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La definició d’un terme és una representació essencial del concepte, que permet a l’usuari
saber què significa i utilitzar-lo adequadament. Per aconseguir-ho, la definició caracteritza el
definit respecte als altres termes de l’àmbit, s’hi refereix amb precisió, té una redacció
inequívoca i ordena la informació. Aquí abordarem la darrera qüestió.
D. Ordenació de la informació: Una definició ben ordenada,
(1) està encapçalada pel descriptor o per una indicació lingüística o metalingüística
adequada;
(2) dona prioritat sintàctica als trets principals respecte als trets secundaris;
(3) situa els trets subjectius a continuació dels trets objectius;
(4) reserva l’últim lloc per al tret d’utilitat o finalitat.
Explicació i exemples:
Característiques

Exemples

1) Poden encapçalar una definició:
- el descriptor
- una fórmula d’equivalència sintàctica amb el definit
- una fórmula de pluralitat
- una fórmula de pertinença a un conjunt
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- l’element extrínsec d’un adjectiu o un adverbi
- una expressió metalingüística en interjeccions,
preposicions, prefixos, sufixos i locucions llatines

Indicació temàtica
avituallament n m *En una cursa de carretera, lliurament de
provisions per a l’alimentació dels corredors.
 Lliurament de provisions per a l’alimentació dels corredors en
una cursa de carretera.

En canvi, no poden encapçalar una definició ni
indicacions temàtiques, ni elements extrínsecs en
categories diferents d’adjectiu i adverbi, ni referències
metalingüístiques en noms, adjectius, verbs i adverbis.
2) La diferència entre trets principals i trets secundaris
queda reflectida en la sintaxi i no necessàriament en el
fet de sortir abans o després.
Així, els trets secundaris es vehiculen amb adjectius,
participis, oracions explicatives, etc., que deixen clar
que no són el que caracteritza principalment el definit.

Element extrínsec
descarbonitzar-se v intr *Un procés o una àrea d’activitat, reduir
la seva dependència dels combustibles fòssils.
 Reduir, un procés o una àrea d’activitat, la seva dependència
dels combustibles fòssils.
Referència metalingüística inadequada
mare del rovelló n f *Nom donat a diversos bolets micorízics
associats al pi.
 Bolet micorízic de diverses espècies associat al pi.
adreça IP n f Adreça de 32 bits [TRET SECUNDARi], representada
generalment per quatre nombres enters del 0 al 255 [TRET
SECUNDARI], que identifica un ordinador connectat a Internet [TRET
PRINCIPAL] amb l’objectiu de permetre’n la localització [TRET
SECUNDARi].
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3) Els trets objectius (color, mida, classificació, etc.)
s’ordenen en la definició abans que els trets subjectius
(valoració, gust, confortabilitat, etc.).

*carlet n m Bolet comestible de la família de les higroforàcies
molt apreciat culinàriament, de barret carnós i de cama robusta.
 Bolet comestible de la família de les higroforàcies, de barret
carnós i de cama robusta, molt apreciat culinàriament.
<

4) Si hi ha un tret d’utilitat o finalitat, ha d’ocupar
sempre l’últim lloc de la definició.

*encastador n m Tascó d’acer utilitzat per a assegurar-se que es
trava amb la tracció un cop introduït en una fissura.
 Tascó d’acer que es trava amb la tracció un cop introduït en
una fissura, utilitzat per a assegurar-se.
<
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En el sistema actual del TERMCAT, el subjecte s’expressa a continuació del verb que actua com a descriptor.
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