
Exemples de difusió terminològica 
en un marc multilingüe col·laboratiu 



La Xarxa Vives d’Universitats 

 
QUÈ ÉS? La Xarxa Vives, creada el 1994,  
és una plataforma única de serveis 
innovadors i amb valor afegit per a les  
21 universitats dels territoris de  
parla catalana, per a tota la comunitat 
universitària i per a la societat. 
 
MISSIÓ  Promoure la col·laboració 
interuniversitària i la interacció amb la 
societat, a través d’una estructura de xarxa 
fonamentada en l’equitat i la cohesió entre 
els seus membres. 



Elaborar materials pensats per donar suport al 
català científic i tècnic. 

Donar suport a la implantació de la tercera 
llengua, l’anglès. 

Rendibilitzar la producció terminològica 
mitjançant la difusió. 

Evolució dels objectius comuns 



Aspectes millorables 

Projectes sectorials 
que no impliquen 
tothom 

Dèficit en la planificació 
de la difusió 
(dedicació producció ≠ 
explotació recurs) 

Plataformes 
tecnològicament 
no adaptades als 
mitjans actuals de 
difusió de la 
informació 

Replantejament dels objectius i 
de les línies de treball 

Més treball col·laboratiu amb 
altres organismes amb 
capacitat de difusió 

Renovació de plataformes i 
més predisposició a la 
innovació 



Terminologie et technologies 

 

 

• El web de la XVU 

• Webs dels serveis lingüístics 
universitaris  

• Webs d’organismes externs a la 
XVU, com ara el Termcat 

• Activitats de formació 

• Espais per a especialistes (revista 
SCATERM, comunicacions  a  
Realiter)  

• Xarxes socials 
 

Canals de difusió terminològica 

Difusió dels 
recursos 

Difusió d’activitats 

Difusió dels 
termes 

Canals de difusió terminològica 



El web de la Xarxa Vives 

http://issuu.com/xarxavives/docs/recursosdeterminologia 

http://issuu.com/xarxavives/docs/recursosdeterminologia


 
 

 

 

El Multidiccionari (XVU-Termcat) 

+ visibilitat 
+ usuaris 
+ agilitat de consulta 
+ col·laboració 
+ revisió de continguts 

http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/178/Fitxes/ 

http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/178/Fitxes/


 
 

 

 

La Nomenclatura de la gestió universitària (XVU-Termcat) 

Gestor de terminologia web del Termcat 

Full de càlcul Excel 



 
 

 

 

Espais per a especialistes  



 
 

 

 

Xarxes socials: recursos terminològics creatius 



 
 

 

 

Conclusió 

La difusió és una fase important  del treball terminològic i no podem 
obviar, en qualsevol projecte de nova creació , pensar o planificar la 
difusió i la dinamització del recurs. 
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