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La	  normalització	  terminològica	  en	  català:	  
un	  model	  que	  busca	  el	  consens	  



 

noggin-‐like	  protein	  

similinoguina	  

La	  normalització	  terminològica	  en	  català:	  concepte	  i	  
organització	  (1)	  

En	  el	  marc	  del	  procés	  d’ampliació	  i	  actualització	  del	  cabal	  lèxic	  de	  la	  llengua	  catalana,	  la	  
normalització	  terminològica	  és	  el	  procés	  de	  fixació	  i	  difusió	  de	  les	  formes	  catalanes	  més	  
adequades	  per	  a	  designar	  els	  conceptes	  propis	  dels	  diversos	  àmbits	  de	  coneixement.	  



 

El	  TERMCAT.	  Organisme	  públic,	  creat	  l’any	  1985,	  encarregat	  de	  
coordinar	  l’acKvitat	  terminològica	  en	  llengua	  catalana,	  inclosa	  la	  
normalització	  terminològica	  

Integració	  en	  la	  políKca	  lingüísKca	  del	  Govern	  de	  la	  Generalitat	  de	  
Catalunya	  

Vinculació	  i	  dependència	  de	  l’InsKtut	  d’Estudis	  Catalans	  (IEC)	  com	  a	  
autoritat	  normaKva	  de	  la	  llengua	  catalana	  

Vinculació	  amb	  el	  Consorci	  per	  a	  la	  Normalització	  LingüísKca,	  òrgan	  
d’implantació	  territorial	  de	  la	  políKca	  lingüísKca	  

La	  normalització	  terminològica	  en	  català:	  concepte	  i	  
organització	  (2)	  



 

La	  normalització	  de	  la	  terminologia	  està	  arKculada	  entorn	  del	  Consell	  
Supervisor,	  que	  fa	  la	  seva	  tasca	  en	  estreta	  col·∙laboració	  amb	  especialistes	  	  
dels	  diferents	  àmbits	  de	  coneixement.	  	  	  

El	  model	  d’intervenció	  
terminològica	  és	  mixt:	  
inclou	  terminòlegs	  (o	  
lingüistes)	  i	  especialistes.	  

Imatge	  per	  cortesia:	  jscreaKonzs/	  FreeDigitalPhotos.net	  

La	  normalització	  terminològica	  en	  català:	  concepte	  i	  
organització	  (3)	  



 

 
 

El	  Consell	  Supervisor:	  composició	  

Membres	  del	  
TERMCAT	  

Membres	  de	  
la	  Secció	  

Filològica	  de	  
l’IEC	  

Especialistes	  

Imatge	  per	  cortesia:	  Renjith	  Krishnan	  /	  FreeDigitalPhotos.net	  

Presidència	  

Secretaria	  

}  5	  membres	  permanents	  	  
}  3	  designats	  per	  l’IEC	  
}  2	  designats	  pel	  TERMCAT	  

}  2	  membres	  adscrits	  (designats	  
conjuntament	  pel	  president	  del	  Consell	  
Supervisor	  i	  la	  direcció	  del	  TERMCAT)	  



 

 
 

El	  Consell	  Supervisor:	  funcionament	  (1)	  

Membres	  del	  
TERMCAT	  

Membres	  de	  
la	  Secció	  

Filològica	  de	  
l’IEC	  

Especialistes	  

Imatge	  per	  cortesia:	  Renjith	  Krishnan	  /	  FreeDigitalPhotos.net	  

Presidència	  

Secretaria	  

Reunions	  quinzenals:	  
}  Estudi	  d’una	  mitjana	  de	  12	  termes	  

per	  reunió	  
}  Revisió	  de	  les	  dues	  actes	  precedents	  



 

 
 

El	  Consell	  Supervisor:	  funcionament	  (2)	  

PeTció	  de	  
normalització	  

Fixació	  d’una	  
proposta	  

Difusió	  del	  terme	  
normalitzat	  

Estudi	  i	  valoració	  	  
del	  cas	  

Dossier de 
normalitzaci

ó 

Acta del 
Consell 

Supervisor 



 

 
 

El	  Consell	  Supervisor:	  funcionament	  (3)	  

Consell	  Supervisor	  

Servei	  de	  Consultes	  
del	  TERMCAT	  

Serveis	  lingüísKcs	  i	  
empreses	  de	  traducció	  

Àrees	  de	  recerca	  
del	  TERMCAT	  

Mitjans	  de	  
comunicació	   ParKculars	   Organitzacions	  i	  	  

especialistes	  

PeTció	  de	  normalització	  



 

 
 

El	  Consell	  Supervisor:	  funcionament	  (4)	  

Criteris	  lingüísTcs	  

Criteris	  terminològics	  

Criteris	  d’ús	  
Dossier de 

normalització 

Estudi	  i	  valoració	  del	  cas	  



 

 
 

El	  Consell	  Supervisor:	  funcionament	  (5)	  

}  Difusió	  de	  la	  fitxa	  completa	  a	  la	  Neoloteca	  i	  al	  Cercaterm,	  
amb	  un	  resum	  dels	  criteris	  aplicats	  per	  a	  la	  normalització	  
del	  terme	  

}  Comunicació	  dels	  acords	  als	  especialistes	  que	  han	  
intervingut	  en	  la	  normalització	  del	  terme	  

}  Comentaris	  terminològics	  al	  web	  
}  Difusió	  al	  Diari	  Oficial	  de	  la	  Generalitat	  de	  Catalunya	  
}  Difusió	  en	  arKcles	  i	  revistes	  

Difusió	  del	  terme	  normalitzat	  



 

 
 

El	  paper	  dels	  especialistes	  (1)	  

Els	  especialistes	  de	  cadascun	  dels	  àmbits	  del	  coneixement	  configuren	  una	  peça	  
clau	  de	  l’engranatge	  de	  normalització	  terminològica,	  tant	  pel	  que	  fa	  a	  la	  
delimitació	  conceptual	  dels	  termes	  i	  a	  l’establiment	  de	  les	  denominacions	  més	  
viables,	  com	  pel	  que	  fa	  a	  la	  difusió	  i	  l’ús	  real	  de	  les	  propostes	  acordades.	  

Imatge	  per	  cortesia:	  ddpavumba	  /	  FreeDigitalPhotos.net	  



 

 
 

El	  paper	  dels	  especialistes	  (2)	  

Per a l’estudi de cada cas terminològic es consulten un mínim de 5 especialistes	  
}  Representatius de l’àmbit	  
}  Procedents de diversos entorns professionals	  
}  Procedents de diverses zones del territori de parla catalana	  

Els especialistes seleccionats	  
}  Ajuden a resoldre dubtes conceptuals	  
}  Informen sobre les denominacions en ús	  
}  Donen la seva opinió sobre la viabilitat de les 

propostes 
}  Poden difondre els acords a altres especialistes	  

dossier	  de	  
normalització	  



 

El	  TERMCAT	  disposa	  d’una	  extensa	  xarxa	  d’experts	  
que	  ha	  anat	  creant	  i	  alimentant	  al	  llarg	  dels	  seus	  
trenta	  anys	  d’existència.	  

	  
És	  una	  xarxa	  viva,	  en	  què	  la	  incorporació	  de	  nous	  
especialistes	  és	  constant.	  

El	  paper	  dels	  especialistes	  (3)	  

La	  xarxa	  d’especialistes	  



 

 
 

Reunió	  del	  Consell	  Supervisor	  

Sessió	  de	  normalització	  

El	  paper	  dels	  especialistes	  (4)	  

Les	  sessions	  de	  normalització	  són	  
reunions	  de	  treball	  entre	  
terminòlegs	  del	  TERMCAT	  i	  
especialistes	  d’un	  àmbit	  concret.	  

Posteriorment,	  el	  Consell	  Supervisor	  
valora	  les	  decisions	  acordades	  pels	  
especialistes	  i	  les	  raKfica,	  llevat	  de	  
casos	  excepcionals.	  

Sessió	  de	  normalització	  

Les	  sessions	  de	  normalització	  



 

 
 

L’obertura	  a	  la	  parTcipació:	  punt	  clau	  de	  la	  normalització	  (1)	  

El	  Consell	  Supervisor	  es	  va	  concebre	  com	  un	  òrgan	  obert	  a	  la	  parTcipació	  
d’altres	  agents.	  	  
A	  banda	  dels	  membres	  permanents	  i	  adscrits	  designats	  oficialment,	  poden	  
parKcipar	  a	  les	  reunions	  altres	  especialistes	  o	  personal	  tècnic	  del	  TERMCAT.	  

L’obertura	  per	  aconseguir	  la	  
màxima	  parKcipació	  i	  el	  màxim	  
consens	  és	  un	  aspecte	  clau	  en	  
la	  normalització	  terminològica,	  
perquè	  incideix	  en	  gran	  mesura	  
en	  la	  implantació	  de	  les	  
propostes	  que	  s’aproven.	  
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L’obertura	  a	  la	  parTcipació:	  punt	  clau	  de	  la	  normalització	  (2)	  

Membres	  del	  
TERMCAT	  

Membres	  de	  
la	  Secció	  

Filològica	  de	  
l’IEC	  

Especialistes	  

Imatge	  per	  cortesia:	  Renjith	  Krishnan	  /	  FreeDigitalPhotos.net	  

Assessors	  
geolingüísKcs	  

Presidència	  

Secretaria	  

Els	  assessors	  geolingüísTcs	  



 

L’obertura	  a	  la	  parTcipació:	  punt	  clau	  de	  la	  normalització	  (3)	  

Imatge	  per	  cortesia:	  Renjith	  Krishnan	  /	  FreeDigitalPhotos.net	  

El	  2012	  s’ha	  obert	  un	  canal	  sectorial	  al	  web	  
del	  TERMCAT	  desKnat	  a	  implicar	  els	  serveis	  
lingüísTcs	  universitaris	  en	  la	  normalització	  
terminològica.	  	  

Està	  format	  pels	  serveis	  lingüísKcs	  de	  
les	  universitats	  següents:	  
Universitat	  Politècnica	  de	  Catalunya	  
Universitat	  Autònoma	  de	  Barcelona	  
Universitat	  de	  Barcelona	  	  
Universitat	  de	  les	  Illes	  Balears	  
Universitat	  Jaume	  I	  
Universitat	  Politècnica	  de	  València	  
Universitat	  de	  València	  
 

Els	  serveis	  lingüísTcs	  de	  les	  universitats	  



 

L’obertura	  a	  la	  parTcipació:	  punt	  clau	  de	  la	  normalització	  (4)	  

PeTció	  de	  
suggeriments	  dels	  

usuaris	  

Informació	  al	  web	  
dels	  termes	  en	  curs	  
de	  normalització	  

Crida	  a	  la	  parTcipació	  



 

Valoració	  de	  la	  tasca	  feta	  (1)	  

26	  anys	  d’existència	  del	  Consell	  Supervisor	  

Consell	  Supervisor	  

552	  reunions	  

7.200	  termes	  
normalitzats	  

Diversos	  criteris	  generals	  i	  
criteris	  d’aplicació	  en	  
àmbits	  específics	  

Més	  de	  1.000	  especialistes	  
consultats	  

Més	  de	  30	  sessions	  de	  
normalització	  



 

Línies	  de	  futur	  (1)	  

Els	  objecTus	  que	  es	  persegueixen	  són:	  
�  Que	  es	  detecKn	  més	  necessitats	  de	  normalització	  des	  d’organismes	  externs.	  
�  Que	  les	  solucions	  proposades	  Knguin	  un	  acord	  més	  ampli.	  
�  Que	  la	  difusió	  dels	  termes	  normalitzats	  esKgui	  en	  mans	  de	  diversos	  agents.	  

Imatge	  per	  cortesia:	  basketman	  /	  FreeDigitalPhotos.net	  

Una	  de	  les	  principals	  línies	  de	  futur	  
passa	  per	  obrir	  encara	  més	  el	  
procés	  de	  normalització	  
terminològica,	  potenciant	  la	  
parKcipació,	  en	  totes	  les	  fases	  del	  
procés,	  tant	  de	  grups	  d’especialistes	  
com	  d’altres	  col·∙lecKus.	  

Aquesta	  major	  obertura	  es	  pot	  aconseguir,	  per	  exemple,	  amb	  la	  creació	  de	  
canals	  sectorials	  en	  un	  entorn	  virtual.	  
 



 

Línies	  de	  futur	  (2)	  

En	  el	  futur	  també	  es	  vol	  potenciar	  la	  
fixació	  de	  criteris	  lingüísTcs	  i	  
terminològics.	  	  
	  
Els	  criteris	  tenen	  incidència	  sobre	  
conjunts	  de	  termes,	  de	  manera	  que	  
poden	  orientar	  en	  la	  presa	  de	  decisions	  i	  
fomentar	  l’autonomia	  dels	  usuaris.	  
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Línies	  de	  futur	  (3)	  

Una	  altra	  línia	  d’actuació	  que	  es	  vol	  impulsar	  són	  els	  estudis	  d’implantació.	  	  

L’objecKu	  final	  de	  la	  normalització	  terminològica	  és	  la	  implantació	  de	  les	  
propostes,	  de	  manera	  que	  es	  considera	  necessari	  conèixer-‐ne	  els	  resultats	  
per	  poder	  adaptar	  i	  millorar	  el	  procés.	  



 
Moltes	  gràcies!	  

Imatge	  extreta	  de	  :	  ca.joseplagares.com/sobre-‐mi/el-‐meu-‐esport/galeria-‐dimatges/	  


