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Obres terminològiques
Versió en línia del Diccionari de recerca clínica.
FUNDACIÓ DR. ANTONI ESTEVE; TERMCAT, CENTRE DE
TERMINOLOGIA.
Diccionari
de
recerca
clínica
de
medicaments [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de
Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/157/>

Diccionari de recerca clínica [en línia]

El Diccionari de recerca clínica és una obra elaborada per un
extens equip d'especialistes coordinats per la Fundació Dr.
Antoni Esteve i el Centre de Terminologia TERMCAT, i
presenta més de set-cents termes relacionats amb els
assaigs clínics, la farmacologia, la bioestadística,
l'epidemiologia, etc. Cada article inclou la denominació i la
definició en català, i els equivalents en castellà i anglès.

Diccionari de recerca clínica

FUNDACIÓ DR. ANTONI ESTEVE; TERMCAT, CENTRE DE
TERMINOLOGIA.
Diccionari
de
recerca
clínica
de
medicaments. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia,
2014.
ISBN 978-84-393-9201-9
Versió en línia de Noms de plantes: Corpus de fitonímia
catalana.
VALLÈS, Joan (dir.). Noms de plantes: Corpus de fitonímia
catalana [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de
Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/191/>

Noms de plantes: Corpus de fitonímia catalana [en línia]

L’Argot culinari i gastronòmic, de Josep M. Daró, és un
recull de 4.336 denominacions catalanes corresponents a
3.689 conceptes, amb equivalents en castellà i en francès, i
amb definicions enciclopèdiques, és a dir, que van més
enllà de la delimitació del concepte, i són un compendi
d’informació sobre els productes, els estris, les tècniques,
els procediments... de la cuina, amb el toc personal de
l’autor.

Argot culinari i gastronòmic [en línia]
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DARÓ, Josep M. Argot culinari i gastronòmic [en línia].
Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014.
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/184/>

termcat  3

Noms de mamífers marins és un diccionari descriptiu que
conté prop de 350 noms catalans de mamífers marins en
correspondència amb 150 noms científics, presentats en
fitxes terminològiques referides a tàxons zoològics, en què
es mostren les fonts de documentació. Cada fitxa inclou les
denominacions en català juntament amb els equivalents en
castellà, anglès i francès, el nom científic amb la referència
d’autoria i el codi 3-alpha de l'Organització per a
l'Alimentació i l'Agricultura.
Noms de mamífers marins [en línia]

LLEONART, Jordi. Noms de mamífers marins [en línia].
Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014.
(Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/159/>
La Terminologia de màrqueting digital recull més d’un
centenar de termes. Cada terme inclou les denominacions i
la definició en català, els equivalents en castellà, en francès
i anglès, i, en alguns casos, aclariments conceptuals o
notes d’exemple.
TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de
màrqueting digital [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de
Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/185/>

Terminologia de màrqueting digital [en línia]

Aquest diccionari aplega gairebé 1.400 termes de fusteria,
corresponents a set àmbits temàtics: aparells, estris, eines i
instruments;
màquines
i
equipament
auxiliar;
característiques estructurals d’eines i màquines; materials;
construccions; tècniques i processos; oficis i instal·lacions.
En presenta les denominacions i la definició en català, els
equivalents en castellà, francès i anglès i, si escau, notes i
il·lustracions que aporten informació complementària sobre
la denominació o el concepte definit.
Diccionari de fusteria [en línia]

BASART, Pitu; PUJOLÀS, Pere. Diccionari de fusteria [en línia].
Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014.
(Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/188/>
El Diccionari de les tecnologies del so i de la música recull
247 fitxes terminològiques referents als termes més
comuns de l’àmbit que necessiten conèixer tant els
professionals com els estudiants d’aquestes matèries. A
banda de termes que designen conceptes generals, hi ha
termes d'àmbits molt específics com ara l'anàlisi i síntesi
de so, l'acústica, la psicoacústica, els efectes digitals, els
dispositius i el maquinari. Les fitxes contenen
denominacions en català, castellà i anglès i la definició en
català.

Diccionari de les tecnologies del so i de la música [en línia]
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UNIVERSITAT POMPEU FABRA. GRUP DE RECERCA EN TECNOLOGIA
MUSICAL. Diccionari de les tecnologies del so i de la música
[en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop.
2014.
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/161/Prese
ntacio/>
El Diccionari de criteris terminològics és un diccionari en
creixement que recull criteris diversos publicats pel
TERMCAT i que els recull, a més, sintetitzats i adaptats a un
mateix format. L’objectiu del diccionari és que tots els
criteris terminològics del TERMCAT (els elaborats fins ara i
els que elabori en un futur) estiguin a la plena disposició
dels usuaris, en un mateix espai i amb una estructura i una
classificació que en facilitin al màxim la consulta.

Diccionari de criteris terminològics [en línia]

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de criteris
terminològics [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de
Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187/>
Noms de plantes recull més de 35.000 denominacions
catalanes i vora de 8.400 noms científics, corresponents a
unes 5.800 espècies de plantes vasculars. Es tracta d’una
obra de referència, perquè posa en relació aquest conjunt
de denominacions científiques amb les corresponents
formes catalanes, amb la indicació de les fonts
documentals d’on s’han extret.
VALLÈS, Joan (dir.). Noms de plantes: Corpus de fitonímia
catalana. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminlogia, 2014.
ISBN 978-84-393-9168-5; 978-84-475-3855-3

Noms de plantes: Corpus de fitonímia catalana

Aquest lèxic aplega aproximadament un centenar de
denominacions del món tèxtil i ha estat elaborat pel Servei
Local de Català de Mollet del Vallès, adscrit al Centre de
Normalització Lingüística del Vallès Oriental, del Consorci
per a la Normalització Lingüística.

Lèxic de la indústria tèxtil a Mollet del Vallès
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CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA. SERVEI DE
CATALÀ DE MOLLET DEL VALLÈS. Lèxic de la indústria tèxtil a
Mollet del Vallès. Mollet del Vallès: Consorci per a la
Normalització Lingüística: Ajuntament de Mollet del Vallès:
Centre d’Estudis Molletans: TERMCAT, Centre de
Terminologia, 2014.
També disponible en línia a:
<http://www.cpnl.cat/media/upload/pdf//e_lexic_de_la_indu
stria_textil_a_mollet_versio_webcompressed_editora_130_
1084_1.pdf>
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Aquest lèxic consta de tres parts bàsiques: un text narratiu
en què un nen explica un partit de futbol sala des de
l’entrada al vestidor fins al final del partit; una il·lustració
d’una pista de futbol sala amb les diferents parts que la
componen, i un recull d’una vintena de termes de l’àmbit
amb la definició corresponent.

Cinc contra cinc: Lèxic de futbol sala: Juguem-hi en català! [material gràfic]

CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA. CENTRE DE
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DEL VALLÈS ORIENTAL. Cinc contra
cinc: Lèxic de futbol sala: Juguem-hi en català! [material
gràfic]. Caldes de Montbui: Consorci per a la Normalització
Lingüística: Ajuntament de Caldes de Montbui, [2014]. 1
quadríptic.
També disponible en línia a:
<http://www.cpnl.cat/media/upload/pdf//e_cinc_contra_cinc
_lexic_de_futbol_sala_cnl_del_valles_oriental_editora_130_1
081_1.pdf>
El Diccionari d’anatomia recull 3.622 termes relacionats
directament amb l’anatomia humana. Cada terme inclou les
denominacions en català i els equivalents en castellà i
anglès, i les denominacions corresponents a la
Terminologia
Anatomica
(TA,
antigament
Nomina
Anatomica), una nomenclatura científica estandarditzada de
caràcter internacional pròpia d’aquest àmbit del
coneixement.

Diccionari d’anatomia [en línia]

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d’anatomia
[en línia]. 2a ed. act. i ampl. Barcelona: TERMCAT, Centre de
Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/182/>
Aquest vocabulari conté 114 termes relacionats amb les
diferents xarxes socials, especialment el Facebook i el
Twitter. Cada terme presenta les denominacions
equivalents en sis llengües romàniques (català, castellà variants d’Europa i de Mèxic-, francès, gallec, italià, i
portuguès -variants d’Europa i de Brasil), amb els indicadors
de categoria gramatical corresponents, i també en anglès.
Les definicions són en català i, en alguns casos, també en
castellà.

Vocabulari panllatí de les xarxes socials [en línia]
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TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; REALITER. Vocabulari
panllatí de les xarxes socials [en línia]. Barcelona: TERMCAT,
Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/156/>
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La Terminologia electoral bàsica recull i defineix 125 termes
relacionats amb el procés electoral i els sistemes electorals.
Cada entrada conté les denominacions en català,
equivalents en castellà, francès i anglès, la definició en
català i, en algun cas, notes complementàries.
TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia electoral
bàsica [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de
Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/179>
Terminologia electoral bàsica [en línia]

El Lèxic de la crisi econòmica recull 150 termes relacionats
amb la crisi econòmica actual que són d’ús habitual tant en
la documentació especialitzada com en els mitjans de
comunicació. Cada fitxa conté la denominació catalana i
equivalents en castellà, francès, italià, portuguès, anglès i
alemany.

Lèxic de la crisi econòmica [en línia]

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Lèxic de la crisi
econòmica [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de
Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/177>
El Vocabulari de la responsabilitat social recull i defineix 36
termes bàsics d’aquest àmbit. Cada article terminològic
conté les denominacions en català, equivalents en castellà,
francès, anglès i alemany, la definició en català i, en algun
cas, notes conceptuals o exemples.
TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Vocabulari de la
responsabilitat social [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre
de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/175>

Vocabulari de la responsabilitat social [en línia]

La Terminologia bàsica de l’administració electrònica i els
processos aplega i defineix 164 termes bàsics referits
principalment a l'administració electrònica i també a la
millora i la simplificació dels processos administratius. Cada
article conté les denominacions en català, equivalents en
castellà, francès i anglès, la definició en català i algunes
notes explicatives.

Terminologia bàsica de l’administració electrònica i els processos [en línia]
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CATALUNYA. DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS
INSTITUCIONALS; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA.
Terminologia bàsica de l’administració electrònica i els
processos [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de
Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/170/>
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Actualització de la versió en línia del Lèxic de fàrmacs.
COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE BARCELONA; TERMCAT, CENTRE
DE TERMINOLOGIA. Lèxic de fàrmacs (actualització 2014) [en
línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2014.
(Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/12>

Lèxic de fàrmacs (actualització 2014) [en línia]

El díptic Gestos tàctils en dispositius mòbils il·lustra una
desena de termes del diccionari Terminologia bàsica dels
dispositius mòbils.
TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Gestos tàctils en
dispositius mòbils [material gràfic]. Barcelona: TERMCAT,
Centre de Terminologia, cop. 2014. 1 díptic.
També disponible en línia a:
<http://www.termcat.cat/docs/PDF/GestosTactils/GestosTa
ctils.html>
Gestos tàctils en dispositius mòbils [material gràfic]

La Terminologia bàsica dels dispositius mòbils conté una
cinquantena de termes relacionats amb els dispositius
mòbils, especialment els telèfons intel·ligents i les tauletes
tàctils, amb la definició en català i equivalents en castellà,
francès i anglès. Algunes fitxes també inclouen notes
explicatives i il·lustracions.

Terminologia bàsica dels dispositius mòbils [en línia]

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia bàsica
dels dispositius mòbils [en línia]. Barcelona: TERMCAT,
Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/171/>
El Vocabulari de dret penal i penitenciari conté 2.705
termes amb la definició en català i equivalents en castellà
corresponents a quatre grups temàtics: dret penal, dret
processal penal, dret penitenciari i dret penal militar.
CATALUNYA. DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA; TERMCAT, CENTRE DE
TERMINOLOGIA. Vocabulari de dret penal i penitenciari [en
línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop.
2014. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/172/>

Vocabulari de dret penal i penitenciari [en línia]
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El Diccionari de dret administratiu conté 1.130 termes amb
la definició en català i equivalents en castellà corresponents
a àmbits temàtics com fonts de l‘ordenament administratiu,
organització administrativa, activitat administrativa, béns de
l’Administració, control de l’Administració o personal al
servei de l’Administració.

Diccionari de dret administratiu [en línia]
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CATALUNYA. DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA; TERMCAT, CENTRE DE
TERMINOLOGIA. Diccionari de dret administratiu [en línia].
Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014.
(Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/169/>
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Obres especialitzades
La CCPA-2014 és la classificació de productes de més
ampli abast, ja que inclou tots els béns i serveis que
produeix el conjunt de l'economia, i consta d'11.209 codis o
entrades.
Classificació catalana de productes per activitats (CCPA2014) [en línia]. Barcelona: Institut d’Estadística de
Catalunya, 2014.
<http://www.idescat.cat/Classif/?TC=4&V0=3&V1=117>
Classificació catalana de productes per activitats (CCPA-2014) [en línia]

Mira què t’he portat! [enregistrament de vídeo]

El vídeo Mira què t’he portat és el resultat del treball
realitzat pels alumnes que, durant el curs 2013-2014, han
fet formació de català per a adults al Prat de Llobregat
(Centre de Promoció Social Francesc Palau, Escola d’Adults
Terra Baixa i Centre de Normalització Lingüística), i que
s’inscriu dins del projecte d’Acolliment lingüístic del CPNL.
Mira què t’he portat recull el testimoni de cinc persones
procedents de Bulgària, Marroc, l’Uruguai, l’Índia i
Catalunya les quals, a través d’objectes típics dels seus
països d’origen, mostren com n’és d’important el
reconeixement de la identitat i la cultura pròpies per
aconseguir la integració i la cohesió social a la cultura
d’acollida.
Mira què t’he portat! [enregistrament de vídeo]. El Prat de
Llobregat: Consorci per a la Normalització Lingüística:
Ajuntament del Prat de Llobregat, 2014. 1 DVD.
Aquest punt de llibre reprodueix els dos poemes que David
Jou, poeta i membre del Consell Supervisor del TERMCAT,
va dedicar a la Societat Catalana de Lepidopterologia arran
de la feina feta per donar nom a totes les espècies de
papallones diürnes presents al territori català.
Dia de les papallones 2014 [material gràfic]. Granollers:
Museu de Ciències Naturals de Granollers, 2014. 1 punt de
llibre.

Dia de les papallones 2014 [material gràfic]
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També disponible en línia a:
<http://www.museugranollersciencies.org/uploads/2n-diade-les-papallones-punt-de-llibre.pdf>
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El fullet Del porc, fins la cua és bona presenta prop de
seixanta termes relacionats amb la cria del porc i
l’elaboració de productes alimentaris que en provenen, amb
il·lustracions. Ha estat elaborat a iniciativa de l’Ajuntament
de la Garriga arran de l’organització de la Fira de la Botifarra
en aquesta població.
Del porc, fins la cua és bona: Lèxic del porc i l’embotit. La
Garriga: Ajuntament de La Garriga: Consorci per a la
Normalització Lingüística. CNL del Vallès Oriental, [2014].
Del porc, fins la cua és bona: Lèxic del porc i l’embotit

El tríptic Gitanes del Vallès conté un centenar de termes
sobre la indumentària, els personatges, els balls o les
músiques del ball de gitanes incorporats en un text
descriptiu.

Gitanes del Vallès: Una colla de mots de ball de plaça [en línia]
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CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA. CENTRE DE
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DEL VALLÈS ORIENTAL. Gitanes del
Vallès: Una colla de mots de ball de plaça [material gràfic].
[Granollers]: Consorci per a la Normalització Lingüística,
[2014]. 1 tríptic.
També disponible en línia a:
<http://www.cpnl.cat/media/upload/pdf//e_lexic_gitanes_del
_valles_una_colla_de_mots_de_ball_de_placa_editora_130_
1032_1.pdf>
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Articles, comunicacions i altres contribucions
L’article comenta la revisió del criteri Localització de
productes informàtics realitzada pel TERMCAT amb les
empreses de localització MSS. Language solutions i
Treeloc. Traducció i localització, i les associacions Softcatalà
i APTIC (Associació Professional de Traductors i Intèrprets
de Catalunya).

Sobre els usos lingüístics en la traducció de programari

GRANÉ FRANCH, Marta. “Sobre els usos lingüístics en la
traducció de programari”. Retrucs [en línia]. Barcelona:
Universitat de Barclona, 2014.
http://www.ub.edu/retrucs/sobre-els-usos-linguistics-en-latraduccio-de-programari/
Aquest
article
explica
amb
quins
mecanismes
aconsegueixen les llengües mantenir la seva vitalitat lèxica,
és a dir, la capacitat per crear nous mots, per adaptar-se,
així, als nous temps i a les noves necessitats
denominatives. Fa èmfasi en el paper del manlleu, però
també en la necessitat de recórrer a mecanismes propis
que atenuïn la dependència excessiva d’altres llengües i
enforteixen la llengua pròpia. També fa una pinzellada sobre
el procés que se segueix en català a l’hora de fixar nous
termes i de tractar els manlleus.
MONTES, Dolors. "Neologia, terminologia i vitalitat lèxica".
Les Notícies de Llengua i Treball (2014), núm. 38, p. 52.

Neologia, terminologia i vitalitat lèxica

L’article dóna resposta al dubte terminològic de l’adequació
de les formes queratosi i ceratosi en l’àmbit de la medicina.
A partir d’aquestes dues formes, es donen arguments
lingüístics i terminològics més generals aplicables també en
altres casos similars que presenten el dubte de l’adaptació
de la kappa en mots d’etimologia grega.

Queratosi o ceratosi?

Publicacions 2014

BOFILL i CARALT, Cristina. “Queratosi o ceratosi?”. COMB:
Revista del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (2014),
núm. 142, p. 42.
També
disponible
en
línia
a:
<http://www.comb.cat/cat/actualitat/publicacions/sic/revista
COMB142.pdf>
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Aquesta comunicació presenta les eines de gestió
terminològica i els canals de comunicació en entorns web
que ha desenvolupat el TERMCAT en els darrers anys amb
la finalitat de potenciar la cooperació amb altres organismes
i generar noves iniciatives de treball col·laboratiu
orientades, especialment, a la producció i normalització de
la terminologia catalana.

El treball col·laboratiu en la normalització i el desenvolupament de la terminologia catalana [recurs electrònic]

FONTOVA HUGAS, Glòria. “El treball col·laboratiu en la
normalització i el desenvolupament de la terminologia
catalana” [recurs electrònic]. A: VARGAS SIERRA, Chelo (ed.).
TIC, trabajo colaborativo e interacción en terminología y
traducción. Granada: Comares, 2014, p. 273-278. 1 CDROM. (Interlingua; 132)
ISBN 978-84-9045-046-8
En aquest article s’explica el paper rellevant que l’atenció a
la cronicitat ha d’ocupar en el model sanitari actual i la
importància del consens multidisciplinari assolit en la
Terminologia de la cronicitat, una eina útil per a articular la
nova realitat assistencial i promoure l’entesa entre els
agents implicats. L’acord de base ha comprès la delimitació
conceptual de les nocions pròpies del camp així com la
fixació de les denominacions més adequades.

La terminologia de la cronicitat: Denominacions, conceptes i estratègies assistencials

BLAY, Carles [et al.]. “La terminologia de la cronicitat:
Denominacions, conceptes i estratègies assistencials”.
Annals de Medicina. Vol. 97 (2014), núm. 3, p. 98-99.
També disponible en línia a:
<http://www.academia.cat/files/499-267FITXER/vidre1.pdf>
En aquest article s’explica el procés de gestació, elaboració
i difusió del Vocabulari terminològic LGBT (lèsbic, gai,
bisexual i transgènere) i es fa èmfasi en els punts d’interès
del projecte, més enllà de la terminologia que conté.

El Vocabulari terminològic LGBT (lèsbic, gai, bisexual i transgènere): Un fruit de la formació universitària al servei de la societat

BREU, Marta; MONTES, Dolors. “El Vocabulari terminològic
LGBT (lèsbic, gai, bisexual i transgènere): Un fruit de la
formació universitària al servei de la societat”. Llengua i Ús
(2014), núm. 54.
<http://www.gencat.cat/llengua/liu/54/>
Ressenya sobre la col·lecció Diccionaris en Línia del
TERMCAT, que explica els avantatges dels recursos
terminològics en línia i descarregables. Es destaca
específicament la terminologia jurídica que es troba
disponible al web del TERMCAT.
SERRA, Montserrat. “Diccionaris en
oberts”. Llengua i Ús (2014), núm. 54.
<http://www.gencat.cat/llengua/liu/54/>

Publicacions 2014

línia.

Diccionaris
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Diccionaris en línia. Diccionaris oberts

Aquest apunt exposa els criteris que el Consell Supervisor
del TERMCAT va fer servir per normalitzar les denominacions
digitopressió i digitopuntura, per davant altres formes
relacionades.
TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. “Digitopressió,
digitipressió, acupressió, digitopuntura o digitipuntura? [en
línia]”. Panace@. Vol. 15 (2014), núm. 39, p. 117.
<http://www.medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/n39entremeses_TermCat.pdf>

Digitopressió, digitipressió, acupressió, digitopuntura o digitipuntura? [en línia]

En aquest apunt s’expliquen les diverses possibilitats de
traducció de l’adjectiu anglès wearable segons el context
d’ús del terme.
TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. “Sobre els dispositius
wearable [en línia]”. Panace@. Vol. 15 (2014), núm. 39, p.
129.
<http://www.medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/n39entremeses_TermCat2.pdf>

Sobre els dispositius wearable [en línia]

Aquest article exposa les primeres fases del projecte de
Diccionari de bioètica, en què col·laboren el Comitè de
Bioètica de Catalunya, el Departament de Salut i el
TERMCAT.
NIN ARANDA, Anna. “Primers passos del ‘Diccionari de
bioètica’ [en línia]”. COMB: Revista del Col·legi Oficial de
Metges de Barcelona (2014), núm. 141, p. 42.
També disponible en línia a:
<http://www.comb.cat/cat/actualitat/publicacions/sic/revista
COMB141.pdf>

Primers passos del ‘Diccionari de bioètica’ [en línia]

Publicacions 2014
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Aquest article fa una crida a la participació dels usuaris
sobre com traduir engagement en català, un terme que
s’està estudiant amb motiu de l’elaboració de la
Terminologia del màrqueting digital.
TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. “Com
‘engagement’? [en línia]”. Núvol (04 abril 2014).
<http://www.nuvol.com/opinio/com-traduirieuengagement/>

traduiríeu

Com traduiríeu ‘engagement’? [en línia]

Aquest apunt presenta la feina duta a terme fins ara en
l’elaboració del Diccionari de bioètica, projecte on
col·laboren el Comitè de Bioètica de Catalunya, el
Departament de Salut i el TERMCAT.
NIN ARANDA, Anna. “Diccionari de bioètica [en línia]”.
Butlletí del Comitè de Bioètica de Catalunya (2014), núm.
13.
<http://comitebioetica.cat/la-terminologia-de-la-bioetica/>
Diccionari de bioètica [en línia]

Apunt al blog de la Revista de Llengua i Dret sobre el Marc
Europeu Comú de Referència per a les llengües: què és,
quins objectius persegueix i com s’avalua el domini d’una
llengua. Pel que fa al català, es comenta que la renovació
de la prova oficial de català de nivell superior de la DGPL ha
estat l’últim pas per a completar l’adequació a aquest
sistema.

Homologació europea dels certificats de llengua [en línia]

SERRA, Montserrat. “Homologació europea dels certificats
de llengua [en línia]”. Blog de la Revista Llengua i Dret (18
febrer 2014).
<http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/eapcrld/2014/02/18/homologacio-europea-dels-certificats-dellengua-montserrat-serra/>
A l’article “Bioxips i matrius” publicat a la Revista del
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona es comenten les
denominacions catalanes aprovades oficialment per al
concepte de l’àmbit de la biologia conegut en anglès com a
array o biochip (matriu o bioxip), un instrument d’anàlisi que
permet estudiar simultàniament un gran nombre
d’interaccions biològiques i que ha suposat una veritable
revolució en el camp de la recerca genètica i biosanitària.

Bioxips i matrius

Publicacions 2014

MONTES, Dolors. “Bioxips i matrius”. COMB: Revista del
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (2014), núm. 140,
p. 42.
També disponible en línia a:
<http://www.comb.cat/cat/actualitat/publicacions/sic/revista
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COMB140.pdf>
L’article “El Centro de Terminología TERMCAT: Un
instrumento al servicio de la lengua catalana” és un resum
de de les conferències pronunciades a la Direcció General
de Traducció de la Comissió Europea, organitzades pel
Departament de Llengua Espanyola d’aquest organisme, a
Brussel·les i Luxemburg el mes de maig de 2013. El text
presenta les principals línies d’activitat del TERMCAT i
destaca, especialment, els recursos i els serveis
directament vinculats al treball terminològic i a les
necessitats que sorgeixen en el treball que duu a terme el
col·lectiu de traductors.

El Centro de Terminología TERMCAT: Un instrumento al servicio de la lengua catalana

Publicacions 2014

FONTOVA HUGAS, Glòria. “El Centro de Terminología
TERMCAT: Un instrumento al servicio de la lengua catalana”.
Puntoycoma (2014), núm. 136, p. 10-19.
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