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OBRES TERMINOLÒGIQUES
El recull Termes del coronavirus aplega prop de 40 termes
relacionats amb el brot epidèmic de COVID-19 i el coronavirus
responsable de la malaltia.
TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Termes del coronavirus [en
línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020.
(Diccionaris en Línia)
<https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/286>

La Terminologia de les dones en el món laboral és un recull de
41 termes a cavall entre els àmbits del treball i la sociologia que
tenen a veure amb la posició particular de les dones en l’entorn
laboral. Inclou termes específics de la legislació laboral (permís
de lactància), termes que evidencien una situació desfavorable i
desigual entre dones i homes (bretxa de gènere), termes que
volen ser eines de millora (pla d’igualtat a l’empresa) i termes
que marquen l’objectiu a assolir (equitat de gènere), una
societat amb igualtat d’oportunitats en tots els àmbits de la
vida, sense actituds ni estereotips que les limitin.
TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de les dones en
el món laboral [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de
Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia)
<https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/285>

Ampliacions
Actualització anual del Lèxic de fàrmacs.
COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE BARCELONA; TERMCAT, CENTRE DE
TERMINOLOGIA. Lèxic de fàrmacs [en línia]. Barcelona: TERMCAT,
Centre de Terminologia, cop. 2008-2020. (Diccionaris en Línia)
<https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/12/>
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Actualització anual del Diccionari general de l’esport.
TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari general de l'esport
[en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop.
2010-2020. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/114>

Infografies
Aquesta infografia interactiva conté les vacunes sistemàtiques
incloses en el calendari de vacunacions vigent a Catalunya,
aprovat el gener de 2020.
CATALUNYA. DEPARTAMENT DE SALUT; TERMCAT, CENTRE DE
TERMINOLOGIA. Calendari de vacunacions sistemàtiques [en línia].
Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. 1
infografia.
<https://www.termcat.cat/ca/recursos/productesmultimedia/calendari-vacunacions-sistematiques>
En aquesta infografia presentem alguns dels termes més
habituals en el disseny web referits a les parts d’una pàgina:
bàner, carrusel, crida a l’acció, etiqueta, giny, ruta de
navegació... Fent clic a cadascuna de les icones assenyalades
podeu veure el terme en català, l’equivalent anglès i accedir a la
fitxa completa del Cercaterm, amb equivalents en altres
llengües i definició.
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/productesmultimedia/termes-del-disseny-web>
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ARTICLES I ALTRES CONTRIBUCIONS
RECERCAT, el butlletí electrònic de la Secretaria d'Universitats i
Recerca amb informació sobre recerca, ciència i tecnologia, és
una eina de comunicació al servei de la difusió de la recerca
d'excel·lència i de la tasca que estan duent a terme universitats,
empreses, centres, grups i personal investigador a Catalunya. El
TERMCAT col·labora mensualment a l’apartat “Bits de
terminologia”.
-

Apps que utilitzen la ludificació, núm. 154.
Em MOOC per la xarxa, núm. 155.

Via Empresa, diari digital amb informació funcional per als
actors econòmics del país, amb l'objectiu de dinamitzar el
sector productiu de Catalunya. El TERMCAT hi col·labora a
l’apartat “El català a l’empresa”.
Comencem l’any amb bons propòsits terminològics
(07.01. 2020)
Què heu de saber si entreu a la ZBE? (13.01.2020)
Treballes en xarxa o fas 'networking'? (20.01.2020)
Us considereu influenciadors o 'influencers'?
(27.01.2020)
L’ecologització: un repte col·lectiu (04.02.2020)
La Internet segura (11.02.2020)
Hi havia una vegada un 'storytelling' que es va convertir
en un relat de marca (18.02.2020)
Infodèmia: l’epidèmia informativa (25.02.2020)
Start-up, spin-off, merchandising...I si donem una
oportunitat a les alternatives catalanes? (03.03.2020)
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