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Els termes del disseny web, en una nova infografia 
del TERMCAT 
 
Amb termes com ara menú desplegable, ruta de navegació, apunt, giny, 
bàner, etc., el recull ofereix alternatives catalanes a termes que sovint es fan 
servir en anglès. 
 

 
El TERMCAT publica en línia la infografia Termes del disseny web, en què il·lustra 
un conjunt de termes que es fan servir en la creació i el disseny de les pàgines 
web. Sobre una imatge de la pàgina inicial del web del TERMCAT, la infografia 
ofereix enllaços als termes que s’hi destaquen, i així s’obté accés a consultar la 
definició corresponent i els equivalents en castellà, anglès i francès. 
 

 
 
El material recull termes com ara menú desplegable, capçalera (header), peu de 
pàgina (footer), giny (widget), apunt (post), ruta de navegació (breadcrumb), 
carrusel, etc. Es tracta de termes que molt sovint es fan servir amb les formes 
angleses, malgrat que les alternatives catalanes estan avalades per l’ús i pel 
criteri dels especialistes. 
 
L’objectiu d’aquest material és afavorir el coneixement d’aquestes alternatives 
catalanes. El suport visual interactiu facilita la identificació immediata de cada 
concepte, de manera que el contingut es fa més accessible per al nombrós 
conjunt de professionals que fan ús d’aquesta terminologia (dissenyadors gràfics, 
informàtics, desenvolupadors, administradors de sistemes, gestors de comunitats, 
periodistes digitals, etc.). De fet, es tracta d’una terminologia d’ampli abast, atès 
que també en pot fer ús qualsevol dels usuaris d’internet. 
 

https://www.termcat.cat/ca/recursos/productes-multimedia/termes-del-disseny-web
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La infografia forma part del conjunt de materials en suport gràfic i interactiu que 
ofereix el TERMCAT, que abracen tota mena de temàtiques i continguts: des de la 
taula periòdica del elements als diversos tipus de tornados; des dels drets dels 
infants a les posicions dels jugadors de futbol en el camp; des dels estils musicals 
al lèxic casteller, etc. Doneu-hi un cop d’ull. 
 
 
 
TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Termes del disseny web [en línia]. 
Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. 1 infografia. 
<https://www.termcat.cat/ca/recursos/productes-multimedia/termes-del-disseny-
web>  
 
 
 

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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