposa dur a terme durant el 2012 i que es despleguen en aquest document, 

que ref lecteix el compromís que assumeix el Centre, pel que fa a la llengua i la 

terminologia catalanes, amb les inst itucions que li donen suport i amb tots els 

ciutadans. 

 

 

 

 

 

 

Rosa Colomer 

Directora del TERMCAT 

 

Barcelona, 6 de març de 2012 
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DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT 
 

 

 

 

Aquest eix concentra tota l’activitat enfocada a donar rumb a l’organització i a 

planificar-ne les principals accions i estratègies, sobre la base d’una determinada 

cultura organitzativa, d’uns instruments de gestió i d’un conjunt de valors compartits.  

 

Els reptes principals a què es vol donar resposta des d’aquest eix en els propers anys 

s’ inscriuen en les següents línies estratègiques: 

 

 Aprofundir la implantació de la direcció estratègica promovent la introducció de 

l’avaluació en tots els processos per a fer possible la millora contínua i el progrés 

de l’organització. 

 Potenciar les persones com a principal actiu del Centre, desplegant la implantació 

del sistema de gestió del component humà i creant una cultura de la delegació i de 

la coresponsabilització. 

 Impulsar l’establiment d’aliances que generin valor mutu amb persones i 

organismes vinculats a la terminologia, en l’àmbit local i global. 

 

 

 

 

Direcció estratègica 
 

 

 

El 2012 obre una nova etapa en la trajectòria del TERMCAT. El 2011 finalitzava el pla 

quadriennal que el TERMCAT s’havia f ixat el 2008, de manera que durant el segon 

semestre de l’any la Direcció va començar a treballar en un pla 2012 -2015 que 

pogués orientar l’act ivitat del TERMCAT en els propers anys, sobre la base d’una 

anàlisi efectuada per a cada un dels eixos estratègics, amb la part icipació de tot el 

personal, i considerant les aportacions de comissions de treball internes que havien 

treballat temàticament sobre aspectes vinculats al pla en diferents moments de l’any. 

 

El nou full de ruta 2012-2015, en curs de desplegament en el moment de redactar 

aquest document, es proposa continuar creixent en la línia iniciada, aprofundint en 

l’aplicació de l’avaluació com a eina fonamental de la millora contínua (planif icació–

execució–avaluació), amb l’object iu que l’acció desenvolupada sigui cada vegada més 

eficaç i pugui atendre millor les necessitats de la societat. En el nou pla, el centre de 

gravetat és la societat, punt d’ inici i de f inal de totes les actuacions desenvolupades. 

Les necessitats terminològiques de la societat són la raó de ser del Centre de 

Terminologia i la sat isfacció d’aquestes necessitats és el que desencadena tota 

l’act ivitat del Centre. Es vol potenciar, doncs, la concepció d’organització orientada al 

servei públic amb tot el que això implica pel que fa a la gestió i als sistemes de 
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treball. A més, més enllà dels productes o serveis que ofereix, el TERMCAT es proposa 

retornar valor a la societat ut ilitzant l’expertesa de l’organització i assumint un 

projecte de responsabilitat social en el marc de les polít iques lingüíst iques per a la 

llengua catalana. 

 

El Pla estratègic 2012-2015 del TERMCAT s’haurà d’ incardinar en els eixos estratègics 

i les agendes establerts per la Direcció General de Polít ica Lingüíst ica en el Pla 

d’actuació 2012, i en el Pla estratègic 2011-2021 que està elaborant actualment el 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

 

Pla estratègic 2012-2015 
 

 

El centre neuràlgic de tot pla estratègic és l’establiment de la missió, que explicita la 

responsabilitat fonamental que assumeix l’organització i que determina la selecció i la 

direcció de totes les actuacions. 

 

 

Missió 

 

La missió del TERMCAT 2012-2015 s’ha definit  sobre la base de la seva missió 

fundacional, evolucionant els aspectes necessaris d’acord amb el context social, 

polít ic i econòmic dels propers anys: 

 

La missió del TERMCAT és garantir la disponibilitat de la terminologia catalana en tots 

els sectors de coneixement i d’act ivitat, mit jançant la creació i la transferència 

d’eines i recursos de qualitat, amb vocació de servei i mantenint un diàleg permanent 

amb els grups implicats, en un context determinat per la globalització i la crisi 

econòmica, dins del procés general de normalització de la llengua catalana. 

 

 

Valors 

 

La manera de fer del TERMCAT se singularitza per un conjunt de valors compart its i 

comunament acceptats, que configuren un model orientador i inspirador de la 

conducta de les persones que integren l’organització:  

 

 Compromís amb la llengua catalana 

 Vocació de servei 

 Qualitat en el treball 

 Treball en xarxa 

 Comunicació interna i externa 

 Obertura internacional 

 Les persones com a centre de l’activitat  

 Voluntat d’anticipació i d’ innovació 
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 Compromís personal i responsabilitat individual 

 Compromís social de l’organització 

 Valors democràtics, respecte, civisme 

 

 

Línies estratègiques 

 

L’anàlisi de factors interns de l’organització i dels escenaris en què caldrà 

desenvolupar l’acció en els propers anys ha permès identif icar unes línies 

estratègiques generals que, sobre la base de la missió, han de guiar l’actuació del 

Centre: 

 

 Aprofundir la implantació de la direcció estratègica promovent la introducció de 

l’avaluació en tots els processos per a fer possible la millora contínua i el progrés de 

l’organització. 

 Potenciar les persones com a principal actiu del Centre, desplegant la implantació 

del sistema de gestió del component humà i creant una cultura de la delegació i de 

la coresponsabilització. 

 Aprofundir la gestió del coneixement sobre la base d’una gestió per processos, 

alineats estratègicament i tractats globalment, des del principi f ins al f inal, dins i fora 

de l’organització. 

 Garantir una oferta global de dades terminològiques públiques, actualitzades i 

adaptades a les necessitats dels sectors especialitzats, sobre la base d’un treball 

col·laboratiu amb tots els grups d’ interès. 

 Afavorir la creativitat i la innovació en productes, serveis i tecnologies sobre la base 

de la recerca i de la captació de les expectatives del grups d’ interès.  

 Promoure la transferència de coneixements i la difusió terminològica utilitzant les 

tecnologies i potenciant la presència del TERMCAT a la xarxa. 

 Impulsar la creació i el manteniment d’aliances que generin valor mutu amb persones 

i organismes vinculats a la terminologia, en l’àmbit local i global. 

 

 

Eixos estratègics 

 

Per a dur a terme la missió, s’ identif iquen quatre pilars fonamentals, que sintet itzen 

els aspectes considerats estratègics per a l’organització. Aquests pilars o eixos 

estratègics agrupen diferents act ivitats o processos que apunten a una mateixa 

funció. Sobre aquests eixos, definits a partir de la missió, descansa tot el pla 

estratègic. 

 

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT 

 Planificació estratègica 

 Gestió de la qualitat  

 Gestió econòmica i logística 

 Gestió del component humà 

 Aliances estratègiques 

 

TREBALL TERMINOLÒGIC 
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 Normalització de la terminologia catalana 

 Elaboració de productes terminològics 

 Serveis d’assessorament terminològic (puntual, de projectes i documental) 

 Traducció de normes tècniques 

 Valoració terminològica de productes 

 

GESTIÓ DEL CONEIXEMENT, RECERCA I INNOVACIÓ 

 Gestió del coneixement 

 Gestió terminològica 

 Gestió documental 

 Recerca 

 Edició i publicacions 

 Innovació 

 

COMUNICACIÓ I XARXES 

 Difusió terminològica 

 Relacions de cooperació 

 Tecnologia i aplicacions 

 
 

 

Línies d'acció 2012 
 

 

La primera tasca que s’ impulsarà durant el 2012 des de l’eix de la Direcció 

estratègica i la qualitat és la f inalització del desplegament del Pla 2012-2015, amb 

l’elaboració dels object ius generals i específ ics i dels indicadors corresponents.  

 

La formulació d’un nou pla estratègic obre nous reptes que demanen reformulació 

d’objectius, d’estratègies i de solucions operatives. En aquest darrer sentit, fruit dels 

processos d’anàlisi efectuats, s’ha vist necessària una nova solució operativa per al 

Centre, que pugui donar suport al nou pla estratègic i que alhora potenciï sinergies i 

resolgui mancances. La nova estructura operativa es començarà a preparar durant el 

primer trimestre de l’any i s’ implementarà de manera oficial a partir del segon trimestre.  
 

Paral·lelament, la maduresa del TERMCAT com a organització, d’una banda, i la 

complexitat i l’envergadura del treball que en aquests moments està duent a terme, de 

l’altra, requereixen que el Centre faci una passa endavant en determinats aspectes que 

són crít ics per a la seva sostenibilitat futura. En aquesta direcció s’encaminaran les 

línies d’acció principals que es promouran des de la direcció durant aquest any:  

 

1) Perfeccionar el sistema d’ indicadors, assegurant -ne la idoneïtat i la rellevància per a 

l’avenç i la millora dels diferents processos que contribueixen als objectius de 

l’organització. 

 

2) Perfeccionar l’encaix entre el Pla estratègic i el Sistema de Gestió de la Qualitat, 

identif icant la correspondència entre eixos estratègics, principals activitats, 
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processos associats i persones responsables. Paral·lelament, evolucionar el mapa 

de processos del Centre d’acord amb la nova estructura del Pla estratègic 2012-

2015. 

 

3) Fer efectiu l’apoderament i la coresponsabilització de totes i cadascuna de les 

persones que integren l’organització en el funcionament específic i global del 

Centre, en el marc d’una cultura de la delegació i de l’assumpció de 

responsabilitats. 

 

En el pla de l’activitat ordinària, el TERMCAT preveu de convocar el 2012 dues reunions 

ordinàries del Consell de Direcció, en què s’aprovaran, si escau, les actuacions i la 

gestió econòmica de l’exercici anterior, i la proposta d’accions i de despesa per a l’any 

en curs. Així mateix, s’exposaran en les reunions del consell directiu tots aquells 

aspectes clau o estratègics que requereixin la seva aprovació. 

 

Per a l’execució global de la tasca que el TERMCAT es proposa dur a terme, des de la 

direcció es continuarà impulsant la implantació d’un sistema integral de gestió del 

desenvolupament dels treballadors, a fi de promoure la seva satisfacció professional, la 

implicació de totes les persones en els objectius i, en definit iva, el progrés i la millora 

de l’organització. 

 

De la mateixa manera, es preveu continuar aprofundint el sistema de gestió de la 

qualitat implantat al TERMCAT el desembre de 2009, atès que és un instrument molt 

valuós de suport a la direcció estratègica i especialment út il quan cal prioritzar 

actuacions i garantir un ús òptim dels recursos. 

 

 

 

 

Gestió de la qualitat 
 

 

 

En relació amb el sistema de gestió de la qualitat implantat al TERMCAT des de l’any 

2009, d’acord amb la norma ISO:UNE 9001:2008, i coincidint amb l’ inici del Pla 

estratègic 2012-2015, durant aquest any el Centre farà una revisió aprofundida del 

seu mapa de processos amb la voluntat d’aconseguir un encaix més acurat entre els 

nous eixos estratègics i els seus components o subsistemes, i els processos 

identif icats f ins ara dins l’act ivitat del TERMCAT. 

 

Dins d’aquesta línia de treball serà especialment rellevant el disseny, durant el primer 

trimestre de l’any, d’un mapa global de l’act ivitat del TERMCAT que integri totes les 

variables que hi intervenen: la direcció (eixos estratègics – Cap a on), el conjunt de 

l’act ivitat desenvolupada (components – Què), els processos que estructuren aquesta 

act ivitat (protocols i procediments – Com) i les persones que se n’ocupen (respon-

sables – Qui). Aquest document esdevindrà un document clau per a l’organització, 
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servirà de base per a desplegar altres documents estratègics i de gestió de la qualitat , 

i actuarà com a quadre de comandament global del Centre. 

 

Paral·lelament, amb la voluntat de millora contínua, durant l’any es farà el seguiment 

dels protocols que descriuen l’act ivitat del Centre i es vetllarà pel manteniment 

actualitzat dels f luxogrames que els representen i dels procediments que s’hi 

associen. Com és habitual, aquesta act ivitat es durà a terme de manera consensuada 

i la intranet esdevindrà el canal de transferència d’aquest coneixement dins de 

l’organització. 

 

Com en anys anteriors, serà objecte d’atenció especial la gestió d’ incidències, amb la 

voluntat, d’una banda, d’atendre satisfactòriament les peticions i les necessitats 

terminològiques expressades pels usuaris i, de l’altra, de prestar una atenció preferent 

als suggeriments de millora i a les observacions formulades. En aquesta línia, està 

previst d’ incloure en la planif icació anual indicadors específ ics que permetin mesurar 

el grau de satisfacció de l’usuari intern i extern del TERMCAT. 

 

Finalment, durant el mes de novembre el Centre se sotmetrà novament a una 

auditoria de cert if icació d’acord amb la norma ISO:UNE 9001:2008, un cop exhaurit 

el termini de validesa de 3 anys establert en la primera cert if icació, concedida el 

desembre de 2009 i revalidada en les successives auditories de seguiment dels anys 

2010 i 2011. 

 

 

 

 

Gestió econòmica i logística 
 

 

 

L’escenari que ha marcat la Generalitat de Catalunya per al 2012 preveu l’ aplicació de 

mesures de restricció i d’austeritat pressupostàries, en la línia de l‘any anterior. Això 

obligarà el Centre a continuar prioritzant la inversió de recursos i a vetllar per una 

execució pressupostària màximament ajustada. Alhora, caldrà optimitzar els recursos 

destinats al suport logístic de l’organització per a poder donar resposta a les 

necessitats que generen el treball terminològic intern i els serveis que es presten als 

usuaris. 

 

 

 

Gestió econòmica 
 

 

L’any 2012 el pressupost del TERMCAT s’ha vist reduït un 8,80% respecte del de 

l’any anterior. Aquest decrement es just if ica per la supressió de la part ida del lloguer 
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dels locals, ja que les actuals dependències del TERMCAT són de t itularitat del 

Departament de Cultura. 

 

En la gestió econòmica ordinària, com cada any es prepararan mensualment tots els 

documents comptables, així com tots els contractes i convenis que el Centre preveu 

d’establir, perquè siguin intervinguts prèviament pel Departament d’Economia i 

Finances de la Generalitat de Catalunya i aprovats per l’Assessoria Jurídica del 

Departament de Cultura. Alhora, es promourà la participació d’organismes públics 

(administracions, universitats, xarxes de normalització) i privats (empreses, sector 

socioeconòmic) dels diversos àmbits d’especialitat en els projectes que desenvolupa el 

TERMCAT, tant com a patrocinadors com en qualitat d’experts assessors.  D’aquesta 

manera es vol potenciar la implicació de la societat en les activitats del Centre i alhora 

facilitar l’entrada de recursos econòmics per a desenvolupar projectes nous.  

 

El decret de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria f iscal per a la 

reducció del dèficit públic, publicat el 2010 i d’aplicació el 2011, limitava la 

contractació de personal temporal i de reforç i ja va decrementar els sous un 5% de 

la massa salarial. Les mesures excepcionals de reducció de la despesa que 

previsiblement caldrà aplicar el 2012 implicaran amb molta probabilitat nous 

decrements de les retribucions íntegres anuals del personal. Pel que fa a la resta 

d’execució (capítol 2), es preveu poder assumir la despesa corrent de funcionament 

del Centre. 

 

Des de fa alguns anys, el TERMCAT no té dotat, en el pressupost inicial, el capítol 

d’ inversions. Això comporta, entre d’altres aspectes, la desactualització progressiva 

del parc tecnològic. Aquest any serà crít ic poder fer alguna inversió en aquest 

aspecte, si més no pel que fa al manteniment dels servidors, per tal de garantir els 

nivells de servei. 

 

Pel que fa a la contractació administrat iva, el 2012 es preveu sistematitzar la gestió 

dels especialistes i dels col·laboradors externs. Es revisarà el protocol que actualment 

hi ha vigent i se’n farà una nova versió que preveurà, a banda de l’encàrrec formal, el 

seguiment i l’avaluació al f inal del projecte. Caldrà alinear també aquest protocol amb 

el d’elaboració de productes terminològics. 

 

Finalment, enguany es continuarà vetllant per mantenir actualitzada la llista de 

proveïdors i d’empreses subministradores de productes o serveis, i se’n farà 

l’avaluació anual corresponent. 

 

 

 

Gestió logística 
 

 

Com a aspecte més rellevant, el 2012 caldrà f inalitzar l’adequació del nou local, en 

tot el que encara requereix, i especialment pel que fa a la climatització.  D’altra banda, 

el Servei d’Obres del Departament de Cultura ha comunicat al TERMCAT que el Centre 
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podrà ampliar les seves dependències en 47,5 m2 a part ir del segon trimestre de 

l’any, ocupant una part dels espais que f ins ara estaven destinats a la Secció 

d’Avaluació de la Direcció General de Polít ica Lingüíst ica. Es preveu, doncs, que 

caldrà dur a terme les obres d’adequació dels nous espais, procurant optimitzar al 

màxim els nous metres disponibles, amb la despesa mínima, i preveient que les obres 

t inguin el menor impacte possible en el treball del dia a dia de tot el personal per a 

poder garantir el compliment d’object ius. 

 

Pel que fa al suport intern a les incidències logíst iques, aquest any 2012 es treballarà 

per reduir el temps d’atenció a les peticions formulades pel personal a través del 

Servei d’Assistència, especialment en els casos que depenguin únicament d’una 

gestió interna. Els casos que generin despesa o la intervenció d’agents externs 

continuaran probablement requerint un temps més elevat de resolució.  

 

Cap a f inal d’any, com és habitual, es passarà l’enquesta interna de satisfacció en 

relació amb el suport logíst ic, atès que és una eina que dóna informació út il per a 

millorar el suport logíst ic que es presta a l’organització i que permet la millora 

contínua d’aquest servei. 

 

 

 

 

Gestió del component humà 
 

 

 

Des del primer pla estratègic del TERMCAT (2004-2007), des d’aquest eix s’ha anat 

treballant per implantar un sistema de gestió del component humà que concebi les 

persones com a principal act iu de l’organització. En aquesta línia, durant el 2012 el 

TERMCAT es proposa dur a terme les accions que es detallen a continuació. 

 

L’any 2011 es va elaborar una proposta d’ integració de les descripcions de llocs de 

treball (DLT) en el Pla estratègic del TERMCAT, la qual s’aplicarà i es desplegarà durant 

el 2012. Aquest desplegament es concreta, fonamentalment, en l’establiment d’unes 

f itxes t ipus de descripcions de lloc de treball (DLT), la informatització d’aquestes f it -

xes en una base de dades, la sistematització i homogeneïtzació de les informacions 

que hi van associades (perf il professional, capacitats, requisits, etc.) i la vinculació de 

cada DLT amb un quadre operatiu personal. 
 

Durant el segon trimestre de l’any es produirà una reestructuració organitzat iva del 

TERMCAT, vinculada a les noves funcions i responsabilitats definides en el nou Pla 

estratègic. Caldrà, doncs, revisar les descripcions de llocs de treball en el marc de la 

nova estructura. 
 

D’acord amb el protocol de reclutament i selecció, els currículums que es rebin durant 

l’any, a través de l’apartat del w eb “ Treballar al TERMCAT”  o per qualsevol altre mit jà, 

es classif icaran i s’ integraran a la borsa de treball. Tanmateix, d’acord amb les 
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mesures de contenció de la despesa vigents el 2012 no es podrà fer cap contractació 

laboral de personal temporal. 

 

El procés de reclutament i selecció també s’aplica en els casos de contractació de 

col·laboradors autònoms. Per tant, es preveu que durant l’any 2012 es convoqui una 

prova per a perf il terminòleg per a poder encarregar les tasques necessàries 

mit jançant contractes externs. 

 

En relació amb l’enquesta de clima sociopsicolaboral, el 2012 es donen les mateixes 

circumstàncies que l’any anterior van desaconsellar no administrar-la, per la qual cosa 

s’aplicarà el mateix criteri que l’any anterior. De tota manera, es treballarà durant 

l’any per fer una revisió i una actualització d’aquest instrument de gestió del 

component humà, amb l’object iu que les dades obtingudes f ins ara a través d’aquest 

mitjà continuïn sent recuperables per a la direcció, per tal que es pugui continuar fent 

un seguiment i una avaluació continus de tots els aspectes relacionats amb el clima 

de treball. 

 

Finalment, d’acord amb la Llei de prevenció de riscos laborals i el Reglament de 

serveis de prevenció, durant l’any 2012 es duran a terme les activitats preventives 

següents: 

 

 Activitats de control i vigilància de la salut per a cadascun dels llocs de treball 

(reconeixement mèdic voluntari). 

 Assessorament per a la implantació d’un sistema de gestió preventiva. 

 Assessorament per a la realització de mesures de control de riscos laborals.  

 Formació en matèria de riscos laborals. 

 Verificació de la posada en pràctica de les mesures preventives en aspectes de 

seguretat, higiene i ergonomia en el treball. 

 

 

 

Formació 
 

 

Les mesures de contenció de la despesa limiten en un grau important les possibilitats 

d’oferir formació al personal. De tota manera, durant el 2012 es continuarà treballant 

per elaborar plans de formació personalitzats, amb la intenció que es puguin 

començar a executar el 2013. Igualment, es vetllarà per oferir formació que no 

impliqui costos econòmics, amb l’object iu que, durant l’any, tot el personal pugui 

rebre formació adequada al seu lloc de treball. 

 

Si les circumstàncies econòmiques fan possible que en algun moment de l’any el 

TERMCAT pugui oferir accions formatives que generin despesa, es prioritzarà la 

formació en idiomes (preferentment anglès i francès). Aquestes accions, com s’ha 

pogut comprovar, tenen un efecte directe en la millora de les tasques professionals 

tant del personal terminòleg com informàtic o administrat iu.  
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Aliances estratègiques 
 

 

 

Per a la consecució de la missió del TERMCAT és fonamental la col·laboració amb les 

persones i organitzacions vinculades a la llengua i a la terminologia, en l’àmbit local i 

global, perquè només d’aquesta manera es pot assolir el consens i la complicitat 

necessaris per a la difusió i implantació de les terminologies, d’una banda, i la qualitat i 

el prestigi que el català requereix per a progressar socialment tant pel que fa a l’ús com 

a l’estatus, d’una altra banda. 

 

El TERMCAT promourà, doncs, el 2012, l’establiment d’acords, partenariats i 

col·laboracions que generin valor mutu amb tots els grups d’ interès, per al 

desenvolupament de les activitats que li són pròpies: establiment de terminologies, 

difusió terminològica, elaboració de versions catalanes de textos d’especialitat, 

formació en terminologia, etc. El seguiment de les aliances es farà des de les diverses 

àrees de treball, segons la naturalesa de cada acord, i molt especialment des de l’eix 

estratègic de comunicació i xarxes, des d’on es vetllarà pel manteniment de les 

relacions de cooperació que el Centre té establertes i per la part icipació del TERMCAT en 

totes les xarxes de què és membre. 
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TREBALL TERMINOLÒGIC 
 

 

 

 

Des d’aquest  eix s’atén una de les línies estratègiques definides en el Pla estratègic del 

Centre per als propers quatre anys: desenvolupar una oferta global de dades 

terminològiques públiques, actualitzades i adaptades a les necessitats dels sectors 

especialitzats, sobre la base d’un treball col·laboratiu amb tots els agents implicats.  

 

El processos inclosos en aquest eix es consideren processos clau i estan certif icats des 

del 2009 d’acord amb la norma UNE-EN ISO 9001: 2008. S’hi inclouen la normalit -

zació de la terminologia catalana, l’elaboració de productes terminològics, la traducció 

de normes tècniques, els serveis d’assessorament terminològic i la valoració 

terminològica de productes. 

 

 

 

 

Normalització de la terminologia catalana 
 

 

 

La normalització de la terminologia catalana és una de les línies bàsiques d’actuació 

del TERMCAT. En aquest procés s’estableixen of icialment, a través del Consell 

Supervisor, les formes catalanes dels termes, generalment neologismes, que 

presenten una especial complexitat formal o conceptual. Des del TERMCAT el procés 

de normalització es considera un valor afegit a l’establiment  de terminologies i una 

eina fonamental per a donar resposta a les necessitats d’ innovació terminològica dels 

diferents sectors d’especialitat i de la societat en general.  

 

Durant l’any 2012 es vol donar continuïtat a la tasca de normalització duta a terme 

durant tot aquest temps de funcionament del Centre amb la vista posada en 

l’obertura del procés a la part icipació de més agents implicats, especialment 

fomentant l’organització de sessions de normalització i ampliant la part icipació directa 

d’especialistes o terminòlegs en les reunions del Consell Supervisor. 

 

També es vetllarà per promoure, en estreta col·laboració amb l’eix de gestió del 

coneixement, recerca i innovació, una línia de treball centrada en l’elaboració i la 

difusió de criteris terminològics. 
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Consell Supervisor 
 

 

El Consell Supervisor és l’òrgan que té encomanada of icialment la normalització de la 

terminologia catalana. Està format per membres de l’ Inst itut d’Estudis Catalans i del 

TERMCAT i per experts que cobreixen els grans camps del coneixement (la ciència, la 

tecnologia, les humanitats i les ciències socials). A f i de garantir l’adequació de les 

propostes a la realitat dels diversos dialectes del català, també part icipen en el 

Consell Supervisor dos assessors geolingüíst ics vinculats a la Secció Filològica de 

l’ IEC. D’altra banda, en cada un dels estudis que es duen a terme col·labora també un 

nombre més o menys gran d’especialistes (almenys cinc en cada terme) 

específ icament vinculats al domini de què es tract i, amb la voluntat de tenir en 

compte un ampli ventall d’opinions i de garantir l’adequació de les formes 

normalitzades al camp del coneixement en què s’han d’ inserir i a les possibilitats reals 

d’ implantació en l’ús habitual dels experts. 

 

Durant l’any 2012 es mantindran les actuacions de continuïtat que asseguren el 

funcionament del Consell Supervisor, que inclouen l’elaboració dels dossiers d’estudi, 

més la preparació de les reunions quinzenals en què es discuteixen les propostes i, 

posteriorment, tot el treball necessari per a la difusió d’aquestes propostes: redacció 

de les actes de les reunions amb el resum dels criteris aplicats, preparació per a la 

difusió en diversos formats (Neoloteca, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 

comentaris, etc.), difusió entre els especialistes consultats, etc. La previsió aquest 

any és de normalitzar un mínim de 250 termes procedents d’àrees diverses, d’acord 

amb les necessitats dels diferents projectes del Centre i les demandes externes que 

es rebin. 

 

Es continuarà treballant, d’altra banda, en el foment de la part icipació en la tasca de 

normalització i en l’obertura del procés a més col·lect ius i especialistes. La publicació 

periòdica al w eb dels termes que el Consell Supervisor té en estudi, amb les diverses 

propostes que es valoren, i la crida a especialistes a fer arribar suggeriments ha estat 

una primera passa en aquest sentit implantada ja durant el 2011. En aquesta mateixa 

línia, durant el 2012 es treballarà per acabar de perf ilar i fer efect iva la proposta de 

part icipació de representants de la Xarxa Vives d’Universitats en les reunions del 

Consell Supervisor, que es va començar a preparar l’any passat. També es potenciarà 

la part icipació dels terminòlegs del TERMCAT en les reunions i s’estudiarà la possibilitat 

d’obrir-les a especialistes externs, especialment quan els casos sobre els quals es 

debati t inguin una especial complexitat o quan hi hagi molts termes d’un determinat 

sector. L’object iu és que cada cop més agents se sentin partícips de les solucions 

aprovades pel Consell Supervisor. 
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Sessions de normalització 
 

 

Les sessions de normalització són reunions a què es convoca un col·lect iu 

d’especialistes d’un àmbit concret quan es detecta un conjunt de termes per 

normalitzar d’aquest àmbit. Les sessions de normalització permeten compart ir amb 

els experts la recerca feta sobre cada terme, i comentar conjuntament les possibilitats 

d’èxit  de les diverses alternatives denominatives per a resoldre els casos 

terminològics més complexos. A part del seu interès com a instrument per a la 

recerca terminològica, les sessions també esdevenen un motor per a la difusió de les 

propostes terminològiques, perquè els experts convocats es converteixen en agents 

act ius de difusió en el seu domini. 

 

Durant l’any 2012 es preveu convocar dues d’aquestes sessions, vinculades als 

projectes terminològics que est iguin en un estat d’elaboració més avançat. Es vetllarà 

per potenciar al màxim aquest t ipus de reunions i perquè temàticament siguin 

variades i abastin els diferents àmbits de coneixement (ciència, tecnologia, ciències 

socials, etc.). 

 

 

 

Difusió de la terminologia normalitzada 
 

 

Durant el 2012 es donarà continuïtat a la tasca de difusió dels termes aprovats pel 

Consell Supervisor, que es considera una part consubstancial del procés de 

normalització. Aquesta tasca se centrarà en les actuacions següents: 

 

 Es mantindrà la difusió de les formes normalitzades i dels criteris que s’han tingut en 

compte per aprovar-les, especialment per mitjà de la Neoloteca i el Cercaterm, 

assegurant el retorn de la informació a tots els especialistes consultats al llarg del 

procés de normalització. 

 

 Es continuarà mantenint la col·laboració amb la Secció Filològica de l’ Institut 

d’Estudis Catalans i amb les Oficines Lexicogràfiques per a assegurar una 

coordinació entre l’activitat normalitzadora i l’activitat normativitzadora.  

 

 Es continuaran enviant les actes del Consell Supervisor a la Direcció General de 

Política Lingüística, amb l’objectiu d’oferir-los informació de primera mà de les 

decisions del Consell Supervisor. 

 

 Es prepararan les resolucions periòdiques per mitjà de les quals es dóna publicitat en 

el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya dels nous termes aprovats. 

 

 Es mantindran contactes amb els mitjans de comunicació, per mitjà de l’Antena de 

Terminologia, per a garantir la implicació d’aquest col·lectiu en el procés d’estudi i 

d’ implantació de les formes aprovades. 
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 Es mantindran les altres línies de difusió ja iniciades, com ara comentaris en revistes 

especialitzades, en el w eb, en fòrums especialitzats, etc. S’ insistirà especialment en 

els casos que poden tenir una repercussió social més general. En el web del 

TERMCAT s’ofereix un espai específic des del qual es fa difusió de les formes 

normalitzades de més interès (la “ Finestra neològica” ). 

 

 D’acord amb el que exigeix la norma de qualitat, es vetllarà perquè tots els 

comentaris i suggeriments que es reben relacionats amb termes normalitzats siguin 

processats adequadament. 

 

 

 

Elaboració i difusió de criteris terminològics 
 

 

L’elaboració i la difusió de criteris terminològics que permetin resoldre grups de 

termes i donar pautes d’actuació i més autonomia als usuaris és un object iu 

fonamental de la tasca del TERMCAT. En relació amb el procés de normalització, 

durant el 2012 es preveu continuar la línia de difusió dels criteris puntuals elaborats 

per la Secretaria del Consell Supervisor a part ir dels estudis terminològics que duu a 

terme. Aquesta difusió es farà fonamentalment a través de comentaris al w eb i ela-

borant f itxes específ iques de criteris per al Cercaterm. En la mesura del possible, i 

d’acord amb els diferents projectes del Centre, es treballarà també per donar més pes 

a l’estudi de criteris en les reunions del Consell Supervisor.  

 

D’altra banda, aquest any es començarà a treballar en el disseny d’un projecte de 

marcatge intern de les formes aprovades pel Consell Supervisor segons el motiu que 

ha originat el procés de normalització i segons el t ipus de solució acordada (seguint 

diferents paràmetres). Aquest marcatge permetrà, a la llarga, disposar de més 

informació de t ipus lingüíst ic i terminològic sobre els termes, la possibilitat de 

classif icar-los segons diferents t ipologies i, en definit iva, facilitarà l’elaboració de cri-

teris i l’estudi de termes per grups d’ interès. 

 

 

 

Seguiment de la implantació dels nous termes 
 

 

El treball d’anàlisi i d’avaluació de la implantació de les formes normalitzades és un 

element important del procés de normalització terminològica, que es proposa com a 

f inalitat últ ima l’ús efect iu dels termes catalans en els àmbits especialitzats. Per a dur 

a terme aquest treball aquest 2012: 

 

 Es mantindrà la col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra, concretament amb el 

grup IULATerm, vinculat amb l’ Institut Universitari de Lingüística Aplicada i dirigit 

per la Dra. M. Teresa Cabré, i es procurarà incentivar l’elaboració de nous estudis a 
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partir de l’eina ESTEN, que permet fer estudis terminomètrics que analitzen la 

presència d’una determinada forma lingüística, en contraposició amb els seus 

concurrents, en un determinat corpus textual fet a mida. 

 

 Es continuarà també la línia de col·laboració amb el Centre Universitari de 

Sociolingüística i Comunicació (CUSC), vinculat a la Universitat de Barcelona, que 

coordina el professor F. Xavier Vila. Des del TERMCAT es procurarà, novament, 

incentivar l’elaboració de treballs sobre implantació terminològica que estudiants 

vinculats a aquest Centre vulguin realitzar en el marc dels seus estudis. 

 

 D’altra banda, l’edició prevista per al 2012 dels Espais Terminològics tractarà sobre 

aspectes relacionats amb la difusió i la implantació de les propostes terminològiques, 

amb la qual cosa es fomentarà un espai de debat i reflexió sobre aquestes qüestions 

amb els usuaris del Centre i amb les persones interessades en l’activitat 

terminològica, que tindrà com a resultat l’elaboració d’una publicació de la col·lecció 

En Primer Terme. 

 

 

 

 

Elaboració de productes terminològics 
 

 

 

La producció de nous recursos terminològics és bàsica perquè la llengua catalana es 

pugui ut ilitzar amb normalitat en els diversos àmbits del coneixement. Amb aquest 

object iu, enguany es preveu treballar en una quarantena d’obres terminològiques, de 

característ iques diferents i adreçades a sectors diversos, que es presenten a 

continuació agrupades en tres sectors temàtics, amb un quart grup d’obres 

mult idisciplinàries: 

 

 Àmbit tècnic 

 Àmbit científ ic 

 Àmbit social i humaníst ic 

 Obres mult idisciplinàries 

 

De cada obra es donen algunes dades bàsiques: el contingut (nombre aproximat de 

termes, les llengües que conté cada art icle terminològic, si té definicions o altra 

informació, etc.), les inst itucions que d’una manera o una altra hi estan implicades, la 

data prevista de f inalització del projecte i les actuacions que s’hi duran a terme 

durant l’any. Dins de cada àmbit els projectes s’ordenen d’acord amb la seva data de 

f inalització (de més propera a més allunyada). 
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Àmbit tècnic 
 

 

 Diccionari terminològic de sistemes d’ informació geogràfica (SIG) 

 Talaia 

 Lèxic panllatí de l’energia eòlica 

 Vocabulari panllatí de nanotecnologia (2a part) 

 Vocabulari panllatí de sistemes de transport intel·ligent  

 Diccionari terminològic de teledetecció 

 Diccionari de processos i l’administració electrònica 

 

 

Diccionari terminològic de sistemes d’informació geogràfica (SIG) 

Termes: 3.000 

Llengües: català, castellà, anglès 

Definicions 

Autor: Joan Nunes 

Inst itucions implicades: Inst itut Cartogràf ic de Catalunya; Enciclopèdia Catalana, SAU 

Data prevista d’edició: juny 

Actuacions previstes: revisió f inal, preparació per a l’edició 

 

Talaia 

Termes: 300 

Llengües: català, castellà, anglès 

Contextos 

Marca de ponderació 

Freqüència d’aparició i rellevància 

Inst itucions implicades: Universitat Oberta de Catalunya 

Data prevista d’actualització: setembre 

Actuacions previstes: actualització 

 

Lèxic panllatí de l’energia eòlica 

Termes: 341 

Llengües: català, castellà, francès, gallec, italià, portuguès, romanès, anglès 

Inst itucions implicades: Realiter (coordinat per l’Oficina de la Traducció del Govern del 

Canadà) 

Data prevista d’edició: 2012  

Actuacions previstes: revisió darreres esmenes 

 

Vocabulari panllatí de nanotecnologia (2a part) 

Termes: 160 

Llengües: català, castellà, francès, italià, portuguès, romanès, anglès 

Definicions 

Inst itucions implicades: Realiter (coordinat per l’Oficina Quebequesa de la Llengua 

Francesa) 

Data prevista d’edició: 2012 

Actuacions previstes: elaboració de la versió catalana 
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Vocabulari panllatí de sistemes de transport intel·ligent 

Termes: 267 

Llengües: català, castellà, francès, italià, gallec, portuguès, romanès, anglès 

Inst itucions implicades: Realiter (coordinat per l’Oficina Quebequesa de la Llengua 

Francesa) 

Data prevista d’edició: 2012  

Actuacions previstes: elaboració de la versió catalana 

 

Diccionari terminològic de teledetecció 

Termes: 3.000 

Llengües: català, castellà, anglès 

Definicions 

Autors: Xavier Pons, Anna Arcalís 

Inst itucions implicades: Inst itut Cartogràf ic de Catalunya; Enciclopèdia Catalana, SAU 

Data prevista d’edició: desembre 

Actuacions previstes: revisió terminològica, preparació per a l’edició 

 

Diccionari de processos i l’administració electrònica 

Termes: 1.000 

Llengües: català, castellà, anglès 

Definicions 

Inst itucions implicades: Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i 

Relacions Inst itucionals. Direcció General de Processos i Administració Electrònica 

Data prevista d’edició: 2013 

Actuacions previstes: buidatge terminològic, compleció d’ informacions 

 

 

 

Àmbit científic 
 

 

 Diccionari de neurociència 

 Lèxic de fàrmacs [actualització 2012] 

 Lèxic d’additius alimentaris 

 Diccionari d’otorinolaringologia 

 Diccionari de recerca clínica (farmacologia) 

 Diccionari d’ immunologia 

 Diccionari de sinologia 

 Diccionari d’anatomia 

 Noms de plantes 

 Noms d’organismes marins: mamífers marins 

 Vocabulari panllatí de les pneumopaties professionals 

 Diccionari de recerca clínica 

 Diccionari de física 

 Diccionari de química 

 Noms d’organismes marins: peixos 
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 Vocabulari panllatí de semiologia psiquiàtrica: les fòbies 

 Diccionari enciclopèdic de medicina (3a ed.) 

 Lèxic multilingüe de papallones 

 Diccionari d’epidemiologia 

 

 

Diccionari de neurociència 

Termes: 2.000 

Llengües: català, castellà, anglès 

Definicions 

Autor: Antoni Valero [et al.] 

Institucions implicades: Xarxa Vives d’Universitats; Universitat de Barcelona; 

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut  

Patrocini: Obra Social de CatalunyaCaixa (Caixa Catalunya) 

Data prevista d’edició: març 

Actuacions previstes: preparació per a l’edició, edició en paper i en línia (consulta i 

descàrrega) 

 

Lèxic de fàrmacs [actualització 2012] 

Termes: 3.000 

Llengües: català, castellà, francès, anglès 

Accions terapèutiques 

Codi identif icatiu (número CAS) 

Institucions implicades: Col·legi de Farmacèutics de Barcelona 

Data prevista d’actualització: març 

Actuacions previstes: actualització dels continguts, edició en línia (consulta) 

 

Lèxic d’additius alimentaris 

Termes: 400 

Llengües: català, castellà, francès, anglès 

Codi identif icatiu (número E) 

Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Agència de 

Protecció de la Salut; Associació de Fabricants i Comercialitzadors d’Additius i 

Complements Alimentaris (AFCA) 

Data prevista d’edició: abril 

Actuacions previstes: edició en línia (consulta) 

 

Diccionari d’otorinolaringologia 

Termes: 1.362 

Llengües: català, castellà, anglès 

Definicions 

Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut 

Data prevista d’edició: abril 

Actuacions previstes: actualització de continguts, edició en línia (consulta i descàrrega) 

 

Diccionari de recerca clínica (farmacologia) 

Termes: 200 

Llengües: català, castellà, anglès 
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Definicions 

Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; Fundació Dr. 

Antoni Esteve 

Data prevista d’edició: maig 

Actuacions previstes: revisió terminològica, edició en línia (consulta) 

 

Diccionari d’immunologia 

Termes: 2.000 

Llengües: català, castellà, francès, anglès 

Definicions 

Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut  

Data prevista d’edició: juny 

Actuacions previstes: actualització de continguts, edició en línia (consulta i descàrrega) 

 

Diccionari de sinologia 

Termes: 800 

Llengües: català, castellà, francès, italià, anglès 

Definicions 

Autors: Pere Culell, Adelaida Fandos, Maribel Nieto 

Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; Societat 

Catalana de Sinologia 

Data prevista d’edició: setembre 

Actuacions previstes: revisió final, edició en línia (consulta) 

 

Diccionari d’anatomia 

Termes: 3.500 

Llengües: català, castellà, anglès, terminologia anatòmica 

Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut  

Data prevista d’edició: novembre 

Actuacions previstes: actualització de continguts, edició en línia (consulta i descàrrega) 

 

Noms de plantes 

Termes: 6.200 

Llengües: català, nom científ ic 

Imatges 

Autor: Joan Vallès [et al.] 

Institucions implicades: Universitat de Barcelona. Facultat de Farmàcia. Laboratori de 

Botànica; Institut d’Estudis Catalans. Institució Catalana d’Història Natural 

Patrocini: Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona 

Data prevista d’edició: desembre 

Actuacions previstes: revisió final, edició en paper 

 

Noms d’organismes marins: mamífers marins 

Termes: 100 

Llengües: català, castellà, francès, anglès, nom científ ic 

Institucions implicades: Institut d’Estudis Catalans 

Data prevista d’edició: desembre 

Actuacions previstes: revisió final, edició en línia (consulta) 
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Vocabulari panllatí de les pneumopaties professionals 

Termes: 160 

Llengües: català, castellà, francès, italià, portuguès, romanès, anglès 

Definicions 

Institucions implicades: Realiter (coordinat per l’Oficina Quebequesa de la Llengua 

Francesa), Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de les Illes Balears 

Data prevista d’edició: 2012 

Actuacions previstes: revisió de galerades 

 

Diccionari de recerca clínica 

Termes: 850 

Llengües: català, castellà, anglès 

Definicions 

Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; Fundació Dr. 

Antoni Esteve 

Data prevista d’edició: 2013 

Actuacions previstes: revisió terminològica 

 

Diccionari de física 

Termes: 3.000 

Llengües: català, castellà, francès, anglès 

Definicions enciclopèdiques 

Institucions implicades: Universitat Politècnica de Catalunya; Fundació Torrens-Ibern 

Patrocini: Obra Social de CatalunyaCaixa (Caixa Tarragona) 

Data prevista d’edició: 2013 

Actuacions previstes: normalització terminològica, revisió final 

 

Diccionari de química 

Termes: 4.400 

Llengües: català, castellà, anglès 

Definicions enciclopèdiques 

Annexos 

Institucions implicades: Universitat Politècnica de Catalunya; Fundació Torrens-Ibern 

Patrocini: Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona 

Data prevista d’edició: 2013 

Actuacions previstes: revisió temàtica 

 

Noms d’organismes marins: peixos 

Termes: 1.000 

Llengües: català, castellà, francès, anglès, nom científ ic 

Institucions implicades: Institut d’Estudis Catalans 

Data prevista d’edició: 2013 

Actuacions previstes: revisió temàtica 

 

Vocabulari panllatí de semiologia psiquiàtrica: les fòbies 

Termes: 257 

Llengües: català, castellà, francès, italià, portuguès, romanès, anglès 
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Institucions implicades: Realiter (coordinat per la professora Doina Butiurca, de la 

Universitat Petru Maior de Tîrgu-Mureş, Romania) 

Data prevista d’edició: 2013 

Actuacions previstes: elaboració de la versió catalana 

 

Diccionari enciclopèdic de medicina (3a ed.) 

Termes: 100.000 

Llengües: català, castellà, francès, italià, anglès, alemany 

Definicions 

Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; Acadèmia de 

Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears; Institut d’Estudis Catalans; 

Enciclopèdia Catalana, SAU 

Actuacions previstes: revisió temàtica 

 

Lèxic multilingüe de papallones 

Termes: 200 

Llengües: català, castellà, francès, italià, anglès 

Institucions implicades: Museu de Ciències Naturals de Granollers 

Actuacions previstes: assessorament metodològic 

 

Diccionari d’epidemiologia 

Termes: 1.200 

Llengües: català, anglès 

Definicions 

Institucions implicades: Oxford University Press 

Actuacions previstes: assessorament metodològic, cessió de la plataforma 

terminològica 

 

 

 

Àmbit social i humanístic 
 

 

 Vocabulari bàsic del criquet  

 Diccionari de les arts: arquitectura, escultura i pintura (2a ed.) 

 Vocabulari de les festes patronals de Maó 

 Diccionari de dret administratiu 

 Diccionari de golf 

 Lèxic panllatí de la bicicleta 

 Vocabulari panllatí de fiscalitat  

 Diccionari dels esports aquàtics 

 Diccionari de la negociació col·lectiva (2a ed.) 

 Diccionari del circ 

 Diccionari de les 1001 llengües del món 

 Diccionari de sociologia (2a ed.) 

 Diccionari de relacions internacionals 

 Diccionari de dret internacional 



 

28  termcat Treball terminològic 

PLA ANUAL 2012 

 

 

Vocabulari bàsic del criquet 

Termes: 80 

Llengües: català, castellà, anglès 

Definicions 

Institucions implicades: Consorci per a la Normalització Lingüística. Centre de 

Normalització Lingüística de l’Hospitalet  

Data d’edició: gener 

Actuacions previstes: edició en paper i en línia (consulta) 

 

Diccionari de les arts: arquitectura, escultura i pintura (2a ed.) 

Termes: 1.300 

Llengües: català, castellà, anglès 

Definicions 

Il·lustracions 

Autor: Jaume Salvà 

Data prevista d’edició: juliol 

Actuacions previstes: edició en línia (consulta) 

 

Vocabulari de les festes patronals de Maó 

Termes: 44 

Llengües: català 

Definicions 

Autors: Anna Tudurí 

Data d’edició: setembre 

Actuacions previstes: edició en línia (consulta) 

 

Diccionari de dret administratiu 

Termes: 1.200 

Llengües: català, castellà 

Definicions 

Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia 

Data prevista d’edició: desembre 

Actuacions previstes: revisió final, preparació per a l’edició 

 

Diccionari de golf 

Termes: 200 

Llengües: català, castellà, francès, anglès 

Definicions 

Institucions implicades: Unió de Federacions Esportives de Catalunya 

Data prevista d’edició: 2012 

Actuacions previstes: actualització de continguts, preparació per a l’edició 

 

Lèxic panllatí de la bicicleta 

Termes: 200 

Llengües: català, castellà, francès, italià, portuguès, romanès, anglès 

Definicions 
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Institucions implicades: Realiter (coordinat per l’Oficina Quebequesa de la Llengua 

Francesa) 

Data prevista d’edició: 2012 

Actuacions previstes: revisió de galerades 

 

Vocabulari panllatí de fiscalitat 

Termes: 175 

Llengües: català, castellà, francès, italià, portuguès, romanès, anglès 

Definicions 

Institucions implicades: Realiter (coordinat per Corina Lascu, de l’Acadèmia d’Estudis 

Econòmics de Bucarest) 

Data prevista d’edició: 2012 

Actuacions previstes: revisió de galerades 

 

Diccionari dels esports aquàtics 

Termes: 900 

Llengües: català, castellà, francès, anglès 

Definicions 

Institucions implicades: Comitè Organitzador de Barcelona 2013 

Data prevista d’edició: 2013 

Actuacions previstes: buidatge terminològic, compleció d’ informacions, revisió final 

 

Diccionari de la negociació col·lectiva (2a ed.) 

Termes: 1.083 

Llengües: català, castellà, francès, anglès 

Definicions 

Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Ocupació 

Actuacions previstes: gestions per a l’edició 

 

Diccionari del circ 

Termes: 1.650 

Llengües: català, castellà, francès, italià, anglès, alemany 

Definicions 

Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura; Associació 

de Professionals de Circ de Catalunya 

Actuacions previstes: revisió temàtica 

 

Diccionari de les 1001 llengües del món 

Termes: 1.300 

Llengües: català, àrab, gal·lès, alemany, anglès, castellà, basc, francès, gallec, guaraní, 

hindi, italià, japonès, neerlandès, occità, portuguès, rus, suahili, amazic, xinès 

Informacions enciclopèdiques 

Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció 

General de Polít ica Lingüística 

Actuacions previstes: revisió 

 

Diccionari de sociologia (2a ed.) 

Termes: 2.000 



 

30  termcat Treball terminològic 

PLA ANUAL 2012 

Llengües: català, castellà, anglès 

Definicions 

Actuacions previstes: revisió temàtica 

 

Diccionari de relacions internacionals 

Termes: 1.000 

Llengües: català, castellà, francès, anglès 

Definicions 

Institucions implicades: Institut Català Internacional per la Pau 

Actuacions previstes: buidatge terminològic 

 

Diccionari de dret internacional 

Termes: 1.200 

Llengües: català, castellà, francès, anglès 

Definicions 

Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia 

Actuacions previstes: definició del projecte, buidatge terminològic, compleció 

d’ informacions 

 

 

 

Obres multidisciplinàries 
 

 

Neoloteca 

Fitxes: 6.900 

Llengües: català, castellà, francès, italià, anglès, alemany 

Data d’actualització: trimestral 

Actuacions previstes: actualització, edició en línia (consulta i descàrrega) 

 

Tesaurus de projectes de recerca 

Fitxes: 40.000 

Llengües: català, castellà, anglès 

Classif icació temàtica 

Inst itucions implicades: Generalitat de Catalunya. Departament d’Economia i 

Coneixement. Secretaria d’Universitats i Recerca 

Data prevista d’edició: 2013  

Actuacions previstes: compleció i revisió temàtica 

 

 

 

 

Traducció de normes tècniques 
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El TERMCAT i l’Associació Espanyola de Normalització i Cert if icació (AENOR), d’acord 

amb el conveni de col·laboració que es va signar l’any 2005  i que es va actualitzar el 

2008, continuaran treballant en l’elaboració i l’edició de la versió catalana of icial de 

les normes UNE. 

 

El procés de traducció de normes, que va obtenir la cert if icació de qualitat ISO 

9001:2008 de sistemes de gestió de la qualitat , segueix també les especif icacions 

establertes a la norma internacional UNE-EN 15038:2006 de serveis de traducció. 

Així, en el procés de traducció de les normes UNE al català es garanteix la 

part icipació d’un traductor, d’un terminòleg revisor i d’un especialista que rat if ica el 

contingut de la norma. En la revisió f inal del text, a part ir d’un informe elaborat pel 

traductor i el terminòleg revisor on es recullen les principals decisions adoptades i es 

descriuen els casos terminològics complexos, es decideix, si escau, els neologismes 

que han de ser estudiats i aprovats pel Consell Supervisor. 

 

Aquest any es preveu continuar treballant per impulsar la implicació dels comitès 

tècnics de normalització d’AENOR amb representació a Catalunya en l’elaboració de 

les versions catalanes de les normes. En aquest sentit, es vol promoure la difusió 

de l’act ivitat de traducció de normes, especialment entre els membres dels comitès 

tècnics, per a fomentar-ne la part icipació i la d’altres especialistes en totes les etapes 

del procés de traducció. 

 

El pla d’actuació del TERMCAT en relació amb la traducció de normes preveu el treball 

en les normes següents: 

 

 UNE 166001:2006 Gestió de l’R+ D+ I: Requisits d’un projecte d’R+ D+ I. [12 p.]  

 UNE 16602:2006 Gestió de l’R+ D+ I: Requisits del sistema de gestió de l’R+ D+ I. 

[24 p.] 

 UNE-ISO 3534-1:2008 Estadística. Vocabulari i símbols. Part 1: Termes estadístics 

generals emprats en el càlcul de probabilitats. [64 p.] 

 UNE-ISO 3534-2:2008 Estadística. Vocabulari i símbols. Part 2: Estadística aplicada. 

[80 p.] 

 UNE-EN 45020: 2007 Normalització i activitats relacionades. Vocabulari general. 

[34 p.] 

 UNE-EN ISO/IEC 17000:2004 Avaluació de la conformitat. Vocabulari i principis 

generals [32 p.] +  erratum 2005. [2 p.] 

 UNE-ISO 14050:2009 Gestió ambiental. Vocabulari. [60 p.] 

 UNE 412001:2008 IN Guia pràctica de gestió del coneixement. [118 p.] 

 UNE-ISO 19005-1 Gestió de documents. Format d’arxiu de document electrònic per 

a la conservació a llarg termini. Part 1: Ús de l’ODF 1.4 (PDF/a-1). [36p.] 

 UNE-ISO 30300:2011 Informació i documentació. Sistema de gestió de documents. 

Fonaments i vocabulari. [24 p.] 

 UNE-ISO 30301:2011 Informació i documentació. Sistema de gestió de documents. 

Requisits. [32 p.] 

 UNE 166006:2011 Gestió de l’R+ D+ I: Sistema de vigilància tecnològica i 

intel·ligència competit iva. [18 p.] 

 UNE-EN ISO 14006:2011 Sistemes de gestió ambiental. Directrius per a la 

incorporació de l’ecodisseny.[14 p.] 
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 UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemes de gestió de l’energia. Requisits amb 

orientacions per al seu ús. [32 p.] 

 

Paral·lelament a la col·laboració amb AENOR, el TERMCAT continuarà col·laborant amb 

altres organismes que elaboren normes tècniques, directrius, especificacions, protocols 

i altres documents de caràcter normatiu per afavorir la disponibilitat de textos en 

llengua catalana i garantir-ne la qualitat terminològica. 

 

En aquesta línia, es mantindrà la col·laboració amb la Comissió de les Normes 

Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme (NTJ) de la Fundació de la Jardineria i el 

Paisatge per a elaborar les normes tècniques d’aquest sector. 

 

 

 

 

Serveis d'assessorament terminològic 
 

 

 

En aquest apartat es recullen els diversos serveis terminològics que el Centre posa a 

disposició dels usuaris: l’assessorament terminològic puntual, a través del Servei 

d’Atenció Personalitzada del Cercaterm i l’Optimot,  l’assessorament terminològic de 

projectes per a l’elaboració de productes terminològics i textos d’especialitat, i 

l’assessorament documental. 

 

 

 

Assessorament terminològic puntual 
 

 

El TERMCAT continuarà oferint durant el 2012 assessorament terminològic puntual per 

a la resolució de consultes de qualsevol àmbit d’especialitat a través del Servei de 

Consultes, que treballa a través de dues plataformes: el Servei d’Atenció 

Personalitzada del Cercaterm i l’Optimot. 

 

En relació amb el Servei d’Atenció Personalitzada del Cercaterm, el 2012 es 

consolidarà la implantació de la interfície del gestor de consultes, que va ser posat en 

funcionament, conjuntament amb el nou w eb del Centre, el 13 de desembre de 

2010. Aquesta eina de gestió de les consultes que arriben a través del Cercaterm 

ofereix prestacions més àmplies tant als usuaris externs del Servei (amb la possibilitat 

d’autogestionar-se les consultes) com als terminòlegs que treballen en la resolució de 

les consultes (descentralització i deslocalització del treball). Durant el 2012 es preveu 

anar perf ilant les funcionalitats de l’eina per a adequar-la progressivament a les 

necessitats del Servei i dels usuaris. 
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A banda de la resolució de consultes, es continuarà difonent a través del w eb el 

contingut terminològic de les respostes donades als usuaris, mit jançant diverses 

accions: 

 

- elaboració de f itxes terminològiques sorgides de les consultes i difusió posterior de 

les f itxes a través del Cercaterm, amb un marcatge de procedència; 

 

- elaboració mensual d’un comentari terminològic (la “ Consulta del mes” ); 

 

- publicació mensual de la secció “ Consultes amb resposta”  a l’apartat de “ Notícies”  

del w eb: es tracta d’una selecció d’algunes de les consultes més interessants 

encara no difoses en una f itxa al Cercaterm, amb una invitació a la part icipació 

dels usuaris a través de la Bústia de suggeriments 

 

El Servei de Consultes del TERMCAT també col·labora amb l’Optimot, el servei de 

consultes lingüíst iques ofert per la Direcció General de Polít ica Lingüíst ica de la 

Generalitat de Catalunya, en què el TERMCAT i l’ Inst itut d’Estudis Catalans part icipen 

com a organismes de segon nivell, atenent les consultes que els adrecen els 

lingüistes responsables de l’atenció directa a l’usuari.  

 

A banda de l’atenció preferent i la resolució de totes les consultes derivades al 

TERMCAT, durant l’any es mantindran actuacions de continuïtat com ara les cessions 

de dades terminològiques per al cercador de l’Optimot i les sessions de formació 

continuada en terminologia adreçades a l’equip de lingüistes que hi t reballa. 

 

 

 

Assessorament terminològic de projectes 
 

 

Durant el 2012 el TERMCAT continuarà oferint assessorament metodològic i 

terminològic a les inst itucions, organismes, empreses i especialistes que ho sol·licit in 

per a l’elaboració d’obres terminològiques o especialitzades o per a la localització de 

productes informàtics en llengua catalana. 

 

A més de les peticions d’assessorament que es puguin rebre al llarg de l’any, el 

TERMCAT preveu treballar durant el 2012 en els projectes d’assessorament següent s: 
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Productes terminològics 

 

 Diables del Vallès Oriental [tríptic] 

 Diccionari de l’argot culinari i gastronòmic 

 Diccionari de la ciència del sòl 

 Glossari de fisioteràpia (2a ed.) 

 Lèxic d’hoquei sobre patins [tríptic] 

 Vocabulari internacional de metrologia (3a ed.) 

 

 

Diables del Vallès Oriental [trípt ic] 

Temes: 85 

Llengües: català 

Data d’edició: desembre-gener 

Inst itucions implicades: Consorci per a la Normalització Lingüíst ica.  Centre de 

Normalització Lingüíst ica del Vallès Oriental 

Actuacions previstes: preparació per a l’edició 

 

Diccionari de l’argot culinari i gastronòmic 

Termes: 3.700 

Llengües: català, castellà, francès 

Definicions enciclopèdiques 

Autor: Josep M. Daró 

Inst itucions implicades: Fundació Viure el Mediterrani 

Patrocini: Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona 

Actuacions previstes: preparació per a l’edició, edició 

 

Diccionari de la ciència del sòl 

Termes: 2.700 

Llengües: català, castellà, gallec, basc, anglès 

Definicions 

Inst itucions implicades: Societat Espanyola de la Ciència del Sòl;  

Institut d’Estudis Catalans 

Actuacions previstes: assessorament metodològic, cessió de la plataforma 

terminològica 

 

Glossari de fisioteràpia (2a ed.) 

Termes: 1.800 

Llengües: català, castellà, francès, anglès 

Definicions 

Autors: Eva de Cardona, Jordi Esquirol 

Actuacions previstes: assessorament metodològic, cessió de la plataforma 

terminològica 

 

Lèxic d’hoquei sobre patins [trípt ic] 

Termes: 120 

Llengües: català 
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Inst itucions implicades: Consorci per a la Normalització Lingüíst ica. Centre de 

Normalització Lingüística de Lleida. Servei Comarcal de Català del Pla d’Urgell 

Actuacions previstes: preparació per a l’edició 

 

Vocabulari internacional de metrologia (3a ed.) 

Termes: 144 

Llengües: català, castellà, francès, portuguès, anglès 

Definicions 

Inst itucions implicades: Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic 

Actuacions previstes: revisió de galerades 

 

 

Productes especialitzats 

 

 Classificació catalana d’ocupacions 2011 (CCO-2011) 

 Cursos de formació professional ocupacional 

 Regles de golf 

 Temps era temps 

 Què cal saber? 

 

 

Classificació catalana d’ocupacions 2011 (CCO-2011) 

Descripció: adaptació al català de la Clasif icación nacional de ocupaciones 2011  

Inst itucions implicades: Inst itut d’Estadíst ica de Catalunya 

Actuacions previstes: revisió terminològica de les notes explicat ives de la classif icació 

 

Cursos de formació professional ocupacional 

Descripció: versió catalana dels programes de formació professional ocupacional 

elaborats pel Ministeri de Treball 

Inst itucions implicades: Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Ocupació. 

Servei Català d’Ocupació 

Actuacions previstes: assessorament terminològic per a la resolució de dubtes 

 

Regles de golf 

Descripció: versió catalana de les Rules of golf 2012-2015 

Inst itucions implicades: Federació Catalana de Golf; Unió de Federacions Esport ives 

de Catalunya 

Actuacions previstes: revisió terminològica 

 

Temps era temps 

Descripció: recull de contes del món elaborat per alumnes de català dels centres de 

formació d’adults del Prat de Llobregat  

Inst itucions implicades: Consorci per a la Normalització Lingüíst ica. Centre de 

Normalització Lingüíst ica El Prat de Llobregat  

Actuacions previstes: assessorament lingüíst ic i terminològic 

 

Què cal saber? 

Descripció: full lexicogràfic de la Societat Catalana de Biologia 
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Inst itucions implicades: Inst itut d’Estudis Catalans. Societat Catalana de Biologia 

Actuacions previstes: revisió terminològica 

 

 

 

Assessorament documental 
 

 

El TERMCAT, a través del Servei de Documentació, atendrà totes les peticions 

d’ informació i assessorament bibliogràf ic formulades per usuaris procedents de 

sectors inst itucionals, acadèmics, empresarials, etc. i per professionals autònoms o 

part iculars. També continuarà oferint assessorament bibliogràf ic i documental als 

equips de treball que elaboren diccionaris i vocabularis especialitzats, i als terminòlegs 

del Centre que requereixin suport documental per al desenvolupament de les seves 

tasques. 

 

D’una banda, es duran a terme les recerques documentals i bibliogràf iques 

necessàries per a iniciar l’elaboració dels projectes terminològics previstos en la 

planif icació anual, i es revisaran totes les bibliograf ies associades a l’etapa de 

tancament i preparació per a l’edició dels productes terminològics que es f inalitzin 

durant l’any. 

 

D’altra banda, aquest any es continuarà oferint suport documental a les actuacions 

de comunicació i difusió dels productes elaborats pel Centre elaborant recerques 

documentals específ iques que afavoreixin la difusió dels productes als col·lect ius 

especialitzats. 

 

Finalment, i seguint la línia iniciada en els anys anteriors en el marc del sistema de 

gestió de la qualitat, es preveu de passar una nova enquesta de satisfacció sobre els 

serveis documentals a tots els usuaris interns i externs del Centre, amb la f inalitat de 

disposar de dades object ives que permetin continuar treballant en la millora contínua 

del servei. 

 

 

 

 

Valoració terminològica de productes 
 

 

 

De manera estretament relacionada amb els serveis d’assessorament terminològic, 

durant el 2012 el TERMCAT continuarà valorant productes terminològics o 

especialitzats, en curs o acabats, de part iculars, organismes o inst itucions. En cada 

cas, el Centre pondera els aspectes lingüíst ics, terminològics, metodològics i 

estructurals del projecte presentat amb la f inalitat de proposar les decisions de 

planif icació o difusió i les vies de col·laboració més adequades. En aquest sentit, 
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durant aquest any el TERMCAT preveu treballar en una guia d’autoavaluació que, 

difosa al w eb, permeti als autors determinar autònomament quins aspectes del seu 

producte es poden millorar. 

 

Específ icament, es preveu que el TERMCAT part icipi en la comissió avaluadora de 

l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca del Departament d’Economia i 

Coneixement, per a la concessió d’ajuts a l’edició i la difusió de llibres universitaris en 

llengua catalana. 
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GESTIÓ DEL CONEIXEMENT, RECERCA I 

INNOVACIÓ 
 

 

 

 

D’acord amb el Pla estratègic del TERMCAT 2012-2015, des de l’eix de gestió del 

coneixement, recerca i innovació cal garantir que l’organització sap gestionar el seu co-

neixement per a transferir-lo, i que té capacitat de créixer, d’ innovar i d’aprendre.  

 

Les accions fonamentals que es promouen des d’aquest eix s’ inscriuen en les següents 

grans línies estratègiques del Pla 2012-2015: 

 

 Aprofundir la gestió del coneixement sobre la base d’una gestió per processos, 

alineats estratègicament i tractats globalment, des del principi f ins al f inal, dins i 

fora de l’organització. 

 Afavorir la creativitat i la innovació en productes, serveis i tecnologies sobre la 

base de la recerca i de la captació de les expectatives del grups d’ interès.  

 Promoure la transferència de coneixements i la difusió terminològica utilitzant les 

tecnologies i potenciant la presència del TERMCAT a la xarxa 

 

A continuació es presenten les actuacions previstes per al 2012, agrupades en línies 

d’activitat. 

 

 

 

 

Gestió del coneixement 
 

 

 

S’entén per gestió del coneixement el procés integrat per totes les activitats que 

permeten generar, buscar, difondre, compartir, utilitzar i mantenir el coneixement, la 

informació, l’experiència i l’expertesa d’una organització, amb l’objectiu d’ incrementar-

ne el capital intel·lectual i augmentar-ne el valor. [UNE 166000 Gestió de l'R+ D+ I: 

Termes i definicions de les activitats d'R+ D+ I] 

 

Des d’aquesta perspectiva, la gestió del coneixement no pretén únicament capturar allò 

que se sap, sinó sobretot intercanviar i compartir coneixement. El TERMCAT considera 

que la principal font de l’avantatge competit iu resideix en la innovació contínua, la qual 

s’aconsegueix a través de la creació de coneixement. Per això és fonamental que 

aquest coneixement es transfereixi i comparteixi entre totes les persones que el tenen. 
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A fi de poder mesurar en els propers anys l' impacte de les activitats de gestió de 

coneixement realitzades, i observar de manera contínua com el TERMCAT va progres-

sant en aquest aspecte, aquest any el 2012 el Centre es planteja una doble línia de 

treball: 

 

- D’una banda, identif icar el posicionament de l’organització en relació amb els 

processos de coneixement bàsic que formen part del marc de la gestió del 

coneixement (identif icar, crear, emmagatzemar, compartir i usar el coneixement). 

Aquesta activitat permetrà conèixer la maduresa de l’organització i del seu personal 

pel que fa a la gestió del coneixement. Per fer aquesta activitat es consideraran les 

respostes obtingudes d’un qüestionari d’autoavaluació, elaborat a partir de l’adap-

tació d’un model descrit a la norma UNE 412001:2008 IN Guía práctica de gestión 

del conocimiento, que es va passar a tota la plantilla del TERMCAT el mes de 

desembre de 2011. 

 

- D’una altra banda, iniciar l’ inventari de les actuacions de gestió del coneixement que 

es duen a terme en els diversos eixos d’activitat de l’organització, per potenciar-les i 

fer palès el seu caràcter transversal. 

 

Durant el 2012, el TERMCAT es proposa, doncs, promoure la gestió del coneixement 

com a actitud dins l’organització, amb la finalitat que esdevingui part de la cultura 

organitzativa, lligada als objectius estratègics del Centre, i un valor competit iu. 

 

 

 

Tallers “Compartim coneixement” 
 

 

Es mantindrà actiu el punt de trobada periòdic de tots els treballadors dedicat a 

compartir informació i coneixement, els Tallers del TERMCAT, en el qual, com en anys 

anteriors, es tractarà de temes monogràfics relacionats amb els processos i mètodes de 

treball del Centre i amb els projectes i les actuacions que s’hi duen a terme, amb la 

voluntat de donar-los a conèixer i d’enriquir-los amb les aportacions col·lectives. Com 

en anys anteriors, està previst de preparar i passar enquestes als assistents dels Tallers 

per avaluar-ne el grau de satisfacció i conèixer les seves necessitats i expectatives.  

 

 

 

 

Gestió terminològica 
 

 

 

La gestió terminològica que es duu a terme al TERMCAT se centra, fonamentalment, en 

el seguiment, el control i el manteniment de la base de dades terminològica del Centre 



 

Gestió del coneixement, recerca i innovació termcat  41 

PLA ANUAL 2012 

durant les fases de recerca i difusió dels continguts, prestant una atenció especial a les 

dades terminològiques de consulta pública. 

 

 

 

Bases de dades 
 

 

Durant el 2012 prosseguiran les actuacions necessàries per a garantir la integritat de 

les dades terminològiques emmagatzemades en les bases de dades del TERMCAT, 

vetllant pel manteniment del maquinari i del programari que en sosté l’estructura 

(vegeu l’apartat “ Tecnologia i aplicacions”  dins l’eix “ Comunicació i xarxes” ), i es 

continuarà potenciant el tractament informàtic de les dades terminològiques en totes 

les fases de producció, gestió i edició que es duen a terme en els diversos processos 

del Centre, per a garantir que tot el cabal terminològic que es generi durant l’any 

estigui disponible de manera immediata en un format electrònic apte per a usos 

diversos, com ara la consulta a través del Cercaterm, la generació de nous productes 

d’acord amb nous projectes o noves necessitats socials, etc. En aquest context, com a 

actuació singular d’aquest any està previst promoure la informatització no únicament  

a fitxes de termes sinó també a fitxes de criteris establerts a les diverses àrees 

terminològiques del TERMCAT, per a poder posar-les posteriorment a disposició pública 

des del web corporatiu (vegeu més endavant l’apartat “ Recerca” ).  

 

Així mateix, durant les fases de recerca i difusió es continuarà prestant suport a la 

gestió dels repositoris (alta, baixa, exportació i etiquetatge de diccionaris) que utilitzen 

les diverses àrees de treball del Centre i els seus equips de treball externs. 

 

D’altra banda, seran especialment rellevants durant l’any les tasques que es duran a 

terme en relació amb la polít ica de drets d’edició i consulta dels usuaris, amb la 

voluntat d’optimitzar l’accés als diccionaris que hi ha disponibles i la seva consulta.  

 

Finalment, i amb un objectiu de millora contínua, com en anys anteriors es preveu 

passar als usuaris interns una enquesta que permeti obtenir informació sobre el seu 

grau de satisfacció en relació amb la gestió terminològica que duu a terme el Centre.  

 

 

 

Dades de consulta pública 
 

 

Està previst que es pugui consultar des del Cercaterm tota la producció terminològica 

que resulti dels processos de normalització, assessorament i elaboració de productes 

terminològics duts a terme durant l’any en les diverses àrees de treball del Centre. Es 

vetllarà especialment per a garantir un decalatge mínim entre les dates d’edició d’un 

producte (en paper o en línia) o de normalització d’un terme i la seva posterior difusió 

des del Cercaterm, el servei que dóna accés al conjunt de fitxes terminològiques que el 

TERMCAT té a disposició pública, que s’actualitzarà un cop al mes. 
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Igualment, les dades terminològiques de consulta pública s’enriquiran durant l’any amb 

l’aplicació d’esmenes diverses sobre les fitxes arran de les observacions que facin 

arribar els usuaris i de les revisions internes. 

 

Dins aquesta línia de treball, el TERMCAT continuarà vetllant per garantir que el 

Cercaterm ofereixi en la versió més fidel a l’original i convenientment actualitzades 

totes les dades considerades d’ interès que ha anat generant històricament el Centre. 

Amb aquesta finalitat, està previst que aquest any continuï augmentant el nombre de 

fitxes susceptibles de ser consultades des del Cercaterm degudament etiquetades amb 

un marcatge de font de procedència, de manera que l’usuari podrà emprar aquestes 

referències documentals a l’hora de ponderar o contrastar qualitativament els resultats 

obtinguts en la consulta. 

 

D’altra banda, aquest any el TERMCAT també preveu incorporar en la base de dades de 

consulta pública fitxes elaborades per altres organismes o professionals, amb la 

voluntat, d’una banda, de cobrir buits de terminologia detectats en les seves dades 

públiques i, de l’altra, de donar visibilitat a la xarxa de col·laboració que es va teixint 

amb altres sectors implicats en terminologia catalana. 

 

Finalment, com l’any passat, i dins de l’objectiu de millora contínua, es preveu mesurar 

el grau de satisfacció dels usuaris externs en relació amb els continguts terminològics 

del Cercaterm mitjançant una enquesta. 

 

 

 

 

Gestió documental 
 

 

 

Durant l’any es continuarà vetllant per la bona organització i la recuperabilitat de tota la 

documentació que generen les diverses àrees de treball del Centre, tant electrònica 

com en paper, mitjançant les eines implantades els darrers anys, que són, 

fonamentalment, el quadre de classificació, el mapa documental i les eines associades 

al sistema de gestió documental en el marc de les actuacions de gestió de la qualitat. 

 

El 2012 està previst que es continuï treballant en la línia que es va iniciar el 2011 de 

revisió i actualització de les eines de gestió documental, especialment pel que fa a 

l’adequació d’aquestes eines a les necessitats derivades del nou pla estratègic i a les 

tasques relacionades amb la gestió de la qualitat. 

 

Igualment, es continuarà vetllant pel desenvolupament del quadre de classificació 

aplicat a la unitat de la xarxa informàtica del Centre que emmagatzema la 

documentació, i se’n faran avaluacions periòdiques per garantir l’accessibilitat i la 

recuperabilitat dels documents desats. En aquesta línia, s’ iniciarà un et iquetatge amb 

paraules clau de la documentació considerada d’ interès transversal dins el Centre. 
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Recerca 
 

 

 

La recerca és una act ivitat transversal a totes les àrees de treball terminològic que 

consisteix en una ref lexió sobre el conjunt de la pràct ica terminològica amb l’objectiu 

d’augmentar-ne la qualitat, corregir-ne les deficiències, millorar-ne l’adequació a les 

necessitats dels usuaris i plantejar-se tractaments nous per a noves necessitats. 

 

Aquesta act ivitat transversal s’estructura en dos processos interrelacionats: l’esta-

bliment de metodologies i criteris, d’una banda, i l’elaboració d’art icles i comunica-

cions que n’exposin les línies principals en plataformes de difusió, de l’altra. 

 

A continuació s’especifiquen les actuacions de l’any 2012 per a cadascun d’aquests 

processos identif icats. 

 

 

 

Metodologia i criteris 
 

 

L’any 2012 es preveu actuar prioritàriament en l’establiment i difusió de criteris per a 

la terminologia. Així, es treballarà per garantir la difusió interna, i també externa quan 

convingui, de tots els criteris elaborats per les diverses àrees terminològiques, amb 

un èmfasi especial en aquells criteris que són d’elaboració periòdica. Igualment, es 

procurarà reaprofitar per a la difusió externa part dels materials ja elaborats. 

 

El resultat d’aquesta tasca serà l’alimentació i el creixement de l’apartat de criteris del 

w eb i també d’un diccionari de criteris que es difondrà a través del Cercaterm. 

 

Una altra línia de treball, en aquest mateix àmbit, es dedicarà a l’estudi de nous 

formats de f itxa terminològica per a necessitats específ iques, a part ir de l’establiment 

de nous criteris. Concretament, l’act ivitat d’aquest any consist irà a proposar la 

creació d’una f itxa terminològica d’alta difusió, amb nous criteris metodològics que 

simplif iquin la interpretació de la informació de tots els camps. Com a prova pilot, a 

més, s’adaptarà al format de f itxa d’alta difusió un conjunt homogeni de termes. 

 

 

Col·lecció En Primer Terme 

 

La col·lecció En Primer Terme agrupa les obres que el TERMCAT elabora o impulsa per 

afavorir l’anàlisi d’aspectes metodològics propis de la pràct ica del treball terminològic. 

Durant l’any 2011 les restriccions pressupostàries van forçar a aturar el ritme de 

publicació, que aquest any es preveu de recuperar amb la publicació de les actes dels 

Espais Terminològics que es faran durant el 2012. 
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Concretament, es preveu que la publicació de les actes sigui una obra que vagi més 

enllà de la simple reproducció dels textos presentats durant la jornada, i s’oferirà als 

autors dels textos la possibilitat de crear uns textos específ ics en què puguin 

desplegar i aprofundir els aspectes que durant la jornada probablement només hauran 

pogut apuntar per qüestions de temps. S’espera obtenir així una publicació més 

completa i d’ interès per a especialistes i per a totes aquelles persones interessades en 

l’act ivitat terminològica en general. 

 

 

 

Articles i comunicacions 
 

 

Aquest any, en l’elaboració d’art icles es vetllarà perquè responguin a una planif icació 

anual acurada, que t ingui en compte la rellevància de la publicació periòdica i la 

proximitat de la temàtica i l’enfocament a l’act ivitat del Centre, a part ir dels estudis 

fets en aquesta línia l’any anterior. 

 

Pel que fa a l’elaboració de comunicacions, l’actuació principal d’enguany consist irà a 

establir criteris de rellevància sobre congressos i jornades, que permetin planif icar-hi 

les intervencions que es podran fer en anys posteriors. 

 

Tant en un cas com en l’altre, d’acord amb la perspectiva transversal, s’afavorirà la 

publicació de continguts directament relacionats amb la recerca (criteris) i es posaran 

les bases per a promoure la part icipació act iva de tots els terminòlegs en l’elaboració 

d’aquestes publicacions. 

 

 

 

 

Edició i publicacions 
 

 

 

El treball desenvolupat pel TERMCAT té sovint un resultat tangible en les publicacions en 

diversos suports en què es difon la terminologia. La nova organització estructural del 

Centre pretén afavorir que els processos vinculats a l’edició, que tenen un caràcter 

molt transversal i estan presents en les fases inicials i f inals de tots els projectes 

terminològics, es puguin tractar d’una manera conjunta i coherent. 

 

Amb la voluntat de garantir aquest tractament, durant l’any 2012 es preveu reactivar 

la Comissió d’Edició, atorgant -li un paper catalitzador de totes les actuacions 

vinculades a l’edició de productes i, especialment, un paper d’organisme d’avaluació, 

que permeti aplicar correccions a partir de l’anàlisi que es faci del procés seguit en 

cada producte editat pel Centre. Es crearà, amb aquesta finalitat, una fitxa d’avaluació 
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dels aspectes vinculats a l’edició (definició del projecte, gestió dels drets de difusió i de 

propietat intel·lectual, ajustament als criteris de producció editorial i d’ imatge 

corporativa, etc.), i totes les persones vinculades al projecte podran intervenir en 

l’avaluació i en la proposta de millores per a productes posteriors. 

 

Per altra banda, es preveu durant aquest any actuar en la definició de nous models per 

als documents de difusió corporativa (memòria i plans anuals, presentacions del Centre, 

etc.), tenint en compte que la nova organització estratègica demana també una 

reestructuració dels continguts d’aquest t ipus de documents. 

 

Durant l’any 2012 s’actuarà també en la definició del model de llengua del TERMCAT. 

Des de fa temps, les Píndoles Lingüístiques orienten sobre aspectes lingüístics i 

convencionals que afecten la producció textual del Centre, i durant aquest any se’n 

mantindrà l’elaboració, però a més es començarà a dissenyar el projecte que permetrà 

acabar-les integrant en el futur llibre d’estil del Centre. Durant el 2012 es preveu de 

dissenyar els aspectes nuclears (objectius, continguts bàsics, material de base i 

planificació) d’aquest projecte a mitjà termini. Una qüestió que es tractarà durant 

aquest any és la que afecta les formes de tractament usades en els missatges adreçats 

a l’usuari dels diversos serveis de la plataforma web del Centre, atès que se n’ha 

detectat la necessitat des de les àrees de treball terminològic. 

 

 

 

Gestió dels recursos bibliogràfics 
 

 

Durant el 2012, es continuarà treballant en la gestió i el manteniment de la biblioteca, 

amb l’object iu de mantenir el fons documental actualitzat i adequat a les necessitats 

dels terminòlegs. En aquest sentit, es promourà l’ intercanvi i les donacions de 

materials relacionats amb els projectes terminològics que s’emprenguin durant l’any 

entre les diverses inst itucions implicades i el TERMCAT. 

 

Al llarg de l’any, es mantindran les tasques d’actualització dels repositoris 

documentals del Centre, com la base de dades bibliogràf ica, el directori d’adreces 

d’ Internet, que recull enllaços d’ interès per a les àrees de recerca terminològica, i la 

Biblioteca electrònica, que conté documents i revistes de terminologia en format 

electrònic. Durant el 2012 es posarà especial atenció en la depuració i 

l’harmonització dels codis de referència bibliogràf ica emprats en les bases de dades 

terminològiques. 

 

Es continuarà difonent per mit jà del w eb els continguts documentals i bibliogràf ics 

d’ interès per a usuaris interns i externs: 

 

 Biblioteca en línia, base de dades que permet consultar totes les obres de 

terminologia tècnica i científ ica que contenen el català publicades des de l’any 

1932, i també els projectes terminològics del TERMCAT en curs d’elaboració. 
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 Últimes publicacions, document on es fa una ressenya de totes aquelles 

publicacions (obres terminològiques, obres especialitzades i articles de revista) en 

què intervé el TERMCAT al llarg de l’any. 

 

 Novetats documentals, document on es difonen mensualment les noves 

incorporacions al fons documental del Centre. 

 

 

 

 

Innovació 
 

 

 

Les accions en l’àmbit de la innovació per a l’any 2012 estan encaminades a establir 

un sistema de gestió de la innovació que est igui permanentment act ivat i que 

s’alimenti dels processos de recerca i de millora per a fer disponibles productes, 

tecnologies i metodologies de treball orientats a la sat isfacció de les necessitats dels 

usuaris. Durant aquest any es vol impregnar tota l’act ivitat del Centre de la cultura de 

la innovació i detectar aquells projectes que, més enllà de les millores tecnològiques, 

tenen la motivació d’aportar un nou valor a l’act ivitat. A continuació, es destaquen 

les actuacions més rellevants previstes per a aquestes línies de treball.  

 

Pel que fa als productes, durant aquest any es vetllarà per fer disponibles nous 

formats de presentació i difusió adaptats als diferents t ipus d’usuaris. I per fer-ho, 

s’optimitzaran al màxim totes les possibilitats que ofereix la plataforma w eb actual. 

Per exemple, es crearà una guia de serveis terminològics del TERMCAT orientada a 

resoldre els dubtes plantejats més habitualment pels usuaris. I també, s’explotaran les 

possibilitats que ofereix el comentari w eb “ L’apunt terminològic”  per a difondre 

reculls terminològics vinculats a l’actualitat. 

 

Pel que fa a les tecnologies, durant aquest any es treballarà per optimitzar les eines ja 

existents i es procurarà desenvolupar algunes noves prestacions que automatitzin i 

facilit in el treball terminològic en equip, cooperatiu i de qualitat. Així, hi ha previst 

treballar en l’ampliació de prestacions de l’accés personalitzat al w eb i explorar també 

les possibilitats d’accés mòbil a les eines de cerca terminològica. 

 

Finalment, i pel que fa a metodologies de treball, es procurarà incidir en aquells 

processos de treball, vinculats a qualsevol dels eixos estratègics del TERMCAT, que 

poden renovar-se per aportar un valor nou a l’activitat a què estan orientats.  
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COMUNICACIÓ I XARXES 
 

 

 

 

Des d’aquest eix es vetlla pels interessos dels usuaris, els especialistes i, en general, 

els membres de la comunitat TERMCAT; per les aliances amb xarxes i persones, a 

escala local i global, i per les estratègies i els mit jans que permeten d’arribar-hi. 

 

D’acord amb el Pla estratègic 2012-2015, el treball desenvolupat per l’eix de 

comunicació i xarxes s’ inscriu en dues grans línies d’acció estratègica: d’una banda, 

promoure la transferència de coneixements i la difusió terminològica ut ilitzant les 

tecnologies i potenciant la presència del TERMCAT a la xarxa, i, d’una altra banda, 

impulsar la creació i el manteniment d’aliances que generin valor mutu amb persones i 

organismes vinculats a la terminologia. 

 

 

 

 

Difusió 
 

 

 

Les actuacions en l’àmbit de la difusió s’agrupen en tres grans línies d’activitat: la 

difusió terminològica pròpiament dita, la comunicació externa i la comunicació interna. 

 

 

 

Difusió terminològica 
 

 

Durant el 2012 es treballarà per difondre nous continguts terminològics per mit jà de 

la plataforma w eb, i per destacar aquells continguts ja publicats que es vinculin a 

l’actualitat i que, per tant, es considerin d’ interès per als grups d’ interès del Centre. 

 

Pel que fa a la terminologia de consulta, dins la col·lecció Diccionaris en Línia es 

preveu d’editar els reculls següents: 

 

 Vocabulari bàsic del criquet  

 Lèxic de fàrmacs [actualització 2012] 

 Lèxic d’additius alimentaris 

 Diccionari de neurociència 

 Diccionari d’otorinolaringologia 

 Diccionari de recerca clínica (farmacologia) 

 Diccionari d’ immunologia 
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 Diccionari de sinologia 

 Diccionari de les arts: arquitectura, escultura i pintura (2a ed.) 

 Vocabulari de les festes patronals de Maó 

 Diccionari d’anatomia 

 Diccionari de dret administratiu 

 Diccionari de golf 

 

Quant als comentaris terminològics (els apartats del w eb “ L’apunt terminològic” , “ La 

f inestra neològica”  i “ La consulta del mes” ), continuaran destacant mensualment la 

terminologia vinculada a l’actualitat, recomanant la consulta de productes sectorials i 

oferint també criteris terminològics d’ampli abast que permetin resoldre els dubtes 

que es plantegen en la fixació dels termes. 

 

Pel que fa a la terminologia de descàrrega, d’una banda, es difondran nous continguts 

dins del servei Terminologia Oberta, provinents generalment de les noves publicacions 

de la col·lecció Diccionaris en Línia, però també d’altres materials de difusió 

terminològica com ara cartells, classif icacions, criteris, etc. Tots els repertoris 

permeten la descàrrega de dades sota llicències Creative Commons i es fan disponi-

bles en diversos formats, segons la seva naturalesa: XML, HTML, PDF i PDF a la 

carta. 

 

D’altra banda, està previst atendre totes les peticions de cessió de dades 

terminològiques d’ institucions i empreses que manifestin la necessitat de disposar d’un 

cabal terminològic específic per a satisfer 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 (motors de cerca, portals, integració en les eines d’edició, etc.). També es 

t indran en compte totes les peticions formulades per professionals de la llengua, per 

especialistes o per doctorands que necessitin mostres de corpus terminològics 

representatius en els seus treballs de recerca. 

 

En aquesta línia, durant aquest any el TERMCAT continuarà col·laborant estretament 

amb la Direcció General de Polít ica Lingüíst ica per a l’actualització dels continguts 

terminològics cedits l’any 2011 per al projecte Optimot (aproximadament, 140.000 

f itxes). 

 

 

 

Comunicació externa 
 

 

Difusió de publicacions i fets noticiables 

 

Seguint els object ius establerts per a la comunicació externa del TERMCAT, durant el 

2012 es continuarà definint un programa de comunicació específic per a cada 

producte publicat o fet noticiable vinculat a l’actualitat terminològica (difusió w eb per 

diversos canals, tramesa electrònica, nota de premsa, organització d’un acte 
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corporatiu, etc.), sempre d’acord amb una segmentació de públic object iu que 

s’adeqüi als object ius del producte o del fet . 

 

Després de la posada en marxa del butlletí d’ informació externa el juliol de 2011, 

durant aquest any es continuarà editant mensualment aquesta publicació i s’hi 

destacaran els continguts més rellevants de l’actualitat del Centre que han t ingut lloc 

durant el mes en curs. 

 

Igualment, es continuarà avaluant l’ impacte de cada acció de difusió mit jançant el 

recull de premsa i l’anàlisi de dades estadíst iques del w eb. 

 

D’altra banda, el TERMCAT part iciparà en els esdeveniments que tracten d’aspectes 

relacionats amb la terminologia, tant en l’àmbit català com en el de l’Estat o en 

l’ internacional, pel prest igi i per la difusió que aquesta presència aporta a la llengua 

catalana, dins i fora del seu territori. 

 

Paral·lelament, el TERMCAT farà arribar sistemàticament la informació que els és 

d’ interès a totes les persones i organitzacions def inides com a prioritàries en el Pla 

estratègic: la Direcció General de Polít ica Lingüíst ica, l’ Inst itut d’Estudis Catalans, el 

Consorci per a la Normalització Lingüíst ica, les xarxes de normalització lingüíst ica de 

l’Administració local i autonòmica, els serveis lingüíst ics universitaris, la Xarxa Vives 

d’Universitats, els serveis lingüíst ics dels mitjans de comunicació, els organismes 

dedicats a la terminologia o a act ivitats que s’hi relacionen, i els usuaris del 

Cercaterm, per destacar els més rellevants. I es vetllarà perquè les trameses 

electròniques informatives del Centre t inguin ressò en llistes de distribució electrònica 

i but llet ins d’ interès lingüíst ic i terminològic de l’agenda catalana i internacional, com 

ara els Flaixos d’actualitat de la Direcció General de Polít ica Lingüíst ica, la llista 

InfoZèfir, el butlletí de la Societat Catalana de Terminologia (SCATERM), el butlletí de 

l’Associació Europea de Terminologia, o les llistes de Terminómetro, Tradumatica i 

Infoterm. 

 

 

Actes corporatius 

 

Durant el 2012 s’organitzaran diversos actes públics per a la presentació de les obres 

terminològiques que s’editaran al llarg de l’any. Per a aconseguir la màxima difusió, 

es vetllarà per incloure l’acte de presentació en els contextos més rellevants de cada 

sector d’act ivitat. Estan previstos actes o sessions de presentació per als productes 

següents: 

 

Diccionari de neurociència 

Noms de plantes 

Diccionari de dret administrat iu 

 

Cap al mes de juny es preveu la quarta edició dels Espais Terminològics del TERMCAT, 

un punt de trobada, diàleg i debat sobre aspectes clau de l’àmbit terminològic per a 

professionals de l’assessorament lingüíst ic, de la traducció, de la comunicació, de la 

gestió de la informació, de la terminologia, de la investigació i de la ciència, i en 
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general per a tots els agents socials que fan ús de la terminologia com a vehicle 

comunicatiu en la seva vida professional. En aquesta edició, es tractaran els aspectes 

socials i sociolingüíst ics de la difusió de la terminologia. 

 

Finalment, atesa la bona acollida de la primera edició de l’acte “ Esmorzar al TERMCAT 

–  Fem xarxa” , es preveu d’organitzar-ne, cap a f inal d’aquest any, una segona edició 

amb l’object iu d’estrènyer els vincles de cooperació amb els col·laboradors dels 

diferents projectes, fer balanç de l’act ivitat de l’any i plantejar els nous reptes a la 

vista. 

 

 

Gestió dels usuaris 

 

Durant aquest any el TERMCAT continuarà atenent les necessitats terminològiques i 

d’ informació dels usuaris, oferint -los serveis web de qualitat, procurant donar-los una 

resposta òptima a les qüestions que plantegen per mit jà de les vies de diàleg 

disponibles i incloent-los en totes les trameses d’ informació considerades d’ interès 

d’acord amb el seu sector d’act ivitat. 

 

Paral·lelament, també es proposa de treballar per ampliar l’abast del concepte 

d’usuari del TERMCAT. Així, d’una banda, es procurarà buscar el valor afegit  a la di-

fusió de productes i fets noticiables per arribar a nous professionals que ut ilitzen la 

terminologia, i augmentar d’aquesta manera el percentatge de visites noves al w eb. 

També s’act ivaran accions per arribar a grups nous usuaris vinculats a la comunicació 

científ ica. I d’una altra banda, es buscaran mecanismes per atendre els comentaris 

dels usuaris dels canals del TERMCAT a la xarxa, que satisfacin raonablement les 

seves expectat ives i també que enriqueixin l’organització amb les vies de diàleg 

directe que ofereixen les xarxes socials. 

 

Finalment, es continuarà treballant en l’actualització de les bases de dades d’usuaris i 

les llistes de tramesa, buscant mecanismes eficaços que evit in la desactualització de 

les dades i que facin més àgil la recuperació de dades associades a usuaris, garant int 

en tot moment el tractament confidencial de les dades de caràcter personal. 

 

 

 

Comunicació interna 
 

 

Els mecanismes principals de comunicació interna entre el personal del TERMCAT 

continuaran sent, durant el 2012, el butlletí d’ informació interna i la intranet, que 

aquest any es renovarà completament. 

 

Per tercer any consecutiu, el butlletí continuarà vehiculant, amb una periodicitat 

quinzenal i mit jançant la part icipació de tot el personal, la informació d’ interès pel que 

fa a les act ivitats terminològiques en curs, la formació i les qüestions laborals.  
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Pel que fa a la intranet, durant aquest any es renovarà pel que fa a l’estructura dels 

continguts i la gestió i accés a la informació. El canvi principal serà la integració 

dels continguts personalitzats a l’accés w eb registrat. Això permetrà la consulta 

d’aquests continguts des de qualsevol localització. Així, quan els membres del 

TERMCAT entrin com a usuaris registrats al w eb corporatiu t indran disponibles un 

seguit de recursos (documentació terminològica, procediments de treball, art icles 

d’ interès, valoracions de jornades i congressos, etc.) i un seguit d’avisos lligats a 

l’actualitat (agenda terminològica nacional i internacional, visites, sessions de 

formació, agenda interna, etc.) del seu interès. 

 

 

 

 

Relacions de cooperació 
 

 

 

Durant el 2012 el TERMCAT continuarà mantenint i promovent aliances de cooperació 

amb organitzacions i persones dins i fora del domini de la llengua catalana per al 

desenvolupament d’actuacions relacionades amb projectes terminològics, estades de 

formació i part icipació en congressos, jornades o esdeveniments d’ interès 

terminològic. 

 

Com en anys anteriors, el TERMCAT atendrà les visites de representants de diversos 

organismes que treballen en àmbits relacionats amb la llengua i la terminologia 

interessats a conèixer el model terminològic català, en general, i els aspectes 

relacionats amb la metodologia del treball terminològic, la producció i la difusió dels 

continguts terminològics, en part icular. 

 

En aquesta línia, el TERMCAT impulsarà l’art iculació de nous canals de part icipació de 

col·lect ius d’especialistes dels diferents àmbits del coneixement interessats en la 

promoció i l’ús de la terminologia catalana. Paral·lelament, promourà la col·laboració 

act iva amb les xarxes de terminologia de l’àmbit català, estatal i internacional de què 

el Centre és membre. 

 

 

 

Relacions institucionals i projecció exterior 
 

 

El TERMCAT mantindrà relacions de col·laboració en l’àmbit de la llengua catalana i 

també en l’àmbit estatal i internacional, atès que es consideren clau per a la qualitat 

dels treballs terminològics, per a la difusió i l’ avenç social de la llengua i per al 

prest igi internacional del català. 
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Àmbit català 

 

En l’àmbit català, el TERMCAT es proposa continuar mantenint i promovent relacions 

de col·laboració amb les diverses organitzacions que s’ocupen de la llengua i del 

treball en terminologia, i especialment amb les xarxes de normalització lingüíst ica de 

l’Administració pública i de les universitats dels territoris de parla catalana.  

 

El Centre continuarà col·laborant estretament amb la Direcció General de Polít ica 

Lingüíst ica de la Generalitat de Catalunya i amb el Consorci per a la Normalització 

Lingüíst ica per a integrar les actuacions en matèria terminològica en el pla de 

normalització lingüíst ica que desenvolupen les administracions catalanes. 

 

En aquest sentit, es preveu continuar treballant act ivament amb l’Optimot, el 

cercador d’ informació lingüíst ica per a la resolució de consultes de llengua catalana, 

tant pel que fa a la resolució de les consultes terminològiques que l’equip de 

lingüistes de l’Optimot adreça al Servei de Consultes del TERMCAT, com pel que fa a 

l’actualització dels continguts terminològics que se cedeixen anualment a la Direcció 

General de Polít ica Lingüíst ica per a l’alimentació del cercador de l’Optimot.  

 

Igualment, el TERMCAT col·laborarà amb el Consorci per a la Normalització Lingüíst ica 

en l’elaboració de materials lingüíst ics i terminològics d’àmplia divulgació i en el 

desenvolupament d’ iniciat ives que afavoreixin el coneixement i l’aprof itament dels 

recursos terminològics disponibles per part del col·lect iu de tècnics lingüíst ics de la 

xarxa de centres, serveis i of icines que constitueixen aquest organisme. 

 

Igualment , es mantindrà la col·laboració amb l’ Inst itut d’Estudis Catalans, i espe-

cialment amb la seva Secció Filològica, mit jançant l’act ivitat de normalització 

terminològica, vehiculada a través del Consell Supervisor del TERMCAT, i l’ intercanvi 

regular de publicacions i d’ informació. 

 

A més, durant el 2012 el Centre continuarà desenvolupant els diversos projectes de 

cooperació que actualment manté amb diverses universitats catalanes. Així, per 

exemple, en el marc del conveni de col·laboració signat amb la Xarxa Vives 

d’Universitats, el TERMCAT preveu continuar impulsant noves vies de col·laboració en 

matèria terminològica amb el Grup de Treball de Terminologia i Nomenclatura de  

la Xarxa (GTTN). Entre les noves propostes de col·laboració destaquen, a més de la 

part icipació conjunta en projectes terminològics, la disponibilitat de les eines de 

gestió i de consulta terminològica de què disposa el TERMCAT en el seu w eb per a 

difondre-hi continguts terminològics elaborats per les universitats, amb un marcatge 

que n’explicit i la procedència, i la creació d’un canal de comunicació específ ic amb el 

GTTN, per mit jà de la plataforma w eb, per a fomentar la part icipació dels serveis 

lingüíst ics universitaris en el procés de normalització de la terminologia catalana.  

 

En aquesta mateixa línia, el Centre seguirà impulsant la col·laboració amb l’Associació 

Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya (APTIC) amb qui, a f inals del 

2011, va signar un conveni de col·laboració que té per object iu afavorir la difusió de 

la terminologia catalana en el sector professional de la traducció i impulsar la 
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part icipació i la implicació del col·lect iu de traductors en la creació i el manteniment 

de la terminologia en llengua catalana. 

 

Pel que fa als mit jans de comunicació, es continuarà treballant  en el projecte de 

l’Antena de Terminologia, en què part icipen els principals serveis lingüíst ics dels 

mit jans de comunicació de l’àmbit català, coordinant i promovent els intercanvis 

d’ informació per a resoldre els dubtes plantejats pels mit jans, per a millorar les vies 

d’ identif icació de necessitats terminològiques i per a contrastar la viabilitat de les 

propostes de nova terminologia. 

 

 

Àmbit estatal i internacional 

 

El TERMCAT continuarà col·laborant amb els diversos organismes d’àmbit estatal i 

internacional dedicats al foment de la llengua i la terminologia per a la realització de 

projectes i act ivitats que afavoreixin la projecció de la terminologia catalana i 

contribueixin a la visibilitat i el prest igi internacional del català.  

 

En aquesta línia, i com a membre del Comitè Tècnic de Normalització 191 d’AENOR, 

el TERMCAT continuarà part icipant en les actuacions de normalització internacional 

que desenvolupa l’ ISO a través del Comitè Tècnic 37, encarregat de la normalització 

dels principis, mètodes i aplicacions relat ius a la terminologia. El Comitè Tècnic de 

Normalització 191 d’AENOR és el representant estatal del Comitè Tècnic 37 d’ ISO, 

que s’ocupa de la terminologia científ ica i tècnica dels sectors que ho requereixen i de 

la normalització dels principis, mètodes i aplicacions relat ius a la terminologia.  

 

Entre les actuacions del CT 191 previstes per aquest any, a més de les tasques de 

revisió dels documents de treball sobre propostes de noves normes procedents dels 

diferents subcomitès i grups de treball que integren el Comitè Tècnic 37, destaca 

l’organització de la reunió plenària del Comitè Tècnic 37 d’ ISO, que t indrà lloc a 

Madrid del 24 al 29 de juny. 

 

També es continuarà col·laborant amb altres organismes d’àmbit internacional com 

ara l’Oficina Quebequesa de la Llengua Francesa, en el marc de cooperació entre els 

governs de Quebec i Catalunya, i es mantindrà la presència i la part icipació en les 

diverses xarxes terminològiques internacionals, com ara el Centre Internacional 

d’ Informació en Terminologia (Infoterm), la Xarxa Iberoamericana de Terminologia 

(RITerm), la xarxa Panllat ina de Terminologia (Realiter), la Xarxa Internacional de 

Terminologia (TermNet). i l’Associació Europea de Terminologia (AET), organisme del 

qual el TERMCAT ocupa la secretaria executiva des del gener de 2011. 
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Associació Europea de Terminologia (AET) 
 

 

En la línia iniciada el 2011, aquest any el TERMCAT continuarà ocupant la secretaria 

executiva de l’Associació Europea de Terminologia, organisme que té com a missió 

fomentar el plurilingüisme a través de la terminologia, proporcionant una plataforma 

en el pla europeu que contribueixi a promoure i professionalitzar l’act ivitat termi-

nològica, millorar el seu reconeixement i establir ponts de cooperació entre organit -

zacions, associacions i ent itats en l’àrea terminològica.  

 

D’acord amb aquesta funció, el TERMCAT s’ocupa de la gestió administrat iva de 

l’act ivitat de l’Associació, de la gestió i el manteniment del seu w eb corporatiu, de la 

coordinació i la comunicació amb els membres de l’Associació i amb altres 

inst itucions de l’esfera terminològica internacional, de la coordinació de l’agenda 

d’act ivitats terminològiques en l’àmbit europeu, de l’elaboració i la tramesa del 

butlletí mensual i de l’organització dels esdeveniments en què part icipa l’Associació.  

 

Entre les actuacions de l’Associació previstes per al 2012 destaquen la VI Cimera 

Europea de Terminologia, que t indrà lloc a Oslo el proper mes d’octubre, i una nova 

edició dels Premis Internacionals de Terminologia. Tots dos esdeveniments són 

promoguts i organitzats per l’AET i coordinats des de la seva secretaria executiva.  

 

 

 

Xarxes d'especialistes 
 

 

El TERMCAT es proposa continuar avançant en l’ impuls de noves iniciat ives que 

estimulin la part icipació i implicació dels especialistes en les diferents línies del treball 

terminològic: l’elaboració de productes, la normalització terminològica, l’assesso-

rament especialitzat i la traducció de normes tècniques. 

 

Amb aquest object iu, es preveu crear un nou entorn de comunicació interact iva a la 

plataforma w eb que permeti l’art iculació de comunitats virtuals d’especialistes i 

professionals lingüíst ics vinculats a projectes terminològics específ ics. 

 

En la línia ja iniciada l’any passat amb l’organització del primer “ Esmorzar al TERMCAT 

– Fem xarxa” , el Centre continuarà promovent els punts de trobada i de diàleg entre 

les persones que col·laboren d’una manera o altra en els diferents projectes 

desenvolupats pel TERMCAT, entre les quals destaquen especialment els experts 

assessors dels diversos àmbits del coneixement i els professionals de la llengua i la 

comunicació. 

 

També es continuarà donant relleu, per mit jà de l’apartat del w eb “ En primera 

persona” , al test imoni dels especialistes, col·laboradors i usuaris del TERMCAT en 

relació amb les seves experiències terminològiques. 
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Formació en terminologia 
 

 

El TERMCAT continuarà potenciant la cooperació amb altres organismes en matèria de 

formació com a centre de pràct iques per a estudiants de terminologia, lexicografia, 

traducció, documentació i informàtica. Enguany s’acolliran diversos estadants 

provinents d’universitats i centres de recerca catalans i internacionals. 

 

El TERMCAT ha establert darrerament convenis de col·laboració amb les universitats i 

centres següents: 

 

Inst itut Libre Marie Haps de Brussel·les 

Universitat Adam Mickiew icz de Poznan (Programa Leonardo da Vinci de la UE) 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Universitat d’Alacant  

Universitat de Barcelona 

Universitat de Bochum 

Universitat de Cluny-ISEIT 

Universitat de Girona 

Universitat de les Illes Balears 

Universitat de Lille 3 

Universitat de Metz 

Universitat de Montpellier III 

Universitat de València 

Universitat de Vic 

Universitat Jaume I 

Universitat Oberta de Catalunya 

Universitat Rovira i Virgili 

 

El 2012 també es preveu atendre totes les demandes d’ inst itucions, universitats i 

centres d’ensenyament, associacions professionals i organismes diversos per impart ir 

sessions de presentació sobre les línies d’actuació, els recursos i els mètodes de 

treball que desenvolupa el Centre i sessions de formació sobre aspectes específ ics del 

treball terminològic. 
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Tecnologia i aplicacions 
 

 

 

 

Amb l’object iu de prestar suport als usuaris, els especialistes i els membres de la 

comunitat TERMCAT en l' ús de les tecnologies, i de mantenir la plataforma tecnològica 

actualitzada per a l’elaboració i la difusió del treball terminològic, durant aquest any 

es duran a termes les actuacions següents. 

 

 

 

 

Sistemes informàtics 
 

 

 

Arran de l’auditoria de sistemes duta a terme durant el darrer trimestre de 2011 i de 

l’ informe de resultats que en va derivar, durant el 2012 es treballarà per resoldre les 

incidències detectades i per donar una solució als aspectes que més impacte tenen en 

l’estructura tecnològica de seguretat del Centre, com ara la instal·lació d’un nou 

tallafocs. 

 

A més, es continuarà fent el manteniment de les eines de la plataforma tecnològica i 

actualitzant contínuament aquesta plataforma d’acord amb l’evolució de la tecnologia 

i de les necessitats, garantint en tot moment la seguretat de les dades produïdes pel 

Centre i el tractament confidencial de les que són de caràcter personal. 

 

Igualment, i com cada any, es vetllarà per prestar assessorament als usuaris interns i 

externs en l’ús de les tecnologies i per resoldre les incidències plantejades pels 

usuaris. 

 

 

 

 

Aplicacions 
 

 

 

Durant aquest any es continuaran atenent tots els casos relacionats amb la millora de 

les aplicacions del Centre (eines per al treball terminològic, eines de gestió d’usuaris, 

eines de gestió documental, eines de gestió econòmica, etc.), resolent tots els 

problemes que es detect in i establint prioritats per a aquelles peticions que 

requereixin un desenvolupament singular. 
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A més, per a l’any 2012 s’ha previst avançar en tres línies de treball estratègiques. 

D’una banda, es treballarà en la millora de la base de dades de projectes, amb la 

intenció que es converteixi en el repositori central de tota la informació descript iva i 

relacional dels projectes en curs al TERMCAT. D’una altra banda, i pel que fa a eines 

de gestió de la terminologia, es treballarà en el pla de futur GdT/GdTweb, per a tendir 

a la integració de les dues eines pròpies de gestió terminològica. I, en tercer lloc, 

s’establiran actuacions de millora de les aplicacions associades a les bases de dades 

documentals del TERMCAT. 

 

Finalment, es vetllarà per garantir el compliment dels procediments establerts per a la 

publicació de les dades terminològiques web i es continuarà prestant suport a totes les 

actuacions de millora de les eines web i de la plataforma en general. 

 


