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Termes del teletreball i l’aprenentatge en línia, en 
la nova infografia interactiva del TERMCAT 
 
Amb aquest material el Centre de Terminologia vol contribuir a la difusió de 
les denominacions catalanes més adequades, amb termes com ara seminari 
web, ludificació, videotrucada, etc. 
 

 
El TERMCAT presenta en una nova infografia interactiva alguns dels termes més 
freqüents vinculats al teletreball i a l'aprenentatge en línia. S’hi poden trobar 
termes com ara seminari web (en anglès, webinar), silenciar (una de les 
alternatives a to mute), videotrucada (en lloc de video call) o ludificació (la 
proposta adequada en lloc de gamification). 
 

 
 
Es tracta de termes que, especialment arran de l’extensió aquests darrers mesos 
del teletreball i de l’aprenentatge en línia, han experimentat una notable difusió, i 
que sovint encara es fan servir amb les formes angleses equivalents; per això, 
aquesta infografia els recull i els destaca, amb la intenció de recordar les 
alternatives catalanes adequades i promoure'n l’ús. 
 

https://www.termcat.cat/ca/recursos/productes-multimedia/termes-del-teletreball-i-laprenentatge-linia


 termcat • 2 

Cada terme ofereix un enllaç a la fitxa corresponent del Cercaterm, amb la 
definició del concepte i amb els equivalents en castellà, francès i anglès. 
 
Aquesta infografia s'afegeix al centenar de productes multimèdia que el 
TERMCAT ofereix amb la voluntat d'afavorir la difusió de la terminologia dels 
diferents àmbits d'especialitat. Per exemple, hi podeu trobar la infografia dedicada 
als termes de la Realitat virtual i la realitat augmentada, un altre material dedicat a 
les Criptomonedes i una completa infografia amb els termes del disseny web, 
entre molts altres. 
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El TERMCAT és un consorci de la Direcció General de Política Lingüística adscrit 
al Departament de Cultura i format per la Generalitat de Catalunya, l’Institut 
d’Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística, que coordina i 
promou les actuacions terminològiques en llengua catalana. 
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