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Meteor, meteorit o meteoroide? Nova infografia 
interactiva del TERMCAT 
 
El nou producte multimèdia permet conèixer amb precisió la diferència entre 
diversos termes relacionats amb aquests cossos de l’espai. 
 

 
Després d’un estiu carregat de fenòmens astronòmics, des de la clàssica pluja 
d’estels dels Perseids fins al sorprenent albirament d’un bòlid a la costa catalana, i 
a l’espera del pas d’un asteroide a prop de la Terra el proper 9 de setembre, 
aquesta setmana el TERMCAT publica una infografia interactiva per poder 
situar en l’espai aquests termes i altres de relacionats i descobrir-ne els matisos 
de significat. 
 

 
 
Concretament, la infografia permet conèixer quina és la diferència entre un 
asteroide, un meteoroide, un meteor i un meteorit, i quina és la relació que hi 
ha entre un meteor, un bòlid i una pluja d’estels. A més a més, clicant en els 
enllaços de les finestres desplegables, es pot accedir a les fitxes terminològiques 
completes d’aquests termes, que contenen els equivalents en altres llengües, les 
definicions precises dels termes i, en algunes casos, notes amb informació 
complementària. 
 
La terminologia continguda en aquesta infografia s’ha extret del Diccionari de 
física, elaborat conjuntament per la Universitat Politècnica de Catalunya, 
Enciclopèdia Catalana i el TERMCAT, el qual inclou una àrea temàtica dedicada a 
l’astronomia. 
 
Amb aquesta infografia esperem contribuir a la difusió de la terminologia catalana 
d’aquests termes, que de vegades es fan servir de manera imprecisa. El material 

https://www.termcat.cat/ca/recursos/productes-multimedia/meteor-meteorit-o-meteoroide
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
http://www.upc.edu/
http://grupenciclopedia.cat/
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s’afegeix al nombrós conjunt de productes multimèdia que, en formats ben 
diversos (infografies, interactius, relats visuals, vídeos...), ofereix el TERMCAT 
des de la seva pàgina web amb la voluntat de difondre de la manera més atractiva 
possible la terminologia dels diferents sectors d’especialitat. 
 
 
 
TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Meteor, meteorit o meteoroide? [en 
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El TERMCAT és un consorci de la Direcció General de Política Lingüística 
adscrit al Departament de Cultura i format per la Generalitat de Catalunya, 
l’Institut d’Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística, que 
coordina i promou les actuacions terminològiques en llengua catalana. 
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