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Més de 12.000 termes de l’àmbit tecnològic, al 
portal TIC del TERMCAT 
 
El portal TIC està concebut com un filtre temàtic de tots els recursos 
terminològics del TERMCAT d’utilitat per als professionals del sector 
tecnològic, fa visible la col·laboració amb els experts d’aquest sector i 
ofereix un espai de consulta directa.  
 

 
El TERMCAT ofereix un portal dedicat a la terminologia de les tecnologies de la 
informació i la comunicació on es poden consultar més de 12.000 termes dels 
grans àmbits de la informàtica (programari, informàtica en núvol, antivirus, codi 
binari, dades massives), les telecomunicacions (escombratge, servidor web, xarxa 
d’àrea local, reproducció en continu) i l’electrònica (circuit adaptador, robot 
cilíndric, cable coaxial). I també, d’àmbits més específics com la ciberseguretat 
(atac de denegació de servei, biometria, criptomoneda, prova de penetració), la 
telefonia mòbil (aplicació nativa, pantalla tàctil, cinquena generació, 5G), les 
xarxes socials (gestió de continguts, seguidor hostil, petjada digital), els videojocs 
(joc de cursa infinita, joc en xarxa massiu), o la teledetecció (sensor de satèl·lit, 
sistema de posicionament global, GPS). 
 

 
Les prestacions principals del portal són:  

 Un cercador que permet accedir a més de 12.000 fitxes terminològiques de 
l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, que funciona 
com un filtre temàtic de l’àrea “Tecnologies de la informació i la 
comunicació” del Cercaterm. 
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 Accés directe als diccionaris temàtics del TERMCAT vinculats amb les TIC 
i a diversos productes multimèdia. 

 Més recursos: apunts divulgatius sobre termes, notícies sobre l’activitat 
terminològica, criteris metodològics... 

 Un formulari de contacte directe al TERMCAT. 

 Un formulari de subscripció per rebre notificacions dels nous continguts.  

Aquest portal s’adreça principalment a especialistes de les diverses branques de 
les TIC que tenen la necessitat d'utilitzar aquests termes en contextos 
comunicatius en català, i a traductors i mediadors lingüístics que treballen amb 
textos de l'àmbit en editorials, mitjans de comunicació, universitats, etc. 

Per això mateix, el TERMCAT hi vol fer visibles les seves línies de col·laboració 
amb grups de treball de l’àmbit i amb les diverses institucions i empreses que 
col·laboren en els projectes terminològics TIC, i promoure noves vies de 
cooperació.  

Us animem a subscriure-us-hi, a fer-nos arribar els vostres suggeriments i a 
seguir l’activitat dels termes TIC. 

 
 
 

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. 

 
 
 
Barcelona, 2 de desembre de 2019 
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