


Obres terminològiques  

Lèxic bàsic de les teràpies naturals: Tècniques manuals  

Diccionari de dret administratiu  

Lèxic d'additius alimentaris [en línia]  

Diccionari de gemmologia [en línia]  

Terminologia del manga [en línia]  

Diccionari  multilingüe de l'enginyeria [en línia]  

Eines i estris de la vida rural [material gràfic]  

Digital.cat: El lèxic del català a l'era digital  

Diccionari de circ (acrobàcia, aeris, equilibrisme) [en línia]  

Terminologia de les festes de Menorca [en línia]  

Diccionari de veterinària i ramaderia [en línia]  

Vocabulari terminològic LGBT (lèsbic, gai, bisexual i transgènere) [en línia]  

Terminologia de la cronicitat [en línia]  

Vocabulaire panlatin de la nanotechnologie [en línia]  

Termes de la Fórmula 1 [en línia]  

Diccionari d’automobilisme [en línia]  

La telefonia al dia [en línia]  

Lèxic de fàrmacs (actualització 2013) [en línia]  

Obres especialitzades  

Lletres i vins: Bibliografia i tast de llengua  

Guia de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya [en línia]  

Hidrosembres: NTJ 08H  

Els sabors del món  

Sistemes de control i gestió d’instal·lacions de reg: NTJ 04S  

Obres de bioenginyeria: Tècniques d’estabilització de talussos: NTJ 12S Part 2 rev  

Redacció de projectes de jardineria i paisatgisme: NTJ 01J  

Articles i comunicacions  

Criteris terminològics en ciències de la vida i de la salut  

Recursos terminològics per al món educatiu  

Acrobàcies terminològiques  
La terminologia dels gestos tàctils: Un exemple de col·laboració i participació en la 

creació de continguts  

Consultes amb resposta  

Actualització del ‘Lèxic de fàrmacs’ en línia  





Recursos terminológicos en biomedicina: Tratando la terminología con criterio  

La producció terminològica d'Oriol Casassas  

El 'Diccionari enciclopèdic de medicina': Un llarg trajecte amb futur  

Nous diccionaris terminològics en línia  





http://www.ugt-cat.net/subdominis/reculls/LNDigital/TripticTN_def.pdf
http://www.ugt-cat.net/subdominis/reculls/LNDigital/TripticTN_def.pdf
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/168/




http://www.termcat.cat/docs/PDF/Manga/Manga.html
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/167/Presentacio/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/167/Presentacio/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/167/
http://www.termcat.cat/docs/PDF/Telefonia.pdf




http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/165/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/166/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/163/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/164/




http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.36e8d120a1aac1ee5686da5bb0c0e1a0/?vgnextoid=cf2a63c30a0cf210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=cf2a63c30a0cf210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.36e8d120a1aac1ee5686da5bb0c0e1a0/?vgnextoid=cf2a63c30a0cf210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=cf2a63c30a0cf210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/160
http://www.termcat.cat/docs/PDF/Cronicitat/Cronicitat.html
http://www.termcat.cat/docs/PDF/Cronicitat/Cronicitat.html
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/panlatin_nanitechnologie2_20130522.pdf
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/panlatin_nanitechnologie2_20130522.pdf
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/162/Presentacio
http://www.termcat.cat/ca/docs/PDF/Formula1/Formula1.html
http://www.termcat.cat/ca/docs/PDF/Formula1/Formula1.html




http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/162/
http://www.termcat.cat/docs/PDF/Telefonia/Telefonia.html
http://www.termcat.cat/docs/PDF/Telefonia/Telefonia.html
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/12




http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/DGCC/Documents/Arxiu/SIS/lletres_i_vins.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/DGCC/Documents/Arxiu/SIS/lletres_i_vins.pdf
http://www.gencat.cat/web/meugencat/documents/guia_usos_xarxa.pdf
http://www.gencat.cat/web/meugencat/documents/guia_usos_xarxa.pdf








 





http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000200/00000017.pdf
http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000200/00000017.pdf




http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/270976/358702
http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/270976/358702
http://www.comb.cat/cat/actualitat/publicacions/sic/revistaCOMB139.pdf
http://www.comb.cat/cat/actualitat/publicacions/sic/revistaCOMB139.pdf
http://www.comb.cat/cat/actualitat/publicacions/sic/sic138.pdf
http://www.comb.cat/cat/actualitat/publicacions/sic/sic138.pdf




http://www.medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/n37-tradyterm-MAJuliaBerruezo.pdf
http://www.medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/n37-tradyterm-MAJuliaBerruezo.pdf
http://revistes.iec.cat/index.php/Terminalia/article/view/67236/pdf_436
http://revistes.iec.cat/index.php/Terminalia/article/view/67236/pdf_436
http://revistes.iec.cat/index.php/Terminalia/article/view/67227/pdf_427
http://revistes.iec.cat/index.php/Terminalia/article/view/67227/pdf_427





