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Nou portal temàtic: Terminologia de les ciències 
de la Terra 
 
El web del TERMCAT presenta un nou portal temàtic, que s’afegeix als que 
ja ofereix dedicats a les TIC, l’economia i empresa, el dret, la gastronomia, 
les ciències de la salut i l’esport. 
 

 
El TERMCAT publica un nou portal web que agrupa tots els recursos que el 
Centre posa a disposició pública en relació amb la terminologia de les ciències de 
la Terra, amb l'objectiu de millorar la difusió temàtica d'aquesta terminologia entre 
el públic objectiu (experts de l’àmbit, divulgadors, traductors, etc.). 
 

 
L’etiqueta “ciències de la Terra” s'ha d'entendre en un sentit ampli i transversal, i 
inclou des dels subàmbits tradicionalment associats a aquesta denominació (com 
la geologia, la hidrologia, la mineralogia, la paleontologia o l’astronomia) fins a 
altres àmbits afins (com la meteorologia, la geografia física o el medi ambient). 
 
Concretament, el portal inclou un cercador temàtic (amb accés a més de 20.000 
fitxes), diccionaris en línia, productes multimèdia, comentaris i articles 
terminològics, i reculls documentals, entre d'altres recursos. 
 
Vinculat a aquest portal, s'ha constituït un grup de treball d'experts, format per 
especialistes procedents d'àmbits i entorns professionals diversos, que tindrà la 
funció de col·laborar a completar i mantenir actualitzada la terminologia que es 
difon a través del portal. Actualment aquest grup de treball compta amb la 
participació de setze experts, però s'ha concebut com un grup viu, que es pot anar 
ampliant constantment. 
 

https://terra.termcat.cat/
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Us animem a visitar aquest nou espai web del TERMCAT i a fer-vos-en 
subscriptors per rebre totes les novetats relacionades amb la terminologia de les 
ciències de la Terra i àmbits afins. Properament, el 21 d'octubre, es farà la 
presentació oficial del portal en el marc dels Espais Terminològics, i també us 
convidem a assistir-hi. 
 
El web del TERMCAT ofereix un conjunt de portals dedicats a col·lectius 
específics d’usuaris, amb la voluntat de fer-los més fàcil l’accés als recursos 
terminològics que els poden ser més interessants. Actualment podeu trobar 
portals dedicats a la terminologia de les TIC, a l’alimentació i gastronomia, a 
l’economia i empresa, a l’esport, a les ciències de la salut i al dret, a banda del 
nou portal Terra. 
 
 
 
 

El TERMCAT és un consorci de la Secretaria 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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