Obres de suport per a la docència en valencià (2)

RECURSOS EN LÍNIA1 (MAIG 2014)
a) Obres generals
b) Consultes terminològiques
c) Directoris d’obres terminològiques
d) Vocabularis terminològics
a) Obres generals














Criteris lingüístics. Per als usos institucionals de les universitats valencianes
(Universitats Valencianes) (PDF)
Diccionari anglès-català de codi obert (DACCO) (consulta) (descàrrega directa
PDF)
Diccionari català-valencià-balear (Alcover – Moll) (consulta)
Diccionari de la llengua catalana. Segona edició (DIEC2) (Institut d’Estudis
Catalans) (consulta)
Diccionari de llengua catalana multilingüe (castellà, anglès, francès i alemany)
(Enciclopèdia Catalana) (consulta)
Diccionari normatiu de valencià (Acadèmia Valenciana de la Llengua) (Consulta)
Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià (Acadèmia Valenciana de la
Llengua) (consulta)
Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià (Acadèmia Valenciana de la
Llengua) (PDF)
Gramàtica normativa valenciana (Acadèmia Valenciana de la Llengua) (PDF)
Gran Enciclopèdia catalana (consulta)
Guia d’usos lingüístics: Aspectes gramaticals (Institut Interuniversitari de Filologia
Valenciana) (PDF)
L'estàndard oral del valencià (Acadèmia Valenciana de la Llengua) (PDF)
La normativa ortogràfica del valencià (Acadèmia Valenciana de la Llengua) (PDF)

b) Consultes terminològiques





Cercador de recursos terminològics (XVU)
Cercaterm (consultes terminològiques multilingües) (Termcat)
IATE (base de dades terminològica) (Unió Europea)
Justiterm (cercador terminològic de termes jurídics i administratius) (Generalitat
de Catalunya)

1

UAB: Universitat Autònoma de Barcelona, UB: Universitat de Barcelona, UdG: Universitat de Girona,
UIB: Universitat de les Illes Balears, UJI: Universitat Jaume I, UPC: Universitat Politècnica de
Catalunya, UPF: Universitat Pompeu Fabra, URV: Universitat Rovira i Virgili, UV: Universitat de
València, XVU: Xarxa Vives de Universitats.
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Metacercador terminològic (UPC)
Multicercador lingüístic (UB)
Neoloteca (neologismes tècnics i científics normalitzats) (Termcat)
Optimot Consultes lingüístiques (Generalitat de Catalunya)
Sens Dubte (gestor de consultes) (UB)
Termcat
UBTerm (UB)
UPCTerm (UPC)
UPFTerm (UPF)
Vocabularis bàsics (XVU)

c) Directoris d’obres terminològiques














Biblioteca terminològica (Termcat)
Diccionaris d’especialitat (UB)
Diccionaris en línia (Termcat)
Diccionari multilingüe de l’enginyeria (Termcat)
Diccionaris terminològics en línia (UIB)
Miscel·lània terminològica (UB)
Terminologies en imatges (UIB)
Vocabularis bàsics de la Xarxa Vives (XVU)
Vocabularis bàsics multilingües d’especialitat (UB)
Vocabularis bàsics per a l’alumnat (UB)
Vocabularis de llenguatges específics (UJI)
Vocabularis en línia (UdG)
Vocabularis universitaris (UB)

d) Vocabularis terminològics














Diccionari d’agricultura (Govern de les Illes Balears) (PDF)
Diccionari d’arqueologia (Termcat) (consulta)
Diccionari d’astronomia (UB) (consulta)
Diccionari d'energia solar (UPC) (PDF)
Diccionari de ciències ambientals (Institut d’Estudis Catalans) (consulta)
Diccionari de dret civil (Termcat – Generalitat de Catalunya) (consulta)
Diccionari de fustes exòtiques (Termcat) (consulta)
Diccionari de geografia física (Termcat) (consulta)
Diccionari de l’utillatge químic (Institut d’Estudis Catalans)
Diccionari de la indústria tèxtil (UPC) (PDF)
Diccionari de la negociació col·lectiva (Termcat – Generalitat de Catalunya)
(consulta)
Diccionari de la renda (Termcat) (consulta)
Diccionari de les arts (arquitectura, escultura i pintura) (Termcat) (consulta)
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Diccionari de meteorologia (UPC) (PDF)
Diccionari de mercats financers (Termcat) (consulta)
Diccionari de pesca (Govern de les Illes Balears) (PDF)
Diccionari de química (IEC)
Diccionari de ramaderia (Govern de les Illes Balears) (PDF)
Diccionari de relacions laborals (Comissions Obreres) (PDF)
Diccionari de riscos naturals (UB) (consulta)
Diccionari de robòtica industrial (UPC) (PDF)
Diccionari de seguretat viària (Termcat) (consulta)
Diccionari de sanejament (Generalitat de Catalunya) (consulta)
Diccionari de termes informàtics (UPC) (PDF)
Diccionari de veterinària i ramaderia (Termcat) (consulta)
Diccionari de zoologia (Francesc Murgadas. Xarxa Telemàtica Educativa de
Catalunya)
Diccionari dels mercats financers (Termcat – Generalitat de Catalunya) (consulta)
Diccionari energètic (EDP energia) (consulta)
Diccionari normatiu de valencià (Acadèmia Valenciana de la Llengua)
Diccionari visual de la construcció (Generalitat de Catalunya) (PDF)
El llibre manuscrit (UB)
Els elements químics (Peter van der Krogt)
Estadística (EEES – UIB – Govern de les Illes Balears) (PDF)
Glossari d’història de l’art (Xavier Ripoll. Xarxa Telemàtica Educativa de
Catalunya)
Glossari d’operador/a de planta química (Generalitat de Catalunya) (PDF)
Glossari de l’espai europeu d’educació superior (UPC – UAB) (consulta)
Glossari de residus (Àrea Metropolitana de Barcelona)
Glossari de termes d’Internet (Microsoft)
Glossari de termes econòmics i financers (Diputació de Barcelona)
Glossari de termes financers (CIDEM. Generalitat de Catalunya) (PDF)
Glossari de termes usats en fotoquímica (UAB) (PDF)
Glossari de terminologia forestal emprada (UAB)
Glossari del llenguatge cinematogràfic
(Xavier Ripoll. Xarxa Telemàtica
Educativa de Catalunya)
Herbari virtual del Mediterrani Occidental (UIB – UB – UV )
Higher Education Lexicon / Lèxic d'educació superior (UPC) (consulta)
Iniciació al vocabulari mediambiental (Govern Illes Balears) (PDF)
Inventari forestal (UPV) (PDF)
Lèxic bàsic d’arquitectura tècnica (UPC) (PDF)
Lèxic bàsic de fotografia: català-castellà-francès-anglès (UIB) (PDF)
Lèxic bàsic de restauració arquitectònica (UPC) (PDF)
Lèxic bàsic d’Internet català/anglès (UIB) (consulta)
Lèxic d’electrònica (Generalitat de Catalunya)
Lèxic d’indústria bàsica i productes metàl·lics (Generalitat de Catalunya)
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Lèxic de bioquímica català-castellà-anglès (EEES – UIB – Govern de les Illes
Balears) (PDF)
Lèxic de fàrmacs (Termcat – Col·legi de Farmacèutics de Barcelona) (consulta)
Lèxic de la ciència del sòl (UPC) (PDF)
Lèxic de les Comunitats Europees (Termcat) (consulta)
Lèxic de les plagues i malalties del conreus de Catalunya (Institució Catalana
d’Estudis Agraris – Institut d’Estudis Catalans)
Lèxic de maquinària i materials elèctrics (Generalitat de Catalunya)
Lèxic de prevenció de riscos laborals (Generalitat de Catalunya) (PDF)
Lèxic de productes químics (Generalitat de Catalunya)
Lèxic de transport turístic (Termcat) (consulta)
Lèxic i bibliografia per a l'activitat immobiliària (Generalitat de Catalunya – CNL –
Termcat) (PDF)
Lèxic i vocabulari: genèrics portuaris (Xarxa lingüística portuària) (Consulta)
Lèxic i vocabulari: mercaderies (Xarxa lingüística portuària) (Consulta)
Lèxic i vocabulari: vaixells (Xarxa lingüística portuària) (Consulta)
Lèxic multilingüe de la construcció. Català-Castellà-Francès-Anglès-Alemany
(UIB) (PDF)
Lèxic multilingüe de la indústria (Termcat) (consulta)
Léxico panlatino de biotecnologia: genética de plantas e cultura de tecidos
(Realiter) (PDF)
Lèxic panllatí del canvi climàtic (Realiter) (PDF)
Lèxic panllatí de l'energia eòlica (Realiter) (PDF)
Lèxic panllatí del comerç electrònic (Realiter) (PDF)
Lèxics de la indústria (Generalitat de Catalunya) (consulta)
Manual de documents per a l’empresa (amb vocabularis castellà-català i catalàcastellà) (Generalitat de Catalunya)
Nomenclàtor de les espècies minerals (Museu de Ciències Naturals de
Barcelona) (PDF)
Noms de plantes (Termcat)
Recull de termes informàtics (Softcatalà)
Sistemes d’informació geográfica (EEES – UIB – Govern de les Illes Balears)
(PDF)
Talaia. Observatori de terminologia de la societat del coneixement (Termcat –
UOC) (consulta)
Taules de símbols (UB)
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia (EEES – UIB – Govern de les
Illes Balears) (PDF)
Terminologia bàsica de les xarxes socials (Termcat) (consulta)
Terminologia comptable de les NIIF (UB)
Terminologia de fires i congressos (Termcat) (consulta)
Terminologia de gestió de la qualitat (Termcat – Realiter) (consulta)
Terminologia del comerç electrònic (Termcat) (consulta)
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Terminologia dels videojocs (Termcat) (consulta)
Terminologia i fraseologia dels productes informàtics (Termcat) (consulta)
Terminologia jurídica i administrativa (Generalitat de Catalunya) (PDF)
Terminologia notarial (Termcat) (consulta)
Vocabulari administratiu (UJI)
Vocabulari bàsic d’enginyeria industrial. Mecànica i termodinàmica (UPC) (PDF)
Vocabulari bàsic d’enginyeria industrial. Projectes d’enginyeria (UPC) (PDF)
Vocabulari bàsic de ciència política (Institut Joan Lluís Vives – UB) (PDF)
Vocabulari bàsic de construcció (UPC) (PDF)
Vocabulari bàsic de telecomunicació (UPC) (PDF)
Vocabulari bàsic dels grans magatzems (Termcat – Govern d’Andorra) (consulta)
Vocabulari bàsic. Òptica i optometria (UPC) (PDF)
Vocabulari d'agrònoms (UJI)
Vocabulari d’anatomia patològica (UB) (PDF)
Vocabulari d'arquitectura (UJI) (Consulta)
Vocabulari d’arquitectura (Generalitat Valenciana) (PDF)
Vocabulari d’arxivística (UB) (PDF)
Vocabulari d’ecologia (UB) (PDF)
Vocabulari d’economia (Acadèmia Valenciana de la Llengua) (PDF)
Vocabulari d’economia (Generalitat Valenciana) (PDF)
Vocabulari d’economia (UB) (PDF)
Vocabulari d'economia (UJI)
Vocabulari d’economia (UV) (PDF)
Vocabulari d’empresa (UB) (PDF)
Vocabulari d’estadística (UB) (PDF)
Vocabulari d’història contemporània (Julià Buxadera – Enciclopèdia Catalana)
Vocabulari d’història de l’art: català-castellà-francès-anglès (UIB – XVU) (PDF)
Vocabulari d’història del dret (UV) (PDF)
Vocabulari de biblioteconomia (UB) (PDF)
Vocabulari de biologia cel·lular (UB) (PDF)
Vocabulari de bioquímica (UB) (PDF)
Vocabulari de botànica (Xarxa Lluís Vives) (PDF)
Vocabulari de ciències dels aliments (UB) (PDF)
Vocabulari de comptabilitat (UB) (PDF)
Vocabulari de construcció arquitectònica (UPC) (Consulta)
Vocabulari de dret (Generalitat Valenciana) (PDF)
Vocabulari de dret (UB i UV) (PDF)
Vocabulari de dret administratiu (UV) (PDF)
Vocabulari de dret civil (UB) (PDF)
Vocabulari de dret constitucional (UB) (PDF)
Vocabulari de dret constitucional (UV) (PDF)
Vocabulari de dret del treball (UV) (PDF)
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Vocabulari de dret eclesiàstic de l’Estat i dret canònic (UV) (PDF)
Vocabulari de dret financer (UV) (PDF)
Vocabulari de dret internacional públic (UV) (PDF)
Vocabulari de dret mercantil (UB) (PDF)
Vocabulari de dret penal (UB) (PDF)
Vocabulari de dret penal (UV) (PDF)
Vocabulari de dret penal i penitenciari (Termcat – Generalitat de Catalunya)
(PDF)
Vocabulari de dret processal (UB) (PDF)
Vocabulari de dret romà (UV) (PDF)
Vocabulari de farmàcia galènica (UB) (PDF)
Vocabulari de física (UB) (PDF)
Vocabulari de física (UJI)
Vocabulari de futbol (Acadèmia Valenciana de la Llengua) (PDF)
Vocabulari de geologia (UB) (PDF)
Vocabulari de l’aigua (Generalitat de Catalunya)
Vocabulari de la música (Acadèmia Valenciana de la Llengua) (PDF)
Vocabulari de la planificació estratègica (Termcat) (Consulta)
Vocabulari de luminotècnia (Termcat) (Consulta)
Vocabulari de matemàtiques (UB) (PDF)
Vocabulari de medicina (UJI)
Vocabulari de nutrició i dietètica (UB) (PDF)
Vocabulari de podologia (UB) (PDF)
Vocabulari de psicologia social (UB) (PDF)
Vocabulari de química (UB) (PDF)
Vocabulari de teoria del dret, filosofia del dret i drets humans (UV) (PDF)
Vocabulari del joc de pilota (Acadèmia Valenciana de la Llengua) (PDF)
Vocabulari financer (Comissions Obreres) (PDF)
Vocabulari forestal: català – castellà – anglès – francès (UPV – XVU) (PDF)
Vocabulari forestal: amb equivalències en castellà, francès i anglès (Institut
d’Estudis Catalans)
Vocabulari jurídic (Acadèmia Valenciana de la Llengua) (PDF)
Vocabulari nàutic (Acadèmia Valenciana de la Llengua) (PDF)
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