Infografies, relats visuals, pòsters...: el TERMCAT
elabora recursos gràfics per difondre els termes
catalans més adequats
En els últims mesos s’han creat materials dedicats al sistema electoral, la
COVID-19, l’emergència climàtica, les criptomonedes, la mobilitat sostenible
o el ioga, entre altres temes.
Durant l’any 2021 està previst publicar nous productes dedicats a la realitat
virtual, la meteorologia, els instruments musicals, els tipus de vacunes, etc.
El TERMCAT ofereix actualment prop d’un centenar de recursos gràfics en
diversos formats, destinats a difondre de manera visualment atractiva els termes
catalans més adequats. Infografies interactives, pòsters, vídeos, relats visuals o
targetes reversibles formen part del conjunt de materials que el Centre de
Terminologia ofereix des del seu web, dedicats a diversos àmbits i sectors
especialitzats.

Així, en els últims mesos s’han elaborat recursos dedicats al material de l’esquí, al
sistema electoral, a la COVID-19, a l’emergència climàtica, al Saló de Sessions
del Parlament de Catalunya, al consentiment i el consens sexual, als incoterms, a
la deslocalització, a l’atenció a la salut mental i a les addiccions, a les
criptomonedes, als ocells marins, a la mobilitat sostenible, a la cromatografia, al
ioga i al disseny web, per destacar només els més recents.
I en els propers mesos està previst difondre recursos sobre la realitat virtual, els
hidrometeors sòlids (per explicar la diferència entre pedra, calamarsa i altres
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termes relacionats), les parts d’alguns instruments musicals com el piano o el
saxofon, els ocells d’arreu del món, els diversos tipus de vacunes, les parts de la
bicicleta, els tipus de vegetarianisme, etc.
Tots aquests recursos s’ofereixen en línia des del web del TERMCAT, i, en
general, contenen enllaços als termes catalans presents en els diccionaris i altres
reculls terminològics difosos pel Centre. Així el consultant té accés a la forma
catalana recomanada, a equivalents en altres llengües (castellà, anglès,
francès...) i a la definició dels termes. Tots aquests productes són elaborats amb
la col·laboració d’organismes, institucions i experts de cada sector, que participen
en la selecció dels termes més pertinents.

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, 25 de febrer de 2021
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