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Cas plantejat Solució Àrea temàtica 

a l'aire  a l'aire o som dins o gravant o en directe 

(segons el context)  

 

audiovisuals 

assistent àrbitre assistent o jutge de línia o linier  

 

esports (futbol)  

banner bàner  

 

publicitat 

blog bloc  

 

Internet 

body boarding surf pla 

 

esports 

body surfing surf sense planxa 

 

esports 

bullying assetjament escolar  

 

educació 

burka burca 

 

indumentària 

carril HOV  carril VAO  

 

transports 

cavall de salts taula de salts 

 

esports (gimnàstica)  
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cavallet cavallet  

 

esports 

(motociclisme) 

cavallet invertit  cavallet invertit  

 

esports 

(motociclisme) 

cibertira bàner  

 

publicitat 

dofinari delfinari 

 

construcció 

embedded journalist periodista integrat 

 

periodisme 

empowerment apoderament 

 

ciències socials i 

gestió empresarial 

EPOC (enfermedad 

pulmonar 

obstructiva crònica) 

MPOC (malaltia pulmonar obstructiva 

crònica) 

 

medicina 

equipació equip o equipament o indumentària  

 

esports 

família homoparental família homoparental  

 

sociologia 

fatwà fatwa o fàtua 

 

religió 

futbol 7 futbol-7 

 

esports (futbol)  

golfa (sessió --) sessió de matinada o sessió de mitjanit 

 

espectacles 
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hat trick hat trick  

 

esports 

homoparental homoparental 

 

sociologia 

horse ball bàsquet a cavall 

 

esports 

HOV (high 

occupancy vehicle)  

VAO (vehicle d'alta ocupació) 

 

transports 

kitesurfing surf d'estel 

 

esports 

media art art multimèdia 

 

art 

mobbing assetjament psicològic 

 

psicologia 

mountain race cursa de muntanya 

 

esports 

muster múster 

 

esports (bombers) 

net art art en xarxa 

 

art 

nick nic 

 

esports (esquaix) 

nutraceutical nutricèutic 

 

medicina 

   



Termes tractats a l’Antena de Terminologia termcat � 4 

observador cercapromeses 

 

esports 

parasailing vol nàutic 

 

esports 

pay-per-wiew / 

peatge per visió  

pagament per visió 

 

audiovisual 

plegada plegada 

 

esports 

(motociclisme) 

power kite estel de tracció 

 

esports 

quart àrbitre quart àrbitre  

 

esports (futbol) 

raï (música --) música rai 

 

música 

repunt (de les 

cotitzacions)  

repunt 

 

borsa 

SARS (severe acute 

respiratory 

syndrome) 

pneumònia per coronavirus 

 

medicina 

shekel xéquel 

 

economia 

sky surfing surf aeri 

 

esports 

(paracaigudisme) 

skymarathon marató d'alta muntanya 

 

esports 
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skyrace cursa d'alta muntanya 

 

esports 

skyrunning cursa d'altitud 

 

esports 

slow food menjar sense presses 

 

alimentació 

suïcidi ampliat suïcidi ampliat 

 

psiquiatria 

surfski surf de caiac 

 

esports 

telebasura televisió porqueria 

 

comunicació 

tuning personalització 

 

transports 

videoart videoart 

 

art 

wakeboarding esquisurf 

 

esports 

weblog bloc 

 

Internet 

western riding equitació western 

 

esports 

xària/sharia xara o xaria 

 

religió 
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zona euro zona de l'euro o zona euro 

 

economia 

 

També s’hi han plantejat, encara que no es poden considerar aspectes estrictament 

terminològics o no es poden resumir en una sola entrada terminològica: 

- expressions paral·leles a “cuesta de enero” 

- l’expressió “violència de gènere” 

- l’ús de cort/tribunal 

- l’ús de sufixos d’origen anglès com -gate o -ing 

- l’ús del terme tapado 

- l’ús dels termes taula/mesa 

- la denominació de formatges d’importació 

- la possible pluralització de les sigles 

- la traducció de les unitats monetàries (com ara el peso argentí) 

- la traducció de noms propis de dinasties reials 

- termes de gastronomia del Pròxim Orient 

- termes de gastronomia japonesa 

- terminologia papal 

- terminologia dels esports d'aventura 

- terminologia dels jocs olímpics d'hivern 

- diferències entre cayuco i patera 

- terminologia del futbol 


