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El 15 de desembre de 1995 la Secció Filològica acordà de publicar les llistes
de les diferències del Diccionari de la llengua catalana (DIEC) respecte del
Diccionari general de la llengua catalana (DGLC) quant a la representació de
les entrades i a la nomenclatura.



DIFERÈNCIES DEL DIEC RESPECTE DEL DGLC 
QUANT A LA REPRESENTACIÓ 

DE LES ENTRADES I A LA NOMENCLATURA

PRESENTACIÓ

L’elaboració del Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis
Catalans (DIEC) s’ha fet a partir del text del Diccionari general de la llengua
catalana de Pompeu Fabra (DGLC). Per bé que, fins al setembre de 1993, el
DGLC havia conegut trenta edicions, el text de partida per a la confecció del
nou diccionari normatiu ha estat el de la segona edició (1954), que fou l’últi-
ma revisada i aprovada per la Secció Filològica. També s’han tingut en comp-
te les addicions, modificacions i supressions que la Secció ha anat aprovant
des del 1954.

La publicació, l’any 1995, del Diccionari de la llengua catalana de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans ha comportat, respecte del text de la segona edició del
DGLC, modificacions de diversa naturalesa: esmenes a les definicions i als
exemples, canvis en la representació de les entrades, supressions i addicions
d’articles, etc.

D’entre tots aquests casos, la Secció Filològica ha decidit de fer públics
d’una manera explícita aquells que afecten la naturalesa de les entrades i la su-
pressió o la incorporació d’articles; les llistes que apareixen a continuació són
el resultat de l’execució d’aquest acord. El material que ha resultat de la com-
paració dels dos diccionaris ha estat agrupat en tres blocs:

1) Modificacions en la representació de les entrades.
2) Supressió d’articles.
3) Addició d’articles.
Cadascun d’aquests blocs conté llistes en què es contrasten el DGLC i el

DIEC; els mots han estat disposats en dues columnes (una per a cada diccio-
nari) perquè es puguin comparar més fàcilment. En totes dues columnes s’ha
introduït, al costat de cada mot, la categoria gramatical que apareix al costat
de l’entrada en el diccionari.



Les entrades del DIEC apareixen, en totes les llistes, compostes en lletra
negreta, a fi de facilitar-ne la identificació.

Els símbols � i �� precedeixen les formes que han estat modificades, do-
nades d’alta o suprimides per la Secció Filològica en la primera i en la segona
reimpressió del DIEC, respectivament.

1. MODIFICACIONS EN LA REPRESENTACIÓ 
DE LES ENTRADES

Sota d’aquest epígraf hi ha quatre llistes, distribuïdes de la manera com
segueix.

1.1. Modificacions en la forma dels mots

Les raons a què responen els canvis ortogràfics d’aquesta llista són di-
verses:

— Aplicació del criteri sobre l’ús del guionet en els mots compostos. Ex.:
bouvaca (en comptes de bou-vaca), concavoconvex -a (en comptes de cònca-
vo-convex -a), exvot (en comptes de ex-vot), napicol (en comptes de nap-i-
col), vicepresidència (en comptes de vice-presidència).

— Aplicació del criteri sobre la grafia dels compostos i derivats de mots
que presenten etimològicament una essa inicial seguida de consonant. Ex.:
feldspàtic -a (en comptes de feldespàtic -a), reescalfó (en comptes de rescalfó),
sobreestant (en comptes de sobrestant).

— Aplicació del criteri sobre la nova grafia dels mots que en singular aca-
ben en vocal neutra seguida de essa. Ex.: bòrees (en comptes de bòreas), càr-
dies (en comptes de càrdias).

— Esmenes en l’accentuació d’alguns mots. Ex.: acefàlia (en comptes de
acefalia), anisofíl.lia (en comptes de anisofil.lia), córner (en comptes de còr-
ner), góndola (en comptes de gòndola), simblèfaron (en comptes de sim-
blefàron).

— Aplicació del criteri sobre el tractament dels noms propis en el diccio-
nari. Ex.: adam (en comptes de Adam), cupido (en comptes de Cupido), mag-
dalena (en comptes de Magdalena), saturn (en comptes de Saturn), taure (en
comptes de Taure), venus (en comptes de Venus).

— Aplicació del criteri sobre el tractament de les interjeccions en el dic-
cionari. Ex.: ah (en comptes de ah!), ca (en comptes de ca!).

— Adaptació de manlleus. Ex.: brioix (en comptes de brioche), esnob (en
comptes de snob), rugbi (en comptes de rugby), vàter (en comptes de wàter).
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— Canvis morfològics. Ex.: absorbefaent (en comptes de absorbefacient),
agotzonar-se (en comptes de agotnar-se), traïnyaire (en comptes de teranyi-
naire).

— Adaptació de cultismes. Ex.: dríada (en comptes de dríade), excarcera-
ció (en comptes de escarceració), gemmació (en comptes de gemació), meriste-
ma (en comptes de meristem).

— Altres casos (bàsicament, adequació a l’etimologia). Ex.: bilineal (en
comptes de bilinear), coragror (en comptes de coragró), desllodrigar (en comp-
tes de deslludrigar), eixermar (en comptes de eixarmar), endarrere (en comptes
de endarrera), fosfè (en comptes de fosfèn), hodòmetre (en comptes de odòme-
tre), isquiagra (en comptes de isquiagre), perquisidor -a (en comptes de perqui-
sitor -a), peveter (en comptes de pebeter), rafidi (en comptes de ràfide), terres-
tritat (en comptes de terrestreïtat), vinçat -ada (en comptes de vinsat -ada).

1.2. Modificacions en la categoria gramatical dels substantius 
i dels adjectius

En aquesta llista s’han recollit els canvis en l’entrada relacionats amb la
categoria gramatical dels substantius i dels adjectius. Ex.: abaixador abaixa-
dora m. i f. (en comptes de abaixador m.), tisanurs m. pl. (en comptes de ti-
sanur -a adj.).

S’hi inclouen també els adjectius i els substantius en què no s’ha esmenat
la categoria gramatical que encapçala l’article, però en els quals s’ha eliminat
o s’ha afegit la forma del femení o del masculí, d’acord amb el corresponent
criteri d’elaboració del diccionari. Ex.: aconític adj. (en comptes de aconí-
tic -a adj.), cambrià -ana adj. (en comptes de cambrià adj.), oxàlic adj. (en
comptes de oxàlic -a adj.), vermener -a adj. (en comptes de vermenera adj.).

Si en una mateixa entrada s’han produït un canvi ortogràfic i un canvi
provocat per la categoria gramatical, aquesta entrada s’ha fet constar en la llis-
ta d’esmenes ortogràfiques (apartat 1.1) i també en la de canvis en la categoria
gramatical (apartat 1.2). Ex.: collverd -a adj. (en comptes de coll-verd m.),
cosac cosaca m. i f. (en comptes de cossac m.), digin dígina adj. (en comptes
de digina adj.), eocè -ena adj. (en comptes de eocèn m.).

1.3. Modificacions en la categoria gramatical dels verbs

En aquesta llista s’han recollit els canvis en l’entrada relacionats amb la
categoria gramatical dels verbs. Ex.: col.legiar v. tr. (en comptes de col.legiar-
se v. pron.), revinclar v. tr. (en comptes de revinclar-se v. pron.).
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Si en una mateixa entrada s’han produït un canvi ortogràfic i un canvi pro-
vocat per la categoria gramatical, aquesta entrada s’ha fet constar en l’apartat
d’esmenes ortogràfiques i també en aquest apartat de canvis en la categoria
gramatical. Ex.: encabassar v. tr. (en comptes de encabessar-se v. pron.), en-
revenxinar v. tr. i pron. (en comptes de enravenxinar-se v. pron.).

2. SUPRESSIÓ D’ARTICLES

Sota d’aquest epígraf hi ha tres llistes, que han estat disposades de la ma-
nera següent.

2.1. Articles suprimits

En aquesta llista s’han inclòs els articles del DGLC que s’han suprimit en
el DIEC, sense que el contingut hagi estat recollit en cap altre article del dic-
cionari. Les raons de les supressions són diverses:

— Aplicació del criteri sobre els noms propis en el diccionari. Ex.: Alcorà,
Cassiopea, Graal, Perseu.

— Aplicació del criteri sobre els participis passats en el diccionari. Ex.: as-
sentat -ada, desagradat -ada, emplomallat -ada, pentinada.

— Rebuig per part dels especialistes de les diferents àrees del saber. Ex.:
cascarilla, encauma, gasoscopi, toluïl.

2.2. Articles substituïts per altres articles

En aquesta llista s’han inclòs els articles del DGLC que, si bé s’han supri-
mit com a tals en el DIEC, el contingut ha estat recollit en un altre article del
diccionari.

2.3. Articles integrats en altres articles

a) Mots. En aquest grup s’han inclòs bàsicament els articles que al
DGLC duien la categoria gramatical f. i que han desaparegut perquè el fe-
mení s’ha introduït dins de l’article que al DGLC era només m. (i que en el
DIEC duu la categoria m. i f.). Ex.: generala, òrfena, virreina. També s’hi
han inclòs els articles del DGLC que han estat suprimits perquè han passat
a constituir accepcions d’articles del DIEC. Ex.: escarmenador, flux, secret.
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b) Locucions i sintagmes. Aquest grup inclou els articles del DGLC que
són locucions i sintagmes i que en el DIEC han quedat tractats com a suben-
trades. Ex.: a dretes, de veres.

3. ADDICIÓ D’ARTICLES

Sota d’aquest epígraf hi ha dues llistes, disposades com segueix.

3.1. Articles nous

En aquesta llista s’han inclòs articles que, tant pel que fa a l’entrada com al
contingut, són nous respecte al DGLC. Ex.: abatible, ferri, vilafranquí -ina.

3.2. Articles segregats d’altres articles provinents del DGLC

a) Formes alternatives del DGLC. En aquest grup s’han recollit les en-
trades del DIEC que, per aplicació del criteri sobre el tractament de les for-
mes alternatives del DGLC, han passat a tenir entrada pròpia. En la columna
del DGLC figura l’entrada d’aquest diccionari on hi havia la forma alternati-
va que consta com a nova en la columna del DIEC. Ex.: destòrcer, nicara-
güeny -a, tubèrcul.

b) Formes del femení, canvis de categoria gramatical i separació d’-
homògrafs. Els criteris d’elaboració del DIEC determinen que, en general,
la forma del masculí i la forma del femení dels substantius de dos gèneres
que no designen càrrecs ni oficis han de constituir dues entrades indepen-
dents. També s’estableix en els criteris de confecció del diccionari que els
adjectius que en el DGLC contenien una accepció amb categoria gramatical
adv. s’han de dividir en dues entrades independents: una per a l’adjectiu i
l’altra per a l’adverbi. Finalment, aquests criteris també preveuen la separa-
ció com a homògrafs d’algunes accepcions que en el DGLC apareixien en
un mateix article.

En aquesta llista s’han recollit les formes que, per aplicació d’aquests cri-
teris, han passat a tenir entrada pròpia en el DIEC (columna de l’esquerra).
Ex.: besnéta, mula; junt3, el 1; corder1. En la columna de la dreta es remet a
l’entrada del DGLC que ha donat lloc al nou article del DIEC.
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1. MODIFICACIONS EN LA REPRESENTACIÓ 
DE LES ENTRADES

1.1. Modificacions en la forma dels mots

DIEC* DGLC

abriülls m. abriüll m.
absorbefaent adj. absorbefacient adj.
acefàlia f. acefalia f.
ad hominem loc. adj. ad hòminem loc. adv.
adagio m. adàgio m.
adam m. Adam m.
adiafòria f. adiaforia f.
adonis m. Adonis m.
aeronau f. aerinau f.
agalàxia f. agalàccia f.
agotzonar-se v. pron. agotnar-se v. pron.
ah interj. ah! interj.
aïrar-se v. pron. airar-se v. pron.
albíxeres f. pl. albixeres f. pl.
albumosa f. albuminosa f.
alfanic m. alfenic m.
alfòndec m. alfòndic m.
alfondeguer m. alfondiguer m.
algefaent adj. algefacient adj.
àlies m. àlias m.
alismatàcies f. pl. alismàcies f. pl.
allegro m. al.legro m.
al.lotigen -ígena adj. al.lotogen -ògena adj.
alodial adj. al.lodial adj.
altocúmul m. alto-cúmulus m.
altocúmulus m. alto-cúmulus m.
altonúvol m. alto-núvol m.
altostratus m. alto-estratus m.
ammonit m. amonita f.
ampere m. amper m.
andarivell m. enderivell m.
anèl.lids m. pl. anèlids m. pl.

* L’entrada baixrelleu del DGLC ha passat a tenir la grafia baix relleu en el DIEC (s. re-
lleu). Així mateix, l’entrada de cor-a-pensa del DGLC ha passat a tenir la grafia de cor a pensa
en el DIEC (s. cor). Igualment, l’entrada bergantí-goleta del DGLC ha passat a tenir la grafia
bergantí goleta en el DIEC (s. bergantí).
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anetole m. anetol m.
àngela interj. àngela! interj.
anió m. anion m.
anisofíl.lia f. anisofil.lia f.
anisole m. anisol m.
annex -a adj. anex -a adj.
annexar v. tr. anexar v. tr.
annexió f. anexió f.
annexionar v. tr. anexionar v. tr.
annexionista adj. i m. i f. anexionista adj. i m. i f.
anonàcies f. pl. annonàcies f.pl.
anorèctic -a adj. anorètic -a adj.
antebraquial adj. antebranquial adj.
anticrist m. Anticrist m.
��antimonat*m. antimoniat m.
��antimonat -ada adj. antimoniat -ada adj.
antimonós -osa adj. antimoniós -osa adj.
antipútrid -a adj. antipútric -a adj.
antropofàgia f. antropofagia f.
aquari 1m. Aquari m.
arabitol m. arabita f.
arabo- (forma prefixada) àrabo- (forma prefixada)
argó m. àrgon m.
argus1m. Argus m.
àries m. Àries m.
arítmic -a adj. arrítmic -a adj.
arizòfit m. arrizòfita f.
arsenat m. arseniat m.
arsenós -osa adj. arseniós -osa adj.
arsenur m. arseniür m.
arxipreste m. arxiprest m.
astereognòsia f. astereognosi f.
astigmatòmetre m. astigmòmetre m.
atles m. atlas m.
atzufar v. tr. etzufar v. tr.
��aüc m. ahucs m. pl.
��aücar v. intr. ahucar v. tr. i intr.
autofàgia f. autofagia f.
autòlisi f. autodigestió f.
barrufet m. Barrufet m.

* El terme antimonat m. és una accepció dins de l’article antimonat -ada adj. L’hem fet
constar en aquesta llista per tal de fer explícit el canvi de grafia que presenta respecte de la for-
ma del DGLC. En la llista 2.3.a donem compte de la integració de l’article antimoniat m. del
diccionari de Fabra en l’article antimonat -ada adj. del DIEC.



basilià -ana adj. basili -ília adj.
becgròs -ossa adj. bec-gros m.
becplaner m. bec-planer m.
bectort m. bec-tort m.
becvermell -a adj. bec-vermell m.
beix adj. beige adj.
belemnit m. belemnite f.
berguedà -ana adj. i m. i f. bergadà -ana adj. i m. i f.
beril m. beril.le m.
bestia f. bes-tia f.
biberó m. biberon m.
bíblia f. Bíblia f.
bilineal adj. bilinear adj.
biont m. bion m.
biuret m. biüreta f.
blastoderma m. blastoderm m.
blefàric -a adj. bleflàric -a adj.
boal adj. boual adj.
bolig1m. bolitx m.
bolig 2 m. bolitx m.
bolitjada f. bolitxada f.
bombacàcies f. pl. bombàcies f. pl.
boraginàcies f. pl. borraginàcies f. pl.
bòrees m. bòreas m.
bossell m. bocell m.
bouvaca m. bou-vaca m.
braquicatalèctic -a adj. braquicatelèctic adj. i m.
brioix m. brioche m.
bromoacètic adj. bromacètic adj.
bum m. bum! interj.
burggravi m. burgrave m.
burggraviat m. burgraviat m.
ca interj. ca! interj.
cadi m. cadí m.
caixmir m. catxemira f.
calamar m. calamars m.
calapetenc -a adj. calapatenc -a adj.
��cantabile m. cantàbil m.
càntera f. càntara f.
caparàcies f. pl. caparidàcies f. pl.
capblau m. cap-blau m.
capcetes f. pl. capsetes f. pl.
capgròs -ossa adj. cap-gros m.
capiample m. cap-i-ample m.
capicausa m. i f. cap-i-causa m. i f.
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capicua m. cap-i-cua m.
capimoca m. cap-i-moca m.
capricorn m. Capricorn m.
captinyós m. cap-tinyós m.
carcabòs m. carcabós m.
càrdies m. càrdias m.
caròtide f. caròtida f.
cartabó m. cartabò m.
cartel.la f. cartela f.
catarins m. pl. catarrins m. pl.
catió m. cation m.
cavallbernat m. cavall-bernat m.
cenogàmeta m. cenogàmet m.
centengrana m. cent-en-grana m.
��centro- (forma prefixada) centro-, centr- (forma prefixada)
ciati m. ciat m.
ciconiformes m. pl. ciconiïforme adj.
a cient de loc. prep. a cient de (tal o tal) loc. prep.
cínamom m. cinamom m.
cincnervis m. cinc-nervis m.
��cindri m. xindri m.
cinoròdon m. cinorròdon m.
cloràntia f. clorantia f.
cobaltita f. cobaltina f.
cocco- (forma prefixada) coco- (forma prefixada)
còctel m. cocktail m.
cofisimofis m. pl. cofis-i-mofis m. pl.
colend -a adj. colent -a adj.
colibròquil m. col-i-bròquil m.
coliflor f. col-i-flor f.
colinap m. col-i-nap m.
a collibè loc. adv. a coll-i-be loc. adv.
collverd -a adj. coll-verd m.
colrave f. col-rave f.
con- [o com-, o col-, o cor-, o co-] (prefix) co- (prefix)
concavoconvex -a adj. còncavo-convex -a adj.
conclavista m. coclavista m.
confeti m. confetti m. pl.
conró f. conror f.
de copdescuit loc. adv. de cop-descuit loc. adv.
coragror f. coragró m.
cordur -a adj. cor-dur -a adj.
coredemptor -a adj. corredemptor -a adj.
coregència f. corregència f.
coregent m. i f. corregent m. i f.
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coregnant adj. corregnant adj.
coregnar v. intr. corregnar v. intr.
coreligionari coreligionària m. i f. correligionari -ària m. i f.
córner m. còrner m.
correbou m. corre-bou m.
cosac cosaca m. i f. cossac m.
criptó m. crípton m.
crisoberil m. crisoberil.le m.
��crisopres m. crisopras m.
cubooctaedre [o cubooctàedre] m. cubooctàedre m.
cucul.liforme adj. cuculiforme adj.
cuixabarba f. cuixa-barba f.
culblanc m. cul-blanc m.
culdellàntia m. cul-de-llàntia m.
culgròs1 m. cul-gros m.
culroget m. cul-roget m.
cumulo- (forma prefixada) cúmulo- (forma prefixada)
cupido m. Cupido m.
cuquello m. cuquelló m.
damajoana f. dama-joana f.
al dedins de loc. prep. dedins adv.
desembossament m. desembós m.
desenrivetar v. tr. desenribetar v. tr.
desllodrigar v. tr. i pron. deslludrigar v. tr.
diàcrisi f. diacrisi f.
diàstasi f. diastasi f.
diedre [o díedre] m. díedre m.
diesi f. díesi f.
digin dígina adj. digina adj.
dinamoelèctric -a adj. dinamo-elèctric -a adj.
disfàgia f. disfagia f.
dodecaedre [o dodecàedre] m. dodecàedre m.
dríada f. dríade f.
efod m. èfod m.
eixavuirar v. intr. eixabuirar v. intr.
eixermada f. eixarmada f.
eixermar v. tr. eixarmar v. tr.
eixermat -ada adj. eixarmat -ada adj.
eixermataire m. i f. eixarmataire m.
eixermim m. eixarmins m. pl.
electró1 m. elèctron m.
emanatisme m. emanantisme m.
embossament1 m. embós m.
encabassar v. tr. encabessar-se v. pron.
encapellar v. tr. encapillar v. tr.
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encaramel.lat -ada adj. encaramelat -ada adj.
enceniment m. encenement m.
endarrere adv. endarrera adv.
endollar v. tr. antullar v. tr.
enfistular-se v. pron. enfistolar-se v. pron.
enrajar v. tr. enratjar v. tr.
enrevenxinament m. enravenxinament m.
enrevenxinar v. tr. i pron. enravenxinar-se v. pron.
enrivetar v. tr. enribetar v. tr.
entomoftorals f. pl. entomoftoraci m.
entràmenes f. pl. entramenes f. pl.
entresòl m. entresol m.
a les envistes de loc. prep. a les envistes loc. adv.
eó m. eon m.
eocè -ena adj. eocèn m.
epanalepsi f. epanelepsi f.
epicè -ena adj. epicèn -ena adj.
escalemera f. escalamera f.
escaleró m. escalaró m.
escàlom m. escalum m.
escatxigar v. tr. escatxicar v. tr.
esclata-sang m. esclata-sangs m.
escocell m. escossell m.
escocellar v. tr. escossellar v. tr.
escolorit -ida adj. escolrit -ida adj.
escorpió m. Escorpió m.
escurçana f. escorçana f.
esnob m. i f. snob m. i f.
esnobisme m. snobisme m.
estantol m. estàntol m.
esteatopigi -ígia adj. esteatopigia f.
èster m. ester m.
estibnita f. estibina f.
estormeiar v. tr. estormaiar v. tr.
estripa-sacs m. estripa-sangs m.
estupefaent adj. estupefacient adj.
eusporangiat -ada adj. euesporangiat -ada adj.
esvellec m. esbellec m.
esvellegar v. tr. esbellegar v. tr.
excarceració f. escarceració f.
excarcerar v. tr. escarcerar v. tr.
exina f. extina f.
exoftàlmia f. exoftalmia f.
exvot m. ex-vot m.
-fàgia (forma sufixada) -fagia (forma sufixada)
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fallió f. fallior f.
famaralla f. flamaralla f.
faralló m. farelló m.
feldspàtic -a adj. feldespàtic -a adj.
feldspats m. pl. feldespat m.
fenaleda f. fanaleda f.
fener1 m. fenar m.
figaflor f. figa-flor f.
fisicomatemàtic -a adj. físico-matemàtic -a adj.
fisicoquímic -a adj. físico-químic -a adj.
flacourtiàcies f. pl. flacurtiàcies f. pl.
flegma f. flema f.
flegmàtic -a adj. flemàtic -a adj.
flegmàticament adv. flemàticament adv.
flegmó m. flemó m.
flegmonós -osa adj. flemonós -osa adj.
foixarda f. fuixarda f.
fòlada f. fòlade f.
fosfè m. fosfèn m.
fotòfon m. fotofon m.
fotral m. futral m.
fotralada f. futralada f.
frontample -a adj. front-ample -a adj.
galimaties m. galimatias m.
gàmeta m. gàmet m.
ganoïdeus m. pl. ganoides m. pl.
garratibat -ada adj. garrativat -ada adj.
gavarró m. gabarró m.
gèminis m. Gèminis m.
gemma2 f. gema f.
gemmació f. gemació f.
gemmal adj. gemal adj.
gemmiforme adj. gemiforme adj.
geniculat -ada adj. genollat -ada adj.
gismondina f. gismondita f.
gódua f. gòdua f.
goethita f. goetita f.
gojaire m. i f. gotjaire m.
��góndol m. gòndol m.
góndola f. gòndola f.
gratacel m. gratacels m.
grémola f. grèmola f.
guindaressa f. guindareses f. pl.
hamadríada f. hamadríade f.
hamartritis f. amartritis f.
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hansa f. ansa f.
hanseàtic -a adj. anseàtic -a adj.
harúspex m. arúspex m.
heliotropi m. heliotrop m.
hemiedre [o hemíedre] m. hemíedre m.
hemiplegia f. hemiplexia f.
hemoftàlmia f. hemoftalmia f.
heptaedre [o heptàedre] m. heptàedre m.
herbacol f. herba-col f.
herbafam f. herba-fam f.
hèrcules m. Hèrcules m.
heteroftàlmia f. heteroftalmia f.
hexaedre [o hexàedre] m. hexàedre m.
hidrocefàlia f. hidrocefalia f.
himenomicets m. pl. himenials f. pl.
hodògraf m. odògraf m.
hodòmetre m. odòmetre m.
holoedre [o holòedre] m. holòedre m.
homeoterm -a adj. homoterm -a adj.
icosaedre [o icosàedre] m. icosàedre m.
ictiofàgia f. ictiofagia f.
imam m. iman m.
imbècil [o imbecil] adj. imbecil [h. imbècil] adj.
imbècilment [o imbecilment] adv. imbecilment adv.
impedància f. impedència f.
indole m. indol m.
indoxinès -esa adj. i m. i f. indo-xinès -esa adj. i m. i f.
infructescència f. infrutescència f.
intina f. íntima f.
ió m. ion m.
iridós -osa adj. iridiós -osa adj.
irredempt -a adj. irredent -a adj.
irredemptisme m. irredentisme m.
irredemptista adj. i m. i f. irredentista m. i f.
isogàmeta m. isogàmet m.
isquiagra m. isquiagre m.
ivaçós -osa adj. ivarsós -osa adj.
ivaçosament adv. ivarsosament adv.
jocoseriós -osa adj. joco-seriós -osa adj.
joule m. joul m.
judes m. Judas m.
júpiter m. Júpiter m.
lagoftàlmia f. lagoftalmia f.
landgravi m. landgrave m.
lantà m. lantan m.
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líber m. liber m.
liliïflores f. pl. liliflora f.
llàtzer m. Llàtzer m.
llebretó m. llebrató m.
llirijonc m. lliri-jonc m.
llorigada f. lludrigada f.
llorigó m. lludrigó m.
lloriguera f. lludriguera f.
luminescència f. luminiscència f.
luminescent adj. luminiscent adj.
macrocefàlia f. macrocefalia f.
magdalena f. Magdalena f.
magnetoelèctric -a adj. magneto-elèctric -a adj.
malbé adv. fer malbé loc. verbal
maldulls m. mal-d’ulls m.
malvapoma f. malva-poma f.
manyuclada f. manuclada f.
manyuclar v. tr. manuclar v. tr.
manyucleig m. manucleig m.
manyuclejar v. tr. manuclejar v. tr.
maquiavèl.lic -a adj. maquiavèlic -a adj.
maquiavèl.licament adv. maquiavèlicament adv.
maquiavel.lisme m. maquiavelisme m.
��mare-selva f. mareselva f.
mart2 m. Mart m.
mecenes m. i f. mecenas m.
megalocefàlia f. megalocefalia f.
mercaptà m. mercaptan m.
mercuriamoni m. mercuramoni m.
mercurós -osa adj. mercuriós -osa adj.
meristema m. meristem m.
micoriza f. micorriza f.
microcefàlia f. microcefalia f.
microftàlmia f. microftalmia f.
milengrana m. mil-en-grana m.
milloc m. millot m.
miocè -ena adj. miocèn m.
miolemma m. miolema m.
miríada f. miríade f.
molibdè m. molibdèn m.
monoàcid -a adj. monàcid -a adj.
monoaxial adj. monaxial adj.
monocasi m. monocaci m.
monofàgia f. monofagia f.
monopirè -ena adj. monopirèn -ena adj.
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mular1 m. molà m.
muntijol m. muntitjol m.
��musseta f. museta f.
n’ art. N’
na art. Na
nabiu m. nadiu m.
nadal m. Nadal m.
nàiada f. nàiade f.
napicol m. nap-i-col m.
neó m. neon m.
neogen -ògena adj. neocèn m.
neró m. Neró m.
nervació f. nerviació f.
neurilemma m. neurilema m.
nummiforme adj. numiforme adj.
nummular adj. numular adj.
nummuliforme adj. numuliforme adj.
nummulit m. numúlit m.
nyu m. gnu m.
òcrea f. ocrea f.
octaedre [o octàedre] m. octàedre m.
oftàlmia f. oftalmia f.
oixque interj. oixque!
oligocè -ena adj. oligocèn m.
oligòclasi f. oligoclasa f.
ollaó interj. ollaó!
omofàgia f. omofagia f.
orèada f. orèade f.
orenyola f. oranyola f.
oxirinc -a adj. oxirrinc -a adj.
oxoàcid m. oxàcid m.
ozó m. ozon m.
en pac de loc. prep. pac m.
palimpsest m. palimsest m.
pal.ladós -osa adj. pal.ladiós -osa adj.
palmatinervat -ada adj. palminerviat -ada adj.
palmatinervi -èrvia adj. palminervi -èrvia adj.
pàncrees m. pàncreas m.
pantaló m. pantalon m.
paona f. peona f.
papir m. papirus m.
paràstada f. paràstade f.
paròtide f. paròtida f.
penegal m. panegal m.
pentaedre [o pentàedre] m. pentàedre m.
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periantal adj. periantial adj.
periderma m. periderm m.
periodat m. per-iodat m.
periòdic adj. per-iòdic adj.
perit -a [o pèrit -a] adj. i m. i f. perit -a adj. i m. i f.
perquisidor -a adj. i m. i f. perquisitor -a adj. i m. i f.
��petròglif m. petroglif m.
petrolier2 -a adj. petroler -a adj.
petrolieria f. petroleria f.
pevet m. pebet m.
peveter m. pebeter m.
pictograma m. pictògraf m.
pil.lular adj. pilular adj.
pilotar v. tr. pilotejar v. tr.
��pilotari m. pelotari m.
pinçanàs m. pinça-nas m.
piorna f. piürna f.
piridínic -a adj. pirídic -a adj.
pitnegre m. pit-negre m.
pliocè -ena adj. pliocèn m.
pluspetició f. plus-petició f.
plusvàlua f. plus-vàlua f.
pocapena adj. i m. i f. poca-pena m. i f.
pocatraça adj. i m. i f. poca-traça m. i f.
pocavergonya adj. i m. i f. poca-vergonya m. i f.
policrom -a adj. polícrom -a adj.
poliedre [o políedre] m. políedre m.
polifàgia f. polifagia f.
politico- (forma prefixada) político- (forma prefixada)
portacarbons m. portacarbonis m.
prerafaelita adj. pre-rafaelita adj. i m. i f.
prerafaelitisme m. pre-rafaelitisme m.
preregnant adj. pre-regnant adj.
presantificat -ada adj. pre-santificat -ada adj.
procel.lariformes m. pl. procel.lariïformes m. pl.
prosector prosectora m. i f. pro-sector m.
prosil.logisme m. pro-sil.logisme m.
pròtesi f. pròstesi f.
psoes m. psoas m.
ptolemaic -a adj. ptolomeic -a adj.
puel.la f. puel.la [o puella] f.
punctiforme adj. puntiforme adj.
rabec m. rabell m.
rafidi m. ràfide m.
ratapenada f. rata-penada f.
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ratapinyada f. rata-pinyada f.
ratpenat m. rat-penat m.
reescalf m. rescalf m.
reescalfament m. rescalfament m.
reescalfar v. tr. rescalfar v. tr.
reescalfat m. rescalfat m.
reescalfó m. rescalfó m.
��reescrit -a adj. i m. i f. rescrit m.
reescriure v. tr. rescriure v. tr.
rerecor m. reracor m.
rereguarda f. reraguarda f.
reressaga f. rerassaga f.
rerevera f. reravera f.
reveixinament m. ravenxinament m.
reveixinar2 v. tr. i pron. ravenxinar-se v. pron.
revell m. rabell m.
rivet m. ribet m.
rivetaire m. i f. ribetaire m. i f.
rivetejar v. tr. ribetejar v. tr.
rododendre m. rododèndron m.
romboedre [o rombòedre] m. rombòedre m.
rugbi m. rugby m.
rutenós -osa adj. ruteniós -osa adj.
santanell m. centenell -a m. i f.
sarcolemma m. sarcolema m.
satiriasi f. satiríasi f.
saturn1 m. Saturn m.
saxòfon [o saxofon] m. saxofon m.
selenós -osa adj. seleniós -osa adj.
selenur m. seleniür m.
semprenflor m. sempre-en-flor m.
sèneca m. Sèneca m.
serreig m. sarreig m.
setciències m. i f. set-ciències m. i f.
silicur m. siliciür m.
simblèfaron m. simblefàron m.
sinizesi f. sinízesi f.
sobreescrit m. sobrescrit m.
sobreescriure v. tr. sobrescriure v. tr.
sobreestant m. i f. sobrestant m.
soldanel.la f. soldanella f.
sorbefaent adj. sorbefacient adj.
sorbitol m. sorbita f.
sordmut -uda adj. i m. i f. sord-mut sorda-muda adj.
sotaescriure v. tr. sotascriure v. tr.
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sotsarrendador sotsarrendadora m. i f. sots-arrendador -a m. i f.
sotsarrendament m. sots-arrendament m.
sotsarrendar v. tr. sots-arrendar v. tr.
sotsarrendatari sotsarrendatària m. i f. sots-arrendatari -ària m. i f.
sotsllogater sotsllogatera m. i f. sots-llogater -a m. i f.
substrat m. substràtum m.
sui generis loc. adj. sui gèneris loc. adj.
sureny m. ciureny m.
tartany m. tartrany -a m. i f.
taure m. Taure m.
telofase f. telefase f.
teomorf -a adj. teomòrfic -a adj.
teriomorf -a adj. teriomòrfic -a adj.
terratrémer v. intr. terratrèmer v. intr.
terrestritat f. terrestreïtat f.
tetraedre [o tetràedre] m. tetràedre m.
timpanisme m. timpanites f.
tinard m. tinar m.
traïnyaire m. i f. teranyinaire m.
trapezoedre [o trapezòedre] m. trapezòedre m.
trémer v. intr. trèmer v. intr.
tríada f. tríade f.
triedre [o tríedre] m. tríedre m.
��tries m. trias m.
trifoliolat -ada adj. trifoliat -ada adj.
tròclea f. troclea f.
trunyella f. tronyella f.
tucà m. tucan m.
tungstè m. tungstèn m.
ullmannita f. ulmannita f.
uredinals f. pl. uredals f. pl.
vacúol m. vacuola f.
vairó m. veiró m.
valons m. pl. balons m. pl.
vanadós -osa adj. vanadiós -osa adj.
vàter m. wàter m.
ventrilòquia f. ventriloquia f.
venus f. Venus f.
vetesifils m. i f. vetes-i-fils m. i f.
vicealmirallat m. vice-almirallat m.
viceconsolat m. vice-consolat m.
vicedéu m. vice-Déu m.
vicegerència f. vice-gerència f.
vicelegació f. vice-legació f.
vicepresidència f. vice-presidència f.
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vicerectorat m. vice-rectorat m.
vicesecretaria f. vice-secretaria f.
vinça f. vinsa f.
vinçat -ada adj. vinsat -ada adj.
virolet m. birulet m.
voltampere m. volt-amper m.
��voltcoulomb m. volt-coulomb m.
watt m. vat m.
wolframi m. volfram [o w-] m.
wolframita f. volframita [o w-] f.
xautar-se v. pron. xautar-se’n v. pron.
xenó m. xènon m.
xerofàgia f. xerofagia f.
xilòfon [o xilofon] m. xilofon m.
xofer xofera [o xòfer xòfera] m. i f. xofer m.
zulu m. i f. zulú adj. i m. i f.

1.2. Modificacions en la categoria gramatical dels substantius 
i dels adjectius

DIEC DGLC

abaixador abaixadora m. i f. abaixador m.
abret m. abrets m. pl.
acatalèctic -a adj. acatalèctic adj.
aclamidi -ídia adj. aclamídia adj. f.
acòlit acòlita m. i f. acòlit m.
aconític adj. aconític -a adj.
acrídids m. pl. acrídid -a adj.
acrílic -a adj. acrílic adj.
acrocarp -a adj. acrocarps m. pl.
actor1 actora m. i f. actor m.
actor2 actriu m. i f. actriu f.
actuari actuària m. i f. actuari m.
admonitor -a adj. i m. i f. admonitor m.
adober adobera m. i f. adober m.
adroguer adroguera m. i f. adroguer m.
advocat advocada m. i f. advocat m.
aforador -a adj. aforador m.
�agàrics m. pl. agàric m.
agnat agnada m. i f. agnat m.
agrassó m. agrassons m. pl.
agrimensor agrimensora m. i f. agrimensor m.
aiguardentina adj. aiguardentí -ina adj.
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alabarder alabardera m. i f. alabarder m.
albaraner albaranera m. i f. albaraner m.
alberguer alberguera m. i f. alberguer m.
albigès albigesa m. i f. albigès m.
alciònids m. pl. alciònid m.
aldufer aldufera m. i f. aldufer m.
almadraver almadravera m. i f. almadraver m.
almasserer almasserera m. i f. almasserer m.
almirall almirallessa m. i f. almirall m.
alumne alumna m. i f. alumne m.
amarrador 2 amarradora m. i f. amarrador m.
ambaixador ambaixadora m. i f. ambaixador m.
amebeu -ea adj. amebeu m.
ametllat -ada adj. ametllat m.
amfíbols m. pl. amfíbol m.
amfisci -íscia adj. i m. i f. amfisci m.
amfitrió amfitriona m. i f. amfitrió m.
amistançat amistançada m. i f. amistançada f.
ammonit m. amonita f.
amoníac m. amoníac -a adj.
��anartròpodes m. pl. anartròpode m.
ancorer ancorera m. i f. ancorer m.
andador 2 andadora m. i f. andador m.
andami m. andamis m. pl.
angiosperm -a adj. angiospermes f. pl.
animer animera m. i f. animer m.
anisostèmon -a adj. anisostèmona adj. f.
anorc -a adj. anorc adj.
antec -a adj. i m. i f. antecs m. pl.
antifoner antifonera m. i f. antifoner m.
antisci -íscia adj. i m. i f. antisci m.
antòfit m. antòfita f.
antozous m. pl. antozou m.
anyell anyella m. i f. anyell m.
anyol m. anyols m. pl.
apotecari apotecària m. i f. apotecari m.
aprestador aprestadora m. i f. aprestador m.
arabitol m. arabita f.
arizòfit m. arrizòfita f.
armat -ada adj. armat m.
armellader armelladera m. i f. armellader m.
armenter armentera m. i f. armenter m.
arper arpera m. i f. arper m.
arponer arponera m. i f. arponer m.
arquer arquera m. i f. arquer m.
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arquitecte arquitecta m. i f. arquitecte m.
arraix -a adj. i m. i f. arraix m.
arreu1 m. arreus m. pl.
��arrugat2 m. arrugats m. pl.
artiguer artiguera m. i f. artiguer m.
artiller artillera m. i f. artiller m.
arvella f. arvelles f. pl.
arxiduc arxiduquessa m. i f. arxiduc m.
ascoliquen m. ascolíquens m. pl.
asinartet -a adj. asinartet adj.
aspiell m. aspiells m. pl.
aspirador -a adj. aspirador m.
assaonador assaonadora m. i f. assaonador m.
assecador 2 -a adj. assecador m.
assotacrist m. assotacristos m. pl.
assuter assutera m. i f. assuter m.
astròleg astròloga m. i f. astròleg m.
atacat -ada adj. atacat m.
ataconador ataconadora m. i f. ataconador m.
atapeït -ïda adj. atapeït m.
atel.lana f. atel.lanes f. pl.
��aüc m. ahucs m. pl.
auditor auditora m. i f. auditor m.
auscultador -a adj. i m. i f. auscultador m.
avantpassat avantpassada m. i f. avantpassat m.
babau babaua m. i f. babau m. i f.
babol m. babols m. pl.
baciver bacivera m. i f. baciver m.
bacteri m. bactèria f.
badola f. badoles f. pl.
bagatger bagatgera m. i f. bagatger m.
bajoc bajoca m. i f. bajoc m.
balancer balancera m. i f. balancer m.
balejador balejadora m. i f. balejador m.
bàmbol -a adj. i m. i f. bàmbol m.
banderer banderera m. i f. banderer m.
baner banera m. i f. baner m.
banquer banquera m. i f. banquer m.
banyabaix -a adj. banyabaix m.
banyer 2 banyera m. i f. banyer m.
barbablanc -a adj. barbablanc adj.
barbaclar -a adj. barbaclar adj.
barbaclòs -osa adj. barbaclòs adj.
barbaespès -essa adj. barbaespès adj.
barbaflorit -ida adj. barbaflorit adj.
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barbafort -a adj. barbafort adj.
barbafresc -a adj. barbafresc adj.
barbagrís -isa adj. barbagrís adj.
barbamec -a adj. barbamec adj.
barbanegre -a adj. barbanegre adj.
barba-reveixí -reveixina adj. barba-reveixí adj.
barba-roig -roja adj. barba-roig adj.
barba-ros -rossa adj. barba-ros adj.
barba-serrat -serrada adj. barba-serrat adj.
barber barbera m. i f. barber m.
baró baronessa m. i f. baró m.
barraloner barralonera m. i f. barraloner m.
barreter barretera m. i f. barreter m.
barrobiner barrobinera m. i f. barrobiner m.
barrufell barrufella m. i f. barrufell m.
barruixa f. barruixes f. pl.
basidioliquen m. basidiolíquens m. pl.
bastoner bastonera m. i f. bastoner m.
bataller batallera m. i f. bataller m.
bataner batanera m. i f. bataner m.
batifuller batifullera m. i f. batifuller m.
batlle batllessa m. i f. batlle m.
becgròs -ossa adj. bec-gros m.
becut -uda adj. becut m.
becvermell -a adj. bec-vermell m.
belemnit m. belemnite f.
benjamí -ina adj. benjamí m.
bergantell bergantella m. i f. bergantell m.
bessoner -a adj. bessonera f.
beverri bevèrria m. i f. beverri m.
bidell bidella m. i f. bidell m.
biquadrat m. biquadrat -ada m.
biuret m. biüreta f.
blader 2 bladera m. i f. blader m.
blanquejador blanquejadora m. i f. blanquejador m.
blanquer blanquera m. i f. blanquer m.
blanquiella f. blanquielles f. pl.
bombarder bombardera m. i f. bombarder m.
bomber bombera m. i f. bomber m.
boquera f. boqueres f. pl.
borreguer borreguera m. i f. borreguer m.
boteller botellera m. i f. boteller m.
boter botera m. i f. boter m.
botit -ida adj. botit m.
bover 2 bovera m. i f. bover m.
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boxador boxadora m. i f. boxador m.
boxejador boxejadora m. i f. boxejador m.
bracer 2 bracera m.i f. bracer m.
brànquia f. brànquies f. pl.
branquiòpodes m. pl. branquiòpode adj.
braquicatalèctic -a adj. braquicatalèctic adj. i m.
bregador bregadora m. i f. bregador m.
brellador brelladora m. i f. brellador m.
bressoler bressolera m. i f. bressolera f.
brètol brètola m. i f. brètol m.
brigadier brigadiera m. i f. brigadier m.
briòfits m. pl. briòfites f. pl.
brocater brocatera m. i f. brocater m.
bromat -ada adj. bromat m.
broqueter broquetera m. i f. broqueter m.
broquidòdrom -a adj. broquidòdrom m.
brumidor -a adj. brumidor m.
burgmestre burgmestra m. i f. burgmestre m.
butíric adj. butíric -a adj.
cabestrer cabestrera m. i f. cabestrer m.
cabiscol cabiscola m. i f. cabiscol m.
cabrer cabrera m. i f. cabrer m.
cadell 2 cadella m. i f. cadell m.
cadenador cadenadora m. i f. cadenador m.
cadirer cadirera m. i f. cadirer m.
cafeter -a adj. cafeter m.
caireta f. cairetes f. pl.
caixmir m. catxemira f.
calafatador calafatadora m. i f. calafatador m.
calcani -ània adj. calcani m.
calcògraf calcògrafa m. i f. calcògraf m.
calderer calderera m. i f. calderer m.
calefactor calefactora m. i f. calefactor m.
camalluent camalluenta m. i f. camalluent m.
cambrià -ana adj. cambrià adj.
cameller camellera m. i f. cameller m.
campaner campanera m. i f. campaner m.
campanòleg campanòloga m. i f. campanòleg m.
campió -ona adj. i m. i f. campió m.
canceller cancellera m. i f. canceller m.
candeler1 m. candelers m. pl.
candeler 2 candelera m. i f. candeler m.
candidat candidata m. i f. candidat m.
canejador canejadora m. i f. canejador m.
canoer canoera m. i f. canoer m.
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cantirer2 cantirera m. i f. cantirer m.
capador capadora m. i f. capador m.
capatàs capatassa m. i f. capatàs m.
capbrevador -a adj. capbrevador m.
capdanser capdansera m. i f. capdanser m.
capejador2 capejadora m. i f. capejador m.
capeller capellera m. i f. capeller m.
capgròs -ossa adj. cap-gros m.
capità capitana m. i f. capità m.
cap-roig cap-roja m. i f. cap-roig m.
caragirat1 m. caragirats m. pl.
caramuixa2 f. caramuixes f. pl.
caravaner caravanera m. i f. caravaner m.
carbàmic -a adj. carbàmic adj.
carboner2 carbonera m. i f. carboner m.
carceller carcellera m. i f. carceller m.
carener -a adj. carener m.
carrador carradora m. i f. carrador m.
carreter2 carretera m. i f. carreter m.
carritxer carritxera m. i f. carritxer m.
carter cartera m. i f. carter m.
casmògam -a adj. casmògama f.
casqueter casquetera m. i f. casquetera f.
castanyer2 castanyera m. i f. castanyera f.
casteller -a adj. casteller m.
castrador castradora m. i f. castrador m.
casuller casullera m. i f. casuller m.
cavaller2 cavalleressa m. i f. cavaller m.
cavallerís cavallerissa m. i f. cavallerís m.
censaler censalera m. i f. censaler m.
censor censora m. i f. censor m.
cercoler cercolera m. i f. cercoler m.
cerer cerera m. i f. cerer m.
ceroferari ceroferària m. i f. ceroferari m.
certificat -ada adj. certificat m.
cerveser -a adj. cerveser m.
ciconiformes m. pl. ciconiïforme adj.
cilindrador cilindradora m. i f. cilindrador m.
cirialer cirialera m. i f. cirialer m.
cirurgià cirurgiana m. i f. cirurgià m.
cisellador ciselladora m. i f. cisellador m.
citró m. citrons m. pl.
clavador clavadora m. i f. clavador m.
clavari clavariessa m. i f. clavari m.
claveter clavetera m. i f. claveter m.
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clistògam -a adj. clistògama f. i adj.
clorat -ada adj. clorat m.
cocouer cocouera m. i f. cocouer m.
cofrer cofrera m. i f. cofrer m.
colísr1 m. colissos m. pl.
colitx m. colitxos m. pl
collater collatera m. i f. collater m.
coller collera m. i f. coller m.
col.limador -a adj. col.limador m.
collverd -a adj. coll-verd m.
colon colona m. i f. colon m.
colteller coltellera m. i f. colteller m.
comandant comandanta m. i f. comandant m.
comarmessor comarmessora m. i f. comarmessor m.
comissari comissària m. i f. comissari m.
comodatari comodatària m. i f. comodatari m.
comodor comodora m. i f. comodor m.
compaginador compaginadora m. i f. compaginador m.
comte comtessa m. i f. comte m.
concubí concubina m. i f. concubina f.
concubinari -ària adj. concubinari m.
conformador -a adj. conformador m.
confrare confraressa m. i f. confrare m.
coniell m. coniells m. pl.
connectador -a adj. connectador adj.
connector -a adj. connector m.
conrador2 conradora m. i f. conrador m.
consiliari consiliària m. i f. consiliari m.
conspirador conspiradora m. i f. conspirador m. i f.
contort -a adj. contorta f.
contraalmirall contraalmirallessa m. i f. contraalmirall m.
contramestre contramestra m. i f. contramestre m.
coragror f. coragró m.
coraler coralera m. i f. coraler m.
coralet m. coralets m. pl.
coraller corallera m. i f. coraller m.
corder2 cordera m. i f. corder m.
cordoner cordonera m. i f. cordoner m.
coríntic -a adj. coríntic adj.
cormòfit m. cormòfita f.
corniol m. corniols m. pl.
corògraf corògrafa m. i f. corògraf m.
corol.liflor -a adj. corol.liflora adj.
coronel coronela m. i f. coronel m.
corraler corralera m. i f. corraler m.
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correig m. correigs m. pl.
correter corretera m. i f. correter m.
corretger corretgera m. i f. corretger m.
cortaler cortalera m. i f. cortaler m.
cosac cosaca m. i f. cossac m.
cotxer2 cotxera m. i f. cotxer m.
courer courera m. i f. courer m.
credencer credencera m. i f. credencer m.
creixen m. créixens m. pl
crematístic -a adj. crematística f.
criptògraf criptògrafa m. i f. criptògraf m.
cristaller cristallera m. i f. cristaller m.
criticastre criticastra m. i f. criticastre m.
cruciferari cruciferària m. i f. cruciferari m.
cuablanc -a adj. cuablanc m.
cua-roig -roja adj. cua-roja f.
cubill m. cubills m. pl.
cuer cuera m. i f. cuer m.
cuireter cuiretera m. i f. cuireter m.
cullerer2 cullerera m. i f. cullerer m.
cupulífer -a adj. cupulífera f.
curibell m. curibells m. pl.
custodi -òdia adj. i m. i f. custodi adj.
daguer daguera m. i f. daguer m.
decompost -a adj. decomposta adj.
degà degana m. i f. degà m.
degollador2 degolladora m. i f. degollador m.
��deixia f. deixies f. pl.
demagog demagoga m. i f. demagog m.
desemboscador desemboscadora m. i f. desemboscador m.
desenemic -iga adj. desenemic m.
destorball m. destorballs m. pl.
destraler destralera m. i f. destraler m.
detectiu detectiva m. i f. detectiu m.
dialipètal -a adj. dialipètala adj.
dialisèpal -a adj. dialisèpala adj.
diarc -a adj. diarca adj.
diclamidi -ídia adj. diclamídia adj.
dictador dictadora m. i f. dictador m.
didalets m. pl. didalet m.
digin dígina adj. digina adj.
dignatari dignatària m. i f. dignatari m.
dignitari dignitària m. i f. dignitari m.
dinamiter dinamitera m. i f. dinamiter m.
dinosaures m. pl. dinosaure m.
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diòptric -a adj. diòptrica f.
diputat diputada m. i f. diputat m.
disèpal -a adj. disèpal adj.
dissecador -a adj. i m. i f. dissecador m.
dissector dissectora m. i f. dissector m.
divo diva m. i f. diva f.
doctor doctora m. i f. doctor m.
doctriner doctrinera m. i f. doctriner m.
dolçainer dolçainera m. i f. dolçainer m.
doner -a adj. doner adj.
donzell2 donzella m. i f. donzell m.
dracòntic -a adj. dracòntic adj.
dramaturg dramaturga m. i f. dramaturg m.
draper2 -a adj. draper m.
droguer droguera m. i f. droguer m.
duc duquessa m. i f. duc m.
duler dulera m. i f. duler m.
ecònom ecònoma m. i f. ecònom m.
efemèride f. efemèrides f. pl
eguasser eguassera m. i f. eguasser m.
egüer egüera m. i f. egüer m.
eixermim m. eixarmins m. pl.
embarassat -ada adj. embarassada adj.
emblanquinador emblanquinadora m. i f. emblanquinador m.
embotxador embotxadora m. i f. embotxador m.
emissari emissària m. i f. emissari m.
emmenagog -a adj. emmenagog m.
empedrador empedradora m. i f. empedrador m.
empeltador empeltadora m. i f. empeltador m.
emperador emperadriu m. i f. emperador m.
emuntori -òria adj. emuntori m.
endarc -a adj. endarc adj.
energètic -a adj. energètica f.
energumen energúmena m. i f. energumen m.
enfeixador enfeixadora m. i f. enfeixador m.
enginyer enginyera m. i f. enginyer m.
enguixador enguixadora m. i f. enguixador m.
enquadrador enquadradora m. i f. enquadrador m.
enrajolador enrajoladora m. i f. enrajolador m.
enraonia f. enraonies f. pl.
enrassat -ada adj. enrassat adv.
ensacador -a adj. ensacador m.
ensopegall m. ensopegalls m. pl.
ensopeguera f. ensopegueres f. pl.
enterrador enterradora m. i f. enterrador m.
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entomoftorals f. pl. entomoftoraci m.
entretallador entretalladora m. i f. entretallador m.
envelador enveladora m. i f. envelador m.
eocè -ena adj. eocèn m.
erviana f. ervianes f. pl.
esbarter esbartera m. i f. esbarter m.
escabellat -ada adj. escabellat m.
escafandrer escafandrera m. i f. escafandrer m.
escaldum m. escaldums m. pl.
escaler escalera m. i f. escaler m.
escalivat -ada adj. escalivada f.
escanyabruixots m. escanyabruixot m.
escapçador escapçadora m. i f. escapçador m.
escarceller escarcellera m. i f. escarceller m.
escarificador -a adj. escarificador m.
escarmenador escarmenadora m. i f. escarmenadora f.
escarpidor -a adj. escarpidor m.
escenògraf escenògrafa m. i f. escenograf m.
escleròtic -a adj. escleròtica f.
escloper2 esclopera m. i f. escloper m.
escolà escolana m. i f. escolà m.
escrivent escriventa m. i f. escrivent m.
escudat m. escudat -ada adj.
esglesier -a adj. esglesier adj.
esgrimidor esgrimidora m. i f. esgrimidor m.
esmolat -ada adj. esmolat m.
espadatxí espadatxina m. i f. espadatxí m.
espalmador2 espalmadora m. i f. espalmador m.
espaser espasera m. i f. espaser m.
espatotxí espatotxina m. i f. espatotxí m.
especier especiera m. i f. especier m.
espermatòfits m. pl. espermatòfita f.
espió espiona m. i f. espió m.
esplugabous m. esplugabou m.
esporòfit m. esporòfita f.
espremedor -a adj. espremedora f.
esquellada f. esquellades f. pl.
establer establera m. i f. establer m.
estafeter estafetera m. i f. estafeter m.
estamer estamera m. i f. estamer m.
estampador estampadora m. i f. estampador m.
estanyador estanyadora m. i f. estanyador m.
estanyer estanyera m. i f. estanyer m.
estassador estassadora m. i f. estassador m.
esteatopigi -ígia adj. esteatopígia f.

documents normatius 1962-199674



estellador2 estelladora m. i f. estellador m.
esterlí -ina adj. esterlina adj.
estès -esa adj. estès m.
estibador estibadora m. i f. estibador m.
estipendiari estipendiària m. i f. estipendiari m.
estrateg estratega m. i f. estrateg m.
estucador estucadora m. i f. estucador m.
estudiant m. i f. estudiant -a m. i f.
eugasser eugassera m. i f. eugasser m.
évol m. évols m. pl.
-fag -faga (forma sufixada) -fag (sufix)
faldiller -a adj. faldiller adj. i m.
faller -a adj. fallera f.
falsador falsadora m. i f. falsador m.
fangador fangadora m. i f. fangador m.
faraó faraona m. i f. faraó m.
farfant farfanta m. i f. farfant m.
��fariseu farisea m. i f. fariseu m.
faroner2 faronera m. i f. faroner m.
feldspats m. pl. feldespat m.
felibre felibressa m. i f. felibre m.
femador femadora m. i f. femador m.
femater fematera m. i f. femater m.
fembrer -a adj. fembrer adj.
fenyedor -a adj. i m. i f. fenyedor m.
feristela f. feristeles f. pl.
ferrador ferradora m. i f. ferrador m.
ferrer ferrera m. i f. ferrer m.
ferreter ferretera m. i f. ferreter m.
fesolet m. fesolets m. pl.
fibrinogen -ògena adj. fibrinogen m.
fideu m. fideus m. pl.
fideuer fideuera m. i f. fideuer m.
figurant m. i f. figurant -a m. i f.
filantrop filantropa m. i f. filantrop m.
filater filatera m. i f. filater m.
��filibuster -a adj. i m. i f. filibuster m.
filogin filògina m. i f. filogin m.
filòsof filòsofa m. i f. filòsof m.
filosofastre filosofastra m. i f. filosofastre m.
flabioler flabiolera m. i f. flabioler m.
flauter flautera m. i f. flauter m.
fletxer fletxera m. i f. fletxer m.
fogainer fogainera m. i f. fogainer m.
fogoner fogonera m. i f. fogoner m.
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folíol m. folíol -a m. i f.
fontaner fontanera m. i f. fontaner m.
-for -fora (forma sufixada) -for (sufix)
formenter -a adj. formenter m.
former formera m. i f. former m.
formulari -ària adj. formulari m.
fosser fossera m. i f. fosser m.
francmaçó francmaçona m. i f. francmaçó m.
franger frangera m. i f. franger m.
�fulmínic adj. fulmínic -a adj.
funcionari funcionària m. i f. funcionari m.
furrier furriera m. i f. furrier m.
fuster -a adj. fuster m.
gabier gabiera m. i f. gabier m.
gaiter gaitera m. i f. gaiter m.
gal 3 gal.la adj. i m. i f. gal m.
gàlbul m. gàlbula f.
gallòfol -a adj. i m. i f. gallòfol m.
galoner galonera m. i f. galoner m.
gametòfit m. gametòfita f.
ganiveter ganivetera m. i f. ganiveter m.
gaó1 m. gaons m. pl.
garbelladura f. garbelladures f. pl.
garber garbera m. i f. garber m.
garberol garberola m. i f. garberol m.
gardana f. gardanes f. pl.
garibaldí -ina adj. garibaldina f.
garriguer garriguera m. i f. garriguer m.
gasetiller gasetillera m. i f. gasetiller m.
gasteròpodes m. pl. gasteròpode m.
gat m. gat -a m. i f.
gavarrer gavarrera m. i f. gavarrer m.
genet geneta m. i f. genet m.
genitor genitora m. i f. genitor m.
gerrer gerrera m. i f. gerrer m.
glosador glosadora m. i f. glosador m.
glumiflor -a adj. glumiflora f.
gondoler gondolera m. i f. gondoler m.
gonfanoner gonfanonera m. i f. gonfanoner m.
gosser gossera m. i f. gosser m.
graller grallera m. i f. graller m.
gramaticastre gramaticastra m. i f. gramaticastre m.
granadella f. granadelles f. pl.
groguet m. groguets m. pl.
guarnicioner guarnicionera m. i f. guarnicioner m.
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guarnimenter guarnimentera m. i f. guarnimenter m.
guerriller guerrillera m. i f. guerriller m.
guilopo -a adj. i m. i f. guilopo m.
guindaressa f. guindareses f. pl.
guixoter guixotera m. i f. guixoter m.
habilitat3 habilitada m. i f. habilitat m.
halòfit m. halòfita f.
herbatger herbatgera m. i f. herbatger m.
heteròpters m. pl. heteròpter -a adj.
hidròfit m. hidròfita f.
hifomicets m. pl. hifomicet m.
higròfit m. higròfita f.
himenomicets m. pl. himenials f. pl.
hipogeu -ea adj. hipogeu m.
homòpters m. pl. homòpter -a adj.
hostier2 hostiera m. i f. hostier m.
ictiosaures m. pl. ictiosaure m.
impositor impositora m. i f. impositor m.
impremter impremtera m. i f. impremter m.
impressor -a adj. i m. i f. impressor m.
intendent intendenta m. i f. intendent m.
irredemptista adj. i m. i f. irredentista m. i f.
isòbar -a adj. isòbara f.
isòter -a adj. isòtera f.
isoterm -a adj. isoterma f.
joglar joglaressa m. i f. joglar m.
jover jovera m. i f. jover m.
jurisconsult jurisconsulta adj. i m. i f. jurisconsult m.
jurisperit jurisperita m. i f. jurisperit m.
jutge jutgessa m. i f. jutge m.
lepidòpters m. pl. lepidòpter -a adj.
lèxic -a adj. lèxic m.
licitador licitadora m. i f. licitador m.
liguliflor -a adj. liguliflora adj. i f.
liliïflores f. pl. liliflora f.
litògraf litògrafa m. i f. litògraf m.
lladremaner lladremanera m. i f. lladremaner m.
llanterner llanternera m. i f. llanterner m.
llanxer llanxera m. i f. llanxer m.
llenyater llenyatera m. i f. llenyater m.
llenyisser llenyissera m. i f. llenyisser m.
lliçador lliçadora m. i f. lliçador m.
llocot llocota m. i f. llocot m.
lloctinent lloctinenta m. i f. lloctinent m.
llogrer llogrera m. i f. llogrer m.
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macadís -issa adj. macadís m.
macer macera m. i f. macer m.
mag maga m. i f. mag m.
magatzemer magatzemera m. i f. magatzemer m.
magistrat magistrada m. i f. magistrat m.
mainader mainadera m. i f. mainadera f.
majoral majorala m. i f. majoral m.
majordom majordoma m. i f. majordom m.
maleter 2 maletera m. i f. maleter m.
mamballeta f. mamballetes f. pl.
mandarí 2 -ina adj. mandarí m.
mandatari mandatària m. i f. mandatari m.
manescal manescala m. i f. manescal m.
mansionari -ària adj. mansionari adj.
manteller mantellera m. i f. manteller m.
manter mantera m. i f. manter m.
manxador manxadora m. i f. manxador m.
manyà manyana m. i f. manyà m.
margener margenera m. i f. margener m.
mariscal mariscala m. i f. mariscal m.
marmessor marmessora m. i f. marmessor m.
marmitó marmitona m. i f. marmitó m.
marquès marquesa m. i f. marquès m.
marqueter marquetera m. i f. marqueter m.
marreu m. marreus m. pl.
marxívol m. marxívols m. pl.
masera f. maseres f. pl.
masover masovera m. i f. masover m.
matriculador matriculadora m. i f. matriculador m.
mec2 -a adj. mec adj.
mecenes m. i f. mecenas m.
mèdic1 -a adj. mèdic m.
medicastre medicastra m. i f. medicastre m.
mendastre m. mendastra f.
mentor mentora m. i f. mentor m.
merdisser merdissera m. i f. merdisser m.
mesader mesadera m. i f. mesader m.
mesòfit m. mesòfit -a adj.
messeguer messeguera m. i f. messeguer m.
metateris m. pl. metateri m.
metge metgessa m. i f. metge m.
metilat -ada adj. metilat m.
metjastre metjastra m. i f. metjastre m.
metrallador -a adj. metralladora f.
minador -a adj. minador m.
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ministre ministra m. i f. ministre m.
miocè -ena adj. miocèn m.
miraller mirallera m. i f. miraller m.
mirallets m. pl. mirallet m.
misantrop misantropa m. i f. misantrop m.
miscel.lani -ània adj. miscel.lània f.
misogin misògina m. i f. misogin m.
missioner missionera m. i f. missioner m.
mitger3 mitgera m. i f. mitger m.
mocallós -osa adj. i m. i f. mocallosa f.
mogol mogola m. i f. mogol m.
moixí 2 -ina adj. moixí adj.
moler molera m. i f. moler m.
moneder2 monedera m. i f. moneder m.
monger mongera m. i f. monger m.
mongol -a adj. i m. i f. mongol m.
monitor monitora m. i f. monitor m.
monòmer m. monòmer -a adj.
monomi -òmia adj. monomi m.
monotremes m. pl. monotrema m.
moreu m. moreus m. pl.
morraller morrallera m. i f. morraller m.
morró m. morrons m. pl.
mosso mossa m. i f. mosso m.
muixa f. muixes f. pl.
mulater mulatera m. i f. mulater m.
muler mulera m. i f. muler m.
music musica m. i f. music m.
musicastre musicastra m. i f. musicastre m.
musiu -iva adj. musiu adj.
nanser nansera m. i f. nanser m.
napís m. napissos m. pl.
narriola f. narrioles f. pl.
navilier naviliera m. i f. navilier m.
neogen -ògena adj. neocèn m.
neret m. nerets m. pl.
neuròpters m. pl. neuròpter -a adj.
nimfòman -a adj. nimfòmana adj. i f.
nimfomaníac -a adj. nimfomaníaca adj. i f.
niquelador niqueladora m. i f. niquelador m.
��nitrobacteri m. nitrobactèria f.
nogall m. nogalls m. pl.
notari notària m. i f. notari m.
numerador -a adj. numerador m.
oceà -ana adj. oceà m.
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ocell m. ocells m. pl.
octau -ava adj. octau m.
odrer odrera m. i f. odrer m.
ogre ogressa m. i f. ogre m.
olier2 oliera m. i f. olier m.
oligocè -ena adj. oligocèn m.
��ordalia f. ordalies f. pl.
ordier -a adj. ordiera f.
organogen -ògena adj. organogen m.
orguener orguenera m. i f. orguener m.
oripeller oripellera m. i f. oripeller m.
oros m. pl. oro m.
oveller ovellera m. i f. oveller m.
oxàlic adj. oxàlic -a adj.
pagerol pagerola m. i f. pagerol m.
paleoteris m. pl. paleoteri m.
paler palera m. i f. paler m.
pallasso pallassa m. i f. pallasso m.
palleter palletera m. i f. palleter m.
palmípede -a adj. palmípede adj.
panerer panerera m. i f. panerer m.
paparota f. paparotes f. pl.
parador2 paradora m. i f. parador m.
parafrast parafrasta m. i f. parafrast m.
paraigüer2 paraigüera m. i f. paraigüer m.
paranyer paranyera m. i f. paranyer m.
parcer parcera m. i f. parcer m.
pareller2 parellera m. i f. pareller m.
paridor -a adj. paridora adj. f.
parit -ida adj. parida f.
parmeliàcies f. pl. parmeliacis m. pl.
parraca f. parraques f. pl.
patufet patufeta m. i f. patufet m.
pedani -ània adj. pedani adj.
pedrapiquer pedrapiquera m. i f. pedrapiquer m.
pedrer3 pedrera m. i f. pedrer m.
pedrol m. pedrols m. pl.
pegater pegatera m. i f. pegater m.
pelador -a adj. i m. i f. pelador m.
pelat -ada adj. pelat m.
pelleter pelletera m. i f. pelleter m.
pellisser pellissera m. i f. pellisser m.
penetral m. penetrals m. pl.
penyaler penyalera m. i f. penyaler m.
perclorat -ada adj. perclorat m.
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perdiueta f. perdiuetes f. pl.
pergaminer pergaminera m. i f. pergaminer m.
periec -a adj. i m. i f. periecs m. pl.
permià -ana adj. permià adj.
peroler perolera m. i f. peroler m.
perpaler perpalera m. i f. perpaler m.
perruquer perruquera m. i f. perruquer m.
personat 2 -ada adj. personada adj.
personer personera m. i f. personer m.
perxador perxadora m. i f. perxador m.
perxer perxera m. i f. perxer m.
petarder petardera m. i f. petarder m.
picador2 picadora m. i f. picador m.
picapedrer picapedrera m. i f. picapedrer m.
pilater pilatera m. i f. pilater m.
piler pilera m. i f. piler m.
piloter pilotera m. i f. piloter m.
pintador pintadora m. i f. pintador m.
pioquer pioquera m. i f. pioquer m.
pissarrer pissarrera m. i f. pissarrer m.
pistoler pistolera m. i f. pistoler m.
pitancer pitancera m. i f. pintacer m.
pitof pitofa m. i f. pitof m.
pit-roig -roja adj. pit-roig m.
pixat m. pixats m. pl.
placer2 placera m. i f. placera f.
plantofer plantofera m. i f. plantofer m.
plenipotenciari -ària adj. plenipotenciari m.
plesiosaures m. pl. plesiosaure m.
pliocè -ena adj. pliocèn m.
plomaller plomallera m. i f. plomaller m.
plomer plomera m. i f. plomer m.
poater poatera m. i f. poater m.
pocapena adj. i m. i f. poca-pena m. i f.
pocatraça adj. i m. i f. poca-traça m. i f.
pocavergonya adj. i m. i f. poca-vergonya m. i f.
poetastre poetastra m. i f. poetastre m.
polímer -a adj. polímer m.
poliporàcies f. pl. poliporacis m. pl.
polissó polissona m. i f. polissó m.
politicastre politicastra m. i f. politicastre m.
poltrer poltrera m. i f. poltrer m.
polvorer polvorera m. i f. polvorer m.
pontoner pontonera m. i f. pontoner m.
porcell porcella m. i f. porcell m.
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porcioner porcionera m. i f. porcioner m.
porpra2 f. porpres f. pl.
porrer porrera m. i f. porrer m.
portadorer portadorera m. i f. portadorer m.
postor postora m. i f. postor m.
potentat potentada m. i f. potentat m.
pouater pouatera m. i f. pouater m.
preceptor preceptora m. i f. preceptor m.
prefecte prefecta m. i f. prefecte m.
pregoner pregonera m. i f. pregoner m.
premonstratès premonstratesa m. i f. premonstratès m.
prepòsit prepòsita m. i f. prepòsit m.
prerafaelita adj. pre-rafaelita adj. i m. i f.
presidiari -ària adj. presidiari m.
príncep princesa m. i f. príncep m.
proer proera m. i f. proer m.
progenitor progenitora m. i f. progenitor m.
pronador -a adj. pronador m.
prosector prosectora m. i f. pro-sector m.
prosèlit prosèlita m. i f. prosèlit m.
prostitut protituta m. i f. prostituta f.
protists m. pl. protist m.
protòfit m. protòfita f.
protutor protutora m. i f. protutor m.
provisor provisora m. i f. provisor m.
psiquiatre psiquiatra m. i f. psiquiatre m.
púdol m. púdols m. pl.
punyaler punyalera m. i f. punyaler m.
quincaller quincallera m. i f. quincaller m.
�quirògraf -a adj. quirògraf m.
racèmic -a adj. racèmic adj.
racioner racionera m. i f. racioner m.
rager ragera m. i f. rager m.
raier raiera m. i f. raier m.
rajoler rajolera m. i f. rajoler m.
rambler ramblera m. i f. rambler m.
rander randera m. i f. randera f.
ranxer -a adj. ranxer m.
rapsode rapsoda m. i f. rapsode m.
raptor raptora m. i f. raptor m.
raqueter raquetera m. i f. raqueter m.
reboster rebostera m. i f. reboster m.
recipiendari recipiendària m. i f. recipiendari m.
recordatori -òria adj. recordatori m.
��reescrit -a adj. i m. i f. rescrit m.
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referendari -ària adj. referendari m.
refetorer refetorera m. i f. refetorer m.
refilador -a adj. refilador m.
regató2 regatona m. i f. regató m.
rei reina m. i f. rei m.
remer remera m. i f. remer m.
remitger remitgera m. i f. remitger m.
repunxó m. repunxons m. pl.
resignatari resignatària m. i f. resignatari m.
ressonador -a adj. ressonador m.
retenidor -a adj. i m. i f. retenidor m.
rizòfit m. rizòfita f.
rober -a adj. rober m.
rodeller rodellera m. i f. rodeller m.
rodeter rodetera m. i f. rodetera f.
rondallístic -a adj. rondallística f.
roquisser -a adj. roquisser m.
roter rotera m. i f. roter m.
rufià rufiana m. i f. rufià m.
ruscador ruscadora m. i f. ruscador m.
sabateta f. sabatetes f. pl.
sacarificador -a adj. sacarificador m.
safè -ena adj. safena f.
sagristà sagristana m. i f. sagristà m.
saioner saionera m. i f. saioner m.
salta-regle m. salta-regla f.
salv -a adj. salva adj. f.
samoiede samoieda m. i f. samoiede m.
sanador sanadora m. i f. sanador m.
sànscrit -a adj. sànscrit m.
santanell m. centenell -a m. i f.
sapador sapadora m. i f. sapador m.
sardinaler2 sardinalera m. i f. sardinaler m.
sardònic adj. sardònic -a adj.
sarroner -a adj. sarroner m.
sastre sastressa m. i f. sastre m.
saurí saurina m. i f. saurí m.
secà -ana adj. secà m.
secretari secretària m. i f. secretari m.
segler seglera m. i f. segler m.
selleter selletera m. i f. selleter m.
semoler semolera m. i f. semoler m.
senador senadora m. i f. senador m.
sensori -òria adj. sensori m.
sèptim -a adj. sèptima f.
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sequier sequiera m. i f. sequier m.
serf serva m. i f. serf m.
sergent sergenta m. i f. sergent m.
serraller serrallera m. i f. serraller m.
sevillà -ana adj. i m. i f. sevillana f.
sexagèsim -a adj. sexagèsima f.
sext -a adj. sexta f.
silvicultor silvicultora m. i f. silvicultor m.
simplèctic adj. simplèctic -a adj.
síndic síndica m. i f. síndic m.
siquier siquiera m. i f. siquier m.
sitger sitgera m. i f. sitger m.
siveller sivellera m. i f. siveller m.
sobreestant m. i f. sobrestant m.
soguejador soguejadora m. i f. soguejador m.
soguer soguera m. i f. soguer m.
soldador soldadora m. i f. soldador m.
soldat2 soldada m. i f. soldat m.
solell -a adj. solell m.
somader somadera m. i f. somader m.
somerer somerera m. i f. somerer m.
sorbitol m. sorbita f.
sordmut -uda adj. i m. i f. sord-mut sorda-muda adj.
soterrani -ània adj. soterrani m.
subdelegat subdelegada m. i f. subdelegat m.
subinspector subinspectora m. i f. subinspector m.
succínic adj. succínic -a adj.
tabaler tabalera m. i f. tabaler m.
tafoner tafonera m. i f. tafoner m.
tafur tafura m. i f. tafur m.
talemer talemera m. i f. talemer m.
tal.lòfit m. tal.lòfita f.
tamboriner tamborinera m. i f. tamboriner m.
tapiador tapiadora m. i f. tapiador m.
tapisser tapissera m. i f. tapisser m.
tartaner tartanera m. i f. tartaner m.
tartany m. tartrany -a m. i f.
��taül taüla m. i f. taül m.
taulatger taulatgera m. i f. taulatger m.
taumaturg taumaturga m. i f. taumaturg m.
tec2 m. teca f.
tector tectriu adj. tectriu adj.
��teleosti -òstia adj. teleosti adj.
��témpores f. pl. témpora f.
tenaller tenallera m. i f. tenaller m.
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teòleg teòloga m. i f. teòleg m.
terrelló terrellona m. i f. terrelló m.
terrelloner terrellonera m. i f. terrelloner m.
teulader -a adj. teulader m.
teuler teulera m. i f. teuler m.
teürg teürga m. i f. teürg m.
timbaler timbalera m. i f. timbaler m.
timoner2 -a adj. timoner m.
timpanisme m. timpanites f.
tirà tirana m. i f. tirà m.
tireter tiretera m. i f. tireter m.
tisanurs m. pl. tisanur -a adj.
titanoteris m. pl. titanoteri m.
toís toïssa m. i f. toís m.
tonedís -issa adj. tonedís m.
topògraf topògrafa m. i f. topògraf m.
toquer toquera m. i f. toquer m.
torejador torejadora m. i f. torejador m.
torero torera m. i f. torero m.
toscador toscadora m. i f. toscador m.
traïnyaire m. i f. teranyinaire m.
trauer trauera m. i f. trauera f.
trincó trincona m. i f. trincó m.
trincola f. trincoles f. pl.
trompeter2 trompetera m. i f. trompeter m.
tropòfit m. tropòfita f.
truiter -a adj. truiter m.
tsar tsarina m. i f. tsar m.
tsarevitx tsarevna m. i f. tsarevitx m.
turiferari turiferària m. i f. turiferari m.
uixer uixera m. i f. uixer m.
ungüenter ungüentera m. i f. ungüenter m.
vacúol m. vacuola f.
vailet vaileta m. i f. vailet m.
vaixeller vaixellera m. i f. vaixeller m.
vampir vampira m. i f. vampir m.
varador2 varadora m. i f. varador m.
vassall -a adj. i m. i f. vassall m.
vector -a adj. vector adj.
veguer veguera m. i f. veguer m.
veler2 velera m. i f. veler m.
veler3 velera m. i f. veler m.
velluter vellutera m. i f. velluter m.
velnegrat -ada adj. velnegrada adj.
veral m. verals m. pl.
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vermener -a adj. vermenera adj.
versiculari versiculària m. i f. versiculari m.
vescomte vescomtessa m. i f. vescomte m.
viador viadora m. i f. viador m.
vibra f. vibre m.
vinagrer1 -a adj. vinagrera f.
virrei virreina m. i f. virrei m.
virumbella f. virumbelles f. pl.
vocatiu -iva adj. vocatiu m.
xaier xaiera m. i f. xaiera f.
xambó xambona m. i f. xambó m.
xaponer xaponera m. i f. xaponer m.
xarlatà xarlatana m. i f. xarlatà m.
xarxó xarxona m. i f. xarxó m.
xaval xavala m. i f. xaval m.
xeric m. xerics m. pl.
xeròfit m. xeròfita f.
xerrim xerrima m. i f. xerrim m.
xicarró xicarrona m. i f. xicarró m.
xipòtol -a adj. i m. i f. xipòtol m.
xollador xolladora m. i f. xollador m.
��xutador xutadora m. i f. xutador m.
zincògraf zincògrafa m. i f. zincògraf m.
zulu m. i f. zulú adj. i m. i f.

1.3. Modificacions en la categoria gramatical dels verbs

DIEC DGLC

acopar v tr. acopar-se v. pron.
acubar v. tr. acubar-se v. pron.
adelitar v. tr. adelitar-se v. pron.
agrumar v. tr. agrumar-se v. pron.
alzinar v. tr. alzinar-se v. pron.
bofegar v. tr. bofegar-se v. pron.
col.legiar v. tr. col.legiar-se v.pron.
compungir v. tr. compungir-se v. pron.
corgelar v. tr. corgelar-se v. pron.
corglaçar v. tr. corglaçar-se v. pron.
descuidar v. tr. descuidar-se v. pron.
descular v. tr. i pron. descular-se v. pron.
desficiar v. tr. desficiar-se v. pron.
desflorir v. intr. i pron. desflorir-se v. pron.
desllodrigar v. tr. i pron. deslludrigar v. tr.
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eixamenar v. tr. eixamenar-se v. pron.
embarranquinar v. tr. embarranquinar-se v. pron.
embeure v. tr. embeure’s v. pron.
embotinar v. tr. embotinar-se v. pron.
embretolir v. tr. embretolir-se v. pron.
emmaleir v. tr. i pron. emmaleir-se v. pron.
emmallar v. tr. emmallar-se v. pron.
empatollar v. tr. empatollar-se v. pron.
empinar v. tr. empinar-se v. pron.
enarcar v. tr. enarcar-se v. pron.
encabassar v. tr. encabessar-se v. pron.
encaboriar v. tr. encaboriar-se v. pron.
encamisar v. tr. encamisar-se v. pron.
encapritxar v. tr encapritxar-se v. pron.
encavallar v. tr. encavallar-se v. pron.
encertir v. tr. encertir-se v. pron.
enconcar v. tr. enconcar-se v. pron.
encongir v. tr. encongir-se v. pron.
encrestar v. tr. encrestar-se v. pron.
encrostissar v. tr. i pron. encrostissar-se v. pron.
engandallar v. tr. engandallar-se v. pron.
engatar v. tr. i pron. engatar-se v. pron.
enguerxir v. tr. enguerxir-se v. pron.
ennuegar v. tr. ennuegar-se v. pron.
enravenar v. tr. enravenar-se v . pron.
enrevenxinar v. tr. i pron. enravenxinar-se v. pron.
enrinxolar v. tr. enrinxolar-se v. pron.
enterrossar v. tr. enterrossar-se v. pron.
entrevistar v. tr. entrevistar-se v. pron.
enturar v. tr. enturar-se v. pron.
envidriar v. tr. envidriar-se v. pron..
esbadellar v. tr. esbadellar-se v. pron.
esbaldregar v. tr. esbaldregar-se v. pron.
esbargir v. tr. esbargir-se v. pron.
esbarrar v. tr. esbarrar-se v. pron.
esbarzerar v. tr. esbarzerar-se v. pron.
esblanqueir v. tr. esblanqueir-se v. pron.
esborrifar v. tr. esborrifar-se v. pron.
escaguitxar v. tr. escaguitxar-se v. pron.
escarrabillar v. tr. escarrabillar-se v. pron.
escarxar v. tr. escarxar-se v. pron.
esgrogueir v. tr. esgrogueir-se v. pron.
esmorrar v. tr. esmorrar-se v. pron.
espitjar v. tr. espitjar-se v. pron.
espoltrir v. tr. espoltrir-se v. pron.

diferències del diec respecte del dglc 87



acanaci -àcia adj.
acàrids m. pl.
acendrament m.
-aci -àcia (sufix)
aclide -a adj.
acràsia f.
ad hoc loc. adj.
ad líbitum loc. adv.
adnascència f.
adosculació f.
aeroscòpia f.
afanòpter -a adj.
afuat m.
afullolar v. tr.
aiguall m.
aigüerola f.
ajupat -ada adj.
albena f.
Alcorà m.
Aldebaran m.
alerç m.
alexipirètic -a adj.
Algenib m.
alicacabí m.
alisfenoïdal adj.
Altair m.
altea f.
alumnessa f.

amastènic -a adj.
ambrosiàcies f. pl.
ametròmetre m.
amfígena f.
amfisarca f.
amfítrop -a adj.
amidogen m.
amigdalàcies f. pl.
amilè m.
amilènic -a adj.
aminodont m.
aminol m.
ampelidàcies f. pl.
anacatarsi f.
anacatàrtic -a adj.
anaclínic -a adj.
anapleròtic -a adj.
anasàrquic -a adj.
anasísmic -a adj.
anatrípsia f.
ancil m.
ancípit -a adj.
andreci m.
Andròmeda f.
anenergètic -a adj.
anharmònic -a adj.
animàlcul m.
��animaló m.

anisògina adj.
anoòpsia f.
anòrtic -a adj.
Antares m.
antenífer -a adj.
anticardi m.
antiescrofulós -osa adj.
antiictèric -a adj.
antilèmic m.
antilític -a adj.
antinefrític -a adj.
antiperístasi f.
antiperistàtic -a adj.
antipiròtic -a adj.
antipsòric -a adj.
antivermicular adj.
antoclorina f.
antotàxia f.
antoxantina f.
aparellet m.
apneumàtic -a adj.
apocalipsi m.
aponogetonàcies f. pl.
aporisma m.
apostia f.
apotecariessa f.
apòzema m.
apugonament m.

estanyar v. tr. estanyar-se v. pron.
estremir v. tr. estremir-se v. pron.
esvorellar v. tr. esvorellar-se v. pron.
gangrenar v. tr. gangrenar-se v. pron.
llassar v. tr. llassar-se v. pron.
marinejar v. intr. marinejar-se v. pron.
masturbar v. tr. masturbar-se v. pron.
pairar v. intr. pairar-se v. pron.
reveixinar2 v. tr. i pron. ravenxinar-se v. pron.
revinclar v. tr. revinclar-se v. pron.
xalar v. intr. xalar-se v. pron.

2. SUPRESSIÓ D’ARTICLES

2.1. Articles suprimits
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aquil.lea f.
arbutina f.
arça f.
areotectònica f.
aretusa f.
argelanc m.
argentòmetre m.
Argo m.
Aristarc m.
aristol m.
arniar v. intr.
arniet m.
arquiclamídies f. pl.
arranxar-se v. pron.
arrera adv.
arrow-root m.
Artur m.
asbolina f.
asingàmia f.
asizigètic -a adj.
aspàlat m.
aspergil.làcies f. pl.
aspre m.
assentat -ada adj.
assilvestrat -ada adj.
asteri m.
astruc m.
auranciaci -àcia adj.
autodinàmic -a adj.
autogenètic -a adj.
baculits m. pl.
Banyeta m.
barologia f.
bartramiàcies f. pl.
bauet m.
benjamina f.
berberònic adj.
beril.loide m.
Betelgeusa f.
betzoàric -a adj.
bicro- (forma prefixada)
bicron m.
bijugat -ada adj.
billonatge m.
bivalent adj.

blader m.
blanet m.
botallol m.
bradisísmic -a adj.
branquiòsteg m.
braquiat -ada adj.
braquidiagonal f.
brontozou m.
brunel.liàcies f. pl.
buguera f.
bulim m.
butomàcies f. pl.
ça («mot francès...»)
cabeçudes f. pl.
calambac m.
calandra f.
caliciflores f. pl.
calicoide adj.
Camàldula f.
camper campera m. i f.
canard m.
candells m. pl.
caniculat -ada adj.
capserigany m.
caràcies f. pl.
caramàs m.
cariòpside f.
Carmel m.
càscara amarga f.
càscara sagrada f.
cascarilla f.
Cassiopea f.
Càstor m.
cataclínic -a adj.
catxalagua f.
càudex m.
cèdria f.
cefalotàcies f. pl.
Cefeu m.
celastrals f. pl.
celerímetre m.
cenís m.
centrolepidàcies f. pl.
centrospermes f. pl.
cerber adj.

cerebrina f.
cesta f.
C. G. S.
ciclantàcies f. pl.
cinomoriàcies f. pl.
Císter m.
cladoniàcies f. pl.
clapissa f.
clavariacis m. pl.
clavella f.
cletràcies f. pl.
climaciàcies f. pl.
cloroficals f. pl.
coccàcies f. pl.
cocus m.
colesterina f.
col.lematàcies f. pl.
columbi m.
complit -ida adj.
conico- (forma prefixa-

da)
conirostre adj.
conjugàcies f. pl.
conjutge m.
contagiosament adv.
contraquilla f.
conval.lamarina f.
convexo- (forma prefixa-

da)
copla f.
cordaïtàcies f. pl.
coroni m.
cotorliu m.
creiximoni m.
cruixillada f.
culnegre m.
cunicular adj.
cunoniàcies f. pl.
darrera adv. i prep.
decandre
decretista m.
dentirostre adj.
dermostosi f.
desagradat -ada adj.
descarbonització f.
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descarbonitzador -a adj.
descarburació f.
descarburador -a adj.
descarburar v. tr.
desemmetxar v. tr.
desempiular v. tr.
deslavar v. tr.
deslavatge m.
desozonitzar v. tr.
despollissar v. tr.
dessecatiu -iva adj.
Deuteronomi m.
deuto- (forma prefixa-

da)
diafanòmetre m.
diandre -a adj.
diapensiàcies f. pl.
diarista m. i f.
diastàtic -a adj.
diatomàcies f. pl.
diclínic -a adj.
dictiotàcies f. pl.
didelf m.
didorta f.
dipterocarpis m. pl.
dispermàtic -a adj.
disteleologia f.
ditaïna f.
dolicosaure m.
dreta f.
dumdum f.
Eclesiastès m.
ectozou m.
edogoniàcies f. pl.
elaterina f.
elaterita f.
eldorado m.
elzevirià -ana adj.
emplomallat -ada adj.
encauma m.
encestar v. tr.
engansolar v. tr.
engerbiment m.
engerbir-se v. pron.
enoteràcies f. pl.

enrera adv.
enrodar v. tr.
entozou m.
envaixellar v. tr.
environada f.
epacridàcies f. pl.
epítim m.
equídnids m. pl.
equisetàcies f. pl.
er m.
Eridà m.
eriocaulàcies f. pl.
esbandir-se v. pron.
escardassa f.
escil.lític -a adj.
escitonemàcies f. pl.
escugular v. tr.
esfagnàcies f. pl.
esfagnals f. pl.
esgrama f.
esmerla f.
esmirle m.
espicífer -a adj.
esplacnàcies f. pl.
espoliari m.
estanyadar v. tr.
estiracàcies f. pl.
esvorall m.
esvorallar v. tr.
evolvent f.
fagals f. pl.
per fas o per nefas loc.

adv.
felip m.
fic m.
figueta f.
fil.lòdia f.
fissidàctil adj.
fissidentàcies f. pl.
fissípar -a adj.
fissirostre adj.
fitozou m.
flatera adj.
flosculat -ada adj.
fluorina f.

fontinalàcies f. pl.
fosfàtic -a adj.
francalet m.
frangulina f.
fucàcies f. pl.
funariàcies f. pl.
galleran m.
gametòspora f.
gamofil.le adj.
gardeny m.
gardenyar v. intr.
gasoscopi m.
gasterals f. pl.
gastroperitonitis f.
gemmípar -a adj.
genitori -òria adj.
geològicament adv.
germinípar -a adj.
gigartinàcies f. pl.
gimnur m.
ginàndria f.
gipaet m.
glicogènia f.
godallar v. tr.
gorgona f.
Graal m.
granera f.
granza f.
graspallà m.
grimmiàcies f. pl.
grossulariàcies f. pl.
grossularita f.
gualda f.
gunneràcies f. pl.
gutiferals f. pl.
haloragàcies f. pl.
helobials f. pl.
helvel.làcies f. pl.
heterocèfal -a adj.
hidnàcies f. pl.
hifals f. pl.
hipocrateàcies f. pl.
homotípia f.
homotipus m.
homòtrop -a adj.
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hookeriàcies f. pl.
icacinàcies f. pl.
ilicàcies f. pl.
immortalisme m.
impastació f.
impastar v. tr.
incrassant adj.
incristal.litzable adj.
indúctil adj.
inductilitat f.
inosita f.
inserit -ida adj.
insulita f.
intussuscepció f.
inulasa f.
invertasa f.
invertina f.
irradiant adj.
��isàtic adj.
isocàrpic -a adj.
isoetàcies f. pl.
isomerisme m.
jua f.
kòdak m.
lactescència f.
lactescent adj.
laminariàcies f. pl.
lardizabalàcies f. pl.
lavador -a adj.
lavament m.
lavat m.
lavatge m.
lecanoràcies f. pl.
lecitidàcies f. pl.
lennoàcies f. pl.
licoperdàcies f. pl.
licopodiàcies f. pl.
litontríptic -a adj.
llambrusquer m.
llauetina f.
llotgeta f.
lobeliàcies f. pl.
lorantàcies f. pl.
macadamitzar v. tr.
macròpode -a adj.

magià m.
maguei m.
malabonança f.
malesherbiàcies f. pl.
malpighiàcies f. pl.
manganit m.
mangano- (forma prefixa-

da)
mannita f.
maratiàcies f. pl.
marcanciàcies f. pl.
marcgraviàcies f. pl.
marsileàcies f. pl.
Martí m.
matagallina f.
megàmetre m.
melastomatàcies f. pl.
melinita f.
meloplàstia f.
mentàcies f. pl.
mesosperma m.
metafragma m.
microzou m.
mig2 mitja adj.
mirsinàcies f. pl.
mniàcies f. pl.
moixereta f.
molibdós -osa adj.
monimiàcies f. pl.
monodelfs m. pl.
monofil.le -a adj.
monogen -ògena adj.
monogènesi f.
monogenètic -a adj.
monogènia f.
monògraf monògrafa m.

i f.
monografista m. i f.
monopètal -a adj.
monòpode -a adj.
monosèpal -a adj.
motòmetre m.
mucedinàcies f. pl.
mucívor -a adj.
murcarol murcarola m. i f.

muscínies f. pl.
nap m.
natrion m.
nefas
neozoic -a adj.
Neptú m.
nerval adj.
nerviat -ada adj.
nicociana f.
nolanàcies f. pl.
nuculani m.
numismatografia f.
numulària f.
ofioglossàcies f. pl.
ofisaure m.
Ofiüc m.
onoteràcies f. pl.
ooïna f.
ooteca f.
orictologia f.
Orió m.
ortigatge m.
ossífrag m.
ostada f.
osteòlit m.
osteozou m.
ostracita f.
palanquí m.
palissa f.
palmífer -a adj.
paltejar v. intr.
Pan m.
panclastita f.
pandectes f. pl.
papaiàcies f. pl.
Paraclet m.
paredó m.
passifloràcies f. pl.
paucifoliat -ada adj.
pectasa f.
pectat m.
pedimà m.
Pegàs m.
pentagin -àgina adj.
Pentateuc m.

diferències del diec respecte del dglc 91



pentinada f.
percala f.
peronosporacis m. pl.
Perseu m.
pezizàcies f. pl.
picafigues m.
picamosques m.
picapedres m.
piezocristal.lització f.
pigmentat -ada adj.
pilidi m.
pilulària f.
pimpoll m.
pínula f.
��pipèric adj.
pirogàl.lic adj.
pirosfera f.
plumbaginals f. pl.
podostemonàcies f. pl.
polemoni m.
policromat -ada adj.
poligonals f. pl.
polipètal -a adj.
polisèpal -a adj.
politricàcies f. pl.
Pòl.lux m.
ponçó m.
pontana f.
populina f.
portier m.
postabdomen m.
prims m. pl.
primulals f. pl.
procel.lària f.
Proció m.
propargil m.
propilè m.
prosènquima m.
proteals f. pl.
protococàcies f. pl.
protoplasma m.
protoplàsmic -a adj.
protòrax m.
quadratriu adj.
quercina f.

quincuncial adj.
quinquina f.
quitridiacis m. pl.
radiotelefonema m.
ramnals f. pl.
ratabous m.
readals f. pl.
rebaixí m.
rebaixinar-se v. pron.
rebaixinós -osa adj.
recorbat -ada adj.
recrementós -osa adj.
recrescència f.
recreu m.
regimentar v. tr.
rehenes f. pl.
remenjant m.
rentrura f.
rera adv.
restiforme adj.
Rigel m.
rivulariàcies f. pl.
rizocàrpic -a adj.
romano- (forma prefixa-

da)
rosó m.
��rosòlic adj.
rubials f. pl.
rúpia f.
rúptil adj.
rutè -ena adj. i m. i f.
’s (pronom)
’s (pronom)
sacaromicet m.
saimiri m.
salicals f. pl.
salsolàcies f. pl.
salvadoràcies f. pl.
sanguificació f.
santalals f. pl.
sapindals f. pl.
sargués m.
sarguessar m.
Satan m.
Satanàs m.

satírion m.
sedes f. pl.
self adj.
semidoble adj.
seminimfa f.
semiovípar -a adj.
semiparàsit -a adj.
sequí m.
serricorni -òrnia adj.
seselí m.
sicard m.
sifonògam -a adj.
Sírius m.
sistil adj.
sobrebena f.
��socotrí adj.
suberà m.
suberona f.
sumariar v. tr.
superaxil.lar adj.
tacamaca f.
talipot m.
Talmud m.
tàmara f.
Tàntal m.
tartarització f.
tartaritzar v. tr.
tautomerisme m.
tègula f.
teleforàcies f. pl.
templari m.
tenuïrostre adj.
teofrastàcies f. pl.
tèrbia f.
terebintàcies f. pl.
terebintals f. pl.
terramper m.
terrejants m. pl.
tesiàcies f. pl.
tim [angl. team] m.
��tiontiòlic adj.
tirrit m.
tódol m.
toluïl m.
tora m.
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2.2. Articles substituïts per altres articles

DGLC* DIEC

adnascent adj. epifític -a adj.
adragulls m. pl. ugó m.
adruls m. pl. ugó m.
agrifoli m. grevoler m.
almeja f. cloïssa f.
anticlí m. anticlinal1 adj., acc. 2 (m.)
anticlínic -a adj. anticlinal1 adj., acc. 1 (adj.)
clorofil.laci -àcia adj. clorofíl.lic -a adj.
erinita f. cornual.lita f.
excorporació f. excardinació f.
furfurà m. furan m.
graminàcies f. pl. poàcies f. pl.
sinclí m. sinclinal adj., acc. 2 (m.)
sinclínic -a adj. sinclinal adj., acc. 1 (adj.)
traguet m. trago m.
xulius m. joliu -a adj., acc. 2 (m.)
yacht m. iot m.

tòria f.
Tortis m.
tridínam -a adj.
trigonocèfal -a adj.
trihídric -a adj.
tripètal -a adj.
tríplica f.
trisèpal -a adj.
triticina f.
tritonià -ana adj.
tuberàcies f. pl.
tuberals f. pl.
tuberosa f.
tuixos m. pl.
turbinel.la f.
turneràcies f. pl.
ulmat m.
úlmic adj.

ulotricàcies f. pl.
ulvàcies f. pl.
Urà m.
uramil m.
uranós -osa adj.
urcèol m.
ureteritis f.
urticals f. pl.
uvític adj.
vade retro (expressió llati-

na)
varicosi f.
Vega f.
vermilingüe adj.
vernonina f.
verrucositat f.
vetilaina f.
vil.là m.

viscari m.
viscina f.
voquisiàcies f. pl.
vulgata f.
vúlpic adj.
weberàcies f. pl.
wurtemberguès -esa adj. i

m. i f.
xenolita f.
xinxó m.
xup m.
zinco- (forma prefixada)
zoòfor m.
zoòlit m.
zoolític -a adj.
zoosperm m.
zootàxia f.
zootomia f.

* L’article «superabundància etc. V. sobreabundància, etc.» ha estat suprimit perquè es
considera inclòs en l’article del DIEC «superabundar i derivats. V. sobreabundar.»
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2.3. Articles integrats en altres articles

a) Mots

DGLC DIEC

��abrilada f. abrilat -ada adj., acc. 2 (f.)
actriu f. actor actriu m. i f.
afartapobles m. afartapobres m.
almirallessa f. almirall almirallessa m. i f.
��antimoniat m. antimonat -ada adj., acc. 2 (m.)
anyella f. anyell anyella m. i f.
arxiduquessa f. arxiduc arxiduquessa m. i f.
badoc m. badoc -a adj. i m. i f.
baronessa f. baró baronessa m. i f.
barra m. barra f., acc. 29 (la darrera, amb categoria

gramatical m.)
batllessa f. batlle batllessa m. i f.
cabrera f. cabrer cabrera m. i f.
cadella f. cadell cadella m. i f.
capitana f. capità capitana m. i f.
cavalleressa f. cavaller cavalleressa m. i f.
comtessa f. comte comtessa m. i f.
confraressa f. confrare confraressa m. i f.
coronela f. coronel coronela m. i f.
cotxera f. cotxer cotxera m. i f.
doctora f. doctor doctora m. i f.
donzella f. donzell donzella m. i f.
duquessa f. duc duquessa m. i f.
emperadriu f. emperador emperadriu m. i f.
empiular* v. tr. empiular v. tr., acc. 2
esbandir-se v. pron. esbandir v. tr., acc. 2 (pron.)
escarmenador m. escarmenador escarmenadora m. i f., acc.

2 (m.)
��espongera f. esponger -a adj., acc. 2 (f.)
estelada f. estelat -ada adj., acc. 3 (f.)
falcilla* f. falcilla f., acc. 4
felibressa f. felibre felibressa m. i f.
ferm m. ferm -a adj., acc. 8 (m.)
ferma f. ferm -a adj., acc. 9 (f.)
figueta f. figa f., acc. 8
flux* m. flux m., acc. 3

* En el DGLC hi ha dues entrades homògrafes per als mots empiular, falcilla i flux, que
han estat reduïdes, respectivament, a una de sola en el DIEC.



generala f. general generala m. i f.
grossa f. gros grossa adj., acc. 10 (f.)
heroïna f. heroi heroïna m. i f.
hostessa f. hoste hostessa m. i f.
intendenta f. intendent intendenta m. i f.
joglaressa f. joglar joglaressa m. i f.
jutgessa f. jutge jutgessa m. i f.
lavar v. tr. rentar v. tr.
majorala f. majoral majorala m. i f.
majordoma f. majordom majordoma m. i f.
mariscala f. mariscal mariscala m. i f.
marquesa f. marquès marquesa m. i f.
masovera f. masover masovera m. i f.
metgessa f. metge metgessa m. i f.
morruda f. morrut -uda adj., acc. 4 i 5 (f.)
mossa f. mosso mossa m. i f.
munyidora f. munyidor2 -a adj., acc. 3 (f.)
octava f. octau -ava adj., acc. 3, 4 i 5 (f.)
oficiala f. oficial oficiala m. i f.
ogressa f. ogre ogressa m. i f.
orb m. orb -a adj., acc. 3 (m.)
òrfena f. orfe òrfena m. i f.
peluda f. pelut -uda adj., acc. 7 (f.)
plomera f. plomer plomera m. i f.
política f. polític -a adj., acc. 3 i 5 (f.)
princesa f. príncep princesa m. i f.
quarta f. quart -a adj., acc. 16 (f.)
química f. químic -a adj., acc. 2 (f.)
reina f. rei reina m. i f.
rentadora f. rentador -a adj., acc. 2 (f.)
retòrica f. retòric -a adj., acc. 5, 6, 7 i 8 (f.)
sagristana f. sagristà sagristana m. i f.
sastressa f. sastre sastressa m. i f.
secret m. secret -a adj. (accepcions amb categoria gra-

matical m.)
secretària f. secretari secretària m. i f.
serva f. serf serva m. i f.
solana f. solà -ana adj.
toïssa f. toís toïssa m. i f.
tsarina f. tsar tsarina m. i f.
ventafocs f. ventafocs m., acc. 3 i 4 (f.)
vescomtessa f. vescomte vescomtessa m. i f.
virreina f. virrei virreina m. i f.
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b) Locucions i sintagmes

DGLC DIEC

d’amagat loc. adv. amagar v. tr.
de baldraga loc. adv. baldraga* m.
a coneguda de loc prep. conèixer v. tr.
no contrastant loc prep. contrastar v. tr.
a la desesperada loc. adv. desesperat -ada adj.
a dretes loc. adv. dret -a adj.
a l’endeví loc. adv. endeví -ina adj.
llengua d’oc f. llengua f.
passa de loc. prep. passar v. intr.
a la percaça de loc. prep. percaça* f.
pet de monja m. pet m.
a la regalada loc. adv. regalat -ada adj.
de resclosit loc. adj. resclosit -ida* adj.
��a sota veu loc. adv. veu f.
a tesa loc. adv. tes -a adj.
tocant a loc. prep. tocar v. tr.
de veres loc. adv. ver -a adj.

3. ADDICIÓ D’ARTICLES

3.1. Articles nous**

abacallanar-se v. pron.
abaciologi m.
abadejo m.
abaixallengües m.
abalançament m.
abaldufat -ada adj.
abalit -ida adj.
aballestar v. tr.
abancalament m.

abancalar v. tr.
abandonisme m.
abandonista adj.
abarbetar v. tr.
abaritonat -ada adj.
abarloar v. tr.
abarnegat -ada adj.
abarrancar v. tr.
abarrocament m.

abarrocar v. tr.
abarset m.
abarta f.
abastable adj.
abastiment m.
abastir v. tr.
abat2 m.
abatedor abatedora m.

i f.

* Les entrades baldraga, percaça i resclosit no formaven part de la nomenclatura del DGLC.
** Les entrades andà, canyaperla, cassó2, col.lí, esponsorització, fotocompositor foto-

compositora, janus, joval, al tirol i undecenoic no figuren en aquesta llista perquè van aparèi-
xer per error en el text del DIEC (octubre de 1995). Han estat suprimides entre la primera reim-
pressió i la segona.

L’entrada badocar 2 tampoc no apareix en aquesta llista perquè, tot i haver aparegut en el
text del DIEC, n’ha estat suprimida en la segona reimpressió. La informació que contenia cons-
titueix ara la primera accepció de l’única entrada badocar v. intr.
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abatible adj.
abató m.
abatoll m.
abatollar v. tr.
abbàssida m.
abdominoscòpia f.
abelià -ana adj.
abellera2 f.
abentèric -a adj.
abessonar v. tr.
abietat m.
abiètic adj.
abiosi f.
abiòtic -a adj.
abiotròfia f.
abismat -ada adj.
abjuratori -òria adj.
ablanida f.
abocat -ada adj.
abolicionisme m.
abonançament m.
abonat abonada m. i f.
aborronador -a adj.
aborronament m.
aborronar v. tr. i pron.
abotifarrar-se v. pron.
abraçallar v. tr.
abrainat -ada adj.
abrasax m.
abrasímetre m.
abrasir v. tr.
abrasiu -iva adj.
abrasor m.
abreujador -a adj.
abrillantador -a adj.
abrillantament m.
abriolar v. tr.
abró m.
abromar-se v. pron.
abròtan m.
abruptesa f.
abscindir v. tr.
absorbància f.
absorbència f.
absorbidor -a adj.

absorciometria f.
absorciomètric -a adj.
abstencionisme m.
abudicre m.
abura m.
aburgesament m.
aburgesar v. tr.
abútilon m.
abutor m.
academicista adj.
academitzar v. tr.
acalàsia f.
��acampador1 m.
acampador2 -a adj.
acampte -a adj.
acamussatge m.
acanaladora f.
acanissar v. tr.
acantodàctils m. pl.
acàpnia f.
acaramel.lar v. tr.
acaramel.lat -ada adj.
acariasi f.
acariosi f.
acaronador -a adj.
acastellanar v. tr.
acatalanar v. tr.
acatxar v. tr. i pron.
accadi accàdia m. i f.
accelerògraf m.
accento- (forma prefixa-

da)
acceptor m.
accidentalista adj.
accionalisme m.
accionament m.
accionariat m.
accipítrids m. pl.
accipitriformes m. pl.
acel.lular adj.
acelomat -ada adj.
aceració f.
acerat -ada adj.
aceratge m.
acereria f.

acèrvul m.
acetabulària f.
acetaldehid m.
acetàlic -a adj.
acetamida f.
acetanilida f.
acetilació f.
acetilcolina f.
acetilènic -a adj.
acetilsalicílic adj.
acetilur m.
acetoacetat m.
acetoacètic -a adj.
acetobutirat m.
acetofenetidina f.
acetofenona f.
acetonèmia f.
acetònic -a adj.
acetonitril m.
acetoxil m.
aciclicitat f.
aciculifoli -òlia adj.
acidèmia f.
acidificant adj.
acidòfil -a adj.
acidogen -ògena adj.
acidòlisi f.
acidoresistència f.
acidòtic -a adj.
acidúria f.
acientífic -a adj.
acilació f.
acin m.
acinètic -a adj.
acinetòspora f.
acipensèrids m. pl.
acipenseriformes m. pl.
aclameir v. tr.
aclorhídria f.
aclotament m.
acneic -a adj.
acneïforme adj.
acnitis f.
acoblable adj.
acollador m.
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acollida f.
acollidor -a adj.
acollonar v. tr.
acollonir v. tr.
acolúria f.
acomiadament m.
acomplexar v. tr.
acondrita f.
acondroplàsia f.
aconfessional adj.
aconfessionalitat f.
aconitasa f.
acontraltat -ada adj.
acorar2 v. tr.
acordador m.
acordament m.
acordillament m.
acordillar v. intr.
acornat -ada adj.
acot1 m.
acot2 m.
acotxar2 v. tr.
acràtic -a adj.
acreció f.
acreditació f.
acreditatiu -iva adj.
��acres* m.
acridínic -a adj.
acriflavina f.
acrilamida f.
acrilat m.
acriloïl m.
acrilonitril m.
acritarcs m. pl.
acrític -a adj.
acrobàcia f.
acrocàrpic -a adj.
acrocianosi f.
acrodermatitis f.
acrodínia f.

acrodont adj.
acrofòbia f.
acromi m.
àcron m.
acrònim m.
acronímia f.
acropatia f.
acròpoli f.
acrosoma m.
acrostoli m.
acrozona f.
actiniaris m. pl.
actínid m.
actinídia f.
actinobacil.losi f.
actinoftalm -a adj.
actinoide m.
actinolita f.
�actinomicetals** m. pl.
�actinomicets** m. pl.
actinomorf -a adj.
actinopterigis m. pl.
actinostela f.
actinoteràpia f.
activació f.
activisme m.
activista adj.
actualisme m.
actualització f.
actuarial adj.
acubador -a adj.
acubament m.
acuindament m.
acuindar v. tr.
aculturar v. tr.
aculturat -ada adj.
acumetria f.
acumulat -ada adj.
acupuntor acupuntora

m. i f.

acurçar v. tr.
acurtar v. tr.
acusat -ada adj.
adam2 f.
adamisme m.
adaptador -a adj. i m. i f.
adaram m.
adaxial adj.
additivitat f.
adelerar-se v. pron.
adenilat m.
adenílic adj.
adenina f.
adenohipòfisi f.
adenoïdal adj.
adenoide adj.
adenoidectomia f.
adenoïditis f.
adenoma m.
adenomatosi f.
adenopatia f.
adenosi f.
adenosina f.
adenostil m.
adenovirosi f.
adenovirus m.
adiàfon m.
adinyar v. tr.
adipat m.
adipòcit m.
adipogènesi f.
adiponitril m.
adiposàlgia f.
adjectivador -a adj.
adlàter m. i f.
administrat administra-

da m. i f.
admitància f.
adobatge m.
adomassar v. tr.

* Aquesta entrada té la forma acras tant en el text de la primera edició del DIEC (octubre
de 1995) com en el de la primera reimpressió (març de 1996).

** Aquestes entrades tenen la categoria gramatical m. en el text de la primera edició del
DIEC (octubre de 1995).



adprecació f.
adragó m.
adreçador1 m.
adrenalina f.
adrenocorticotròpica adj.
adriàtic -a adj.
adsorbat m.
adsorbent m.
adsorció f.
adstrat m.
adultesa f.
adustesa f.
adverbialització f.
adverbialitzador -a adj.
aerèmia f.
aerobiosi f.
aerobús m.
��aerodina* m.
aeroespacial adj.
aeroesquí m.
aerofàgia f.
aeròfob -a adj. i m. i f.
aeròfon -a adj.
aerògraf m.
aerografia f.
aerograma m.
aerolliscador m.
aeromedicina f.
aeromotor m.
aeronau f.
aeronaval adj.
aeronomia f.
aeropiezisme m.
aeroplàncton m.
aeropletismògraf m.
aeroport m.
aeropostal adj.
aerorefrigerant adj.
aerosol m.
aerotaxi1 m.

aerotècnia f.
aerotècnic -a adj.
aeroteràpia f.
aerotèrmic -a adj.
aerotermodinàmica f.
aerotransport m.
aerotrèn m.
afaenar-se v. pron.
afaenat -ada adj.
afaitat m.
afalagament m.
afanomicosi f.
afartada f.
afeccionat -ada adj. i m.

i f.
afectivitat f.
afermament m.
afermamossos m.
aferrada f.
aferrant adj.
aferrapedres m.
aferra-roques m.
aferraveles m.
aferrissós -osa adj.
afició f.
aficionar-se v. pron.
afídids m. pl.
afil.loforats m. pl.
afitament m.
afligit -ida adj.
aflorament m.
aflorar v. intr.
afluixapapers m.
aflux m.
afogar v. tr.
àfon -a adj.
afonament m.
afonemàtic -a adj.
afonització f.
aforat -ada adj.

afrancesament m.
afrancesar v. tr.
afrancesat -ada adj.
africació f.
africanisme m.
africanista adj.
africar v. tr.
afrikaans m.
afroasiàtic -a adj.
afrodísia f.
afròmetre m.
afrormòsia f.
afruitat -ada adj.
afuadís -issa adj.
afuat -ada adj.
afust m.
afzèlia f.
aga khan m.
agama m.
agamí m.
agamospèrmia f.
agapornis m.
agar-agar m.
agarbuixar v. tr.
agaricals f. pl.
agarrotar v. tr.
agatis m.
agavàcies f. pl.
agermanat agermanada

m. i f.
agilitació f.
agilitzar v. tr.
aglanar v. intr.
��àglif -a**adj.
aglomerador -a adj.
aglomerant m.
aglutinador -a adj.
aglutinogen m.
agminat -ada adj.
àgnat -a adj.
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agnàtia f.
agnòsia f.
agonista adj.
agosarament m.
agostar1 m.
agradabilitat f.
agradosia f.
àgraf -a adj.
agramatical adj.
agramaticalitat f.
agramontès agramonte-

sa m. i f.
agramuntès -esa adj.
agranador agranadora m.

i f.
agrarisme m.
agret m.
agro- (forma prefixada)
agroalimentari -ària adj.
agrologia f.
agropir m.
agroquímica f.
agrostis f.
agrotèxtil m.
aguantallibres m.
agudització f.
aguiat m.
aguileta2 f.
aguilotxa f.
agulleta f.
agulloles f. pl.
agullonador -a adj. i m.

i f.
agullot m.
agustinià -ana adj.
ahuixar v. tr.
ai-ai m.
aiguadeix m.
aiguafons m.
aigualada f.
aigualleix m.
aiguamarina f.

aiguatinta f.
aigüerol 2 m.
ailant m.
aïllacionisme m.
aïllacionista adj.
aïllant adj.
aimina f.
aiminada f.
aira f.
aixafa-roques m.
aixapeït -ïda adj.
aixaragallament m.
aixecador aixecadora m.

i f.
ajaçada f.
ajaguda f.
ajagut m.
ajovar v. tr.
ajudantia f.
ajustament2 m.
ajusticiament m.
alabança f.
alabar v. tr.
alabastre 2 m.
alabastrita f.
alablanc -a adj.
alablau -blava adj.
alacrà m.
aladernó m.
aladrer m.
alaestès -esa adj.
alaga f.
alamànic -a adj.
alamí m.
alanina f.
alardo m.
alarmisme m.
ala-roig -roja adj.
��alasfor* m.
alatzà -ana adj.
alàudids m. pl.
alauita m.

alb -a adj.
albada2 f.
albadar m.
albadina f.
albardera adj.
albardí m.
albedo f.
albedòmetre m.
albellatge m.
alberga f.
alberguista m. i f.
albertol m.
albió albiona m. i f.
alboc m.
albuferenc -a adj.
albugínia f.
albugo m.
albuminèmia f.
albumini- (forma prefixa-

da)
albumosúria f.
alça2 interj.
alcà m.
alcabalatori m.
alçacortina f.
alcadiè m.
alcadufar v. tr.
alcalicel.lulosa f.
alcalinització f.
alcalosi f.
alcanització f.
alcanna f.
alcassaba f.
alçat m.
alçavidres m.
àlcids m. pl.
alcohil m.
alcohilació f.
alcoholèmia f.
alcoholímetre m.
alcohòlisi f.
alcoià -ana adj. i m. i f.
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alcorànic -a adj.
alcorí -ina adj. i m. i f.
alcoxi m.
alcòxid m.
aldohexosa f.
aldopentosa f.
alecític -a adj.
alèctic -a adj.
alectriomància f.
àlef m.
alefat m.
alegratge m.
aleixandri m.
alemanda f.
alentidor -a adj. i m. i f.
alentorn m.
àlep m.
aler alera m. i f.
alertar v. tr.
aleta2 f.
alèucia f.
aleuta m. i f.
aleví -ina adj.
alèxic -a adj.
alfabeguera f.
alfabegueta f.
alfabet2 -a adj. i m. i f.
alfabetització f.
alfabetitzar v. tr.
alfanumèric -a adj.
alfaquí m.
alfardó m.
alficòs m.
alfonsí 1 m.
alforrat -ada adj.
alforre -a adj.
algal adj.
algara f.
algarada f.
algaravia f.
algarvès -esa adj. i m. i f.
algepseria f.
algepsot m.
àlgia f.
algina f.

alginat m.
algínic adj.
algo- (forma prefixada)
algonquí algonquina m.

i f.
algoritme m.
algorítmic -a adj.
algueró m.
aliable adj.
aliacrà m.
aliadòfil -a adj. i m. i f.
aliancista adj.
alicatat m.
alicorn m.
alienador -a adj.
alienant adj.
alier m.
alifat m.
alimentant m. i f.
alineador alineadora m.

i f.
alineat -ada adj.
aliscaf m.
aljamiat -ada adj.
aljubar v. intr.
aljuber aljubera m. i f.
al.lantoïdal adj.
al.latiu m.
al.lè m.
allegretto adv.
al.lel m.
al.lèlic -a adj.
al.lelopatia f.
al.lergen -èrgena adj.
al.lèrgia f.
al.lèrgic -a adj.
al.lergogen -ògena adj.
allet m.
alliberació f.
al.ligàtor m.
al.lil m.
al.lílic -a adj.
allipebre m.
allisadora f.
allisat m.

allisatge m.
allitament m.
al.literar v. intr.
al.locentrisme m.
al.locòrtex m.
al.lòcton -a adj.
al.loempelt m.
al.loerotisme m.
al.loestèsia f.
al.lofànic adj.
al.lòfon m.
al.lofonia f.
al.lofònic -a adj.
al.logen -ògena adj.
al.logènic -a adj.
al.loglot -a adj.
al.lomeria f.
al.lometria f.
al.lomètric -a adj.
al.lomòrfic -a adj.
al.lomorfisme m.
al.lònim -a adj. i m. i f.
allop m.
al.losteria f.
al.lotip m.
al.lotípia f.
al.lotípic -a adj.
al.lotriomorf adj.
al.loxana f.
al.lucinant adj.
al.lucinatori -òria adj.
al.lucinogen -ògena adj.
allunatge m.
al.luvionament m.
almàixera f.
almanco adv.
almesquera f.
almiquí m.
almodinatge m.
almoineria f.
almon adv.
almucantarat m.
almugatèn m.
alocar m.
aloer -a adj.
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alògia f.
alògic -a adj.
aloja f.
aloma adj.
alpax m.
alpinístic -a adj.
alpinització f.
alquè m.
alquemil.la f.
alquena f.
alquenar v. tr.
alquenil m.
alquequengi m.
alquí m.
alquídica adj.
alquil m.
alquilació f.
alquilar v. tr.
alquílic -a adj.
alquímic -a adj.
alruna f.
altaic -ica adj.
altaveu m.
altazimut m.
alter ego m. i f.
altera f.
alternat -ada adj.
alternativa2 f.
alteró m.
altimontà -ana adj.
altina f.
altiplà m.
altisonància f.
altocúmul m.
altressí adv.
aluata m.
alullar v. tr.
alumag m.
aluman m.
alumel m.
alumenatge m.
alumera f.

aluminosilicat m.
alumnat m.
alundum m.
alveolina f.
alveolització f.
alvocat m.
alvocater m.
alzinera f.
alzinoia f.
alzireny -a adj. i m. i f.
ama f.
amagador1 m.
amalgamador m.
amalgamant adj.
amalgamatge m.
amanita f.
amantbraç m.
amantina f.
amargot m.
amarrada f.
amarrament m.
amarratge m.
amateurisme m.
amazònic -a adj.
ambarí -ina adj.
amberlita f.
ambidextrisme m.
ambientació f.
ambientador -a adj.
ambiental adj.
ambientar v. tr.
ambistòmids m. pl.
ambivalència f.
ambivalent adj.
ambliopia f.
amboceptor m.
amboina m.
ambròsia f.
amebiasi f.
amebòcit m.
ameloblast m.
amentiforme adj.

americanística f.
americi m.
amerindi -índia adj.
ametla f.
ametler m.
ametllenca f.
amfetamina f.
amfiartrosi f.
amfibolífer -a adj.
amfibolític -a adj.
amficèlic -a adj.
amfiox m.
amfípodes m. pl.
amfipròstil -a adj.
amfipròtic -a adj.
amfistoma m.
amfistomàtic -a adj.
amfòlit m.
amfòter -a adj.
amfoterisme m.
amidament m.
amidur m.
amielínic -a adj.
amigdalectomia f.
amigdalí -ina adj.
amigdalotomia f.
amilasa f.
amiloïdosi f.
amilopectina f.
amiloplast m.
amilosa f.
amímia f.
aminació f.
aminat -ada adj.
aminoàcid m.
aminoacidopatia f.
aminoalcohol m.
�aminobenzoic* adj.
aminofenazona f.
aminofenol m.
aminoplàstic -a adj.
aminosucre m.
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amiostènia f.
amissió f.
amitat f.
ammina f.
ammocet m.
ammodítids m. pl.
ammonítids m. pl.
amnèsic -a adj.
amniocentesi f.
amniografia f.
amnioscòpia f.
amniota adj.
amniotomia f.
amollada f.
amoltonament m.
amoltonar-se v. pron.
amoltonat -ada adj.
amonièmia f.
amoniúria f.
amonòlisi f.
amontillat m.
amoret m.
amorfa f.
amorita adj. i m. i f.
amorreu amorrea m. i f.
amorterar v. tr.
amortidor -a adj.
ampelografia f.
amperímetre m.
amperimetria f.
ampèrmetre m.
amperolada f.
ampliador -a adj. i m. i f.
ampostí -ina adj. i m. i f.
amunter -a adj.
amuntonar v. tr.
amuradar v. tr.
anabòlit m.
anabolitzant adj.
anacíclic -a adj.
anaconda f.
anacrusi f.
anacústic -a adj.
anaglíptic -a adj.
anagnòrisi f.

analcohòlic -a adj.
anàlgia f.
analit m.
anal.lèrgic -a adj.
analogista m.
anamnesi f.
anamniota adj.
anamòrfic -a adj.
anaplàstic -a adj.
anàpsids m. pl.
anaptíctic -a adj.
anarco- (forma prefixa-

da)
anarcocomunisme m.
anarcosindicalisme m.
anarcosindicalista adj.
anarquitzant adj.
anarquitzar v. tr.
anàstasi f.
anastàtic -a adj.
anastigmatisme m.
anastomitzar v. tr.
anatasa f.
anatèxia f.
anatocisme m.
ancilòstom m.
ancilostomiasi f.
ancoreria f.
andalusisme m.
andalusita f.
anderris m. pl.
andes f. pl.
andesita f.
andí -ina adj.
andoiar v. intr.
andreeides f. pl.
androcèfal -a adj.
androcèntric -a adj.
androcràtic -a adj.
androdioic -a adj.
androfòbia f.
androgen -ògena adj.
androgínia f.
andròleg andròloga m.

i f.

andrologia f.
andromania f.
andromonoic -a adj.
andropausa f.
andròsace f.
androstà m.
androsterona f.
anecdotari m.
anecoic -a adj.
àneda f.
anèdric -a adj.
anellatge m.
anellet m.
anemocor -a adj.
anemocòria f.
anemofília f.
anemògam -a adj.
anemogàmia f.
anemografia f.
anestesiologia f.
anestesista adj. i m. i f.
anfós m.
angelot3 m.
angeví -ina adj.
angiïtis f.
angiòleg -òloga adj. i m. i f.
angiologia f.
angioma m.
angioscòpia f.
angiospasme m.
angiospasmòdic -a adj.
angiospèrmia f.
angiospèrmic -a adj.
angiostenosi f.
angle 2 angla m. i f.
anglesina f.
anglística f.
anglòfil -a adj. i m. i f.
anglofília f.
anglòfob -a adj. i m. i f.
anglofòbia f.
angloindi angloíndia m.

i f.
anglonormand anglo-

normanda m. i f.
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angloparlant adj.
anglosaxó anglosaxona

m. i f.
angolès -esa adj. i m. i f.
angorina f.
angostura f.
àngstrom m.
anguatib m.
ànguids m. pl.
anguila2 f.
anguil.licultura f.
anguiló m.
angulat -ada adj.
angulositat f.
anhidrització f.
anhidrona f.
aní m.
anilini m.
animalístic -a adj.
animat -ada adj.
animatisme m.
aniònic -a adj.
aniquilació f.
aniquilar v. tr.
anisador m.
anisat m.
anisidina f.
anisogàmia f.
anisolecític -a adj.
anisometria f.
anisomètric -a adj.
anisosfígmia f.
anisosil.làbic -a adj.
anisòtrop -a adj.
anisotropia f.
anitis f.
anivellable adj.
annamita adj. i m. i f.
ànnera f.
annexionisme m.
annexitis f.
annona f.

annonari m.
anoa m.
anoclèsia f.
anodització f.
anoditzar v. tr.
anomalista m. i f.
anomalúrids m. pl.
anomia f.
anòmia f.
anonimat m.
��anopistògraf* m.
anorac m.
anorgàsmia f.
anortita f.
anortòclasi f.
anortosa f.
anostracis m. pl.
anovulació f.
anovulatori -òria adj.
anòxia f.
anòxic -a adj.
anquilosament m.
anquilòstom m.
anquilostomiasi f.
anseriformes m. pl.
ansiolític m.
ant m.
antefirma f.
antefixa f.
anteflexió f.
antependi m.
antera2 f.
anteridiòfor m.
antesignatura f.
antiadherent adj.
antiaeri -èria adj.
antiàlgic -a adj.
antial.lèrgic -a adj.
antiarnes adj.
antiatòmic -a adj.
antibacterià -ana adj.
antibales adj.

antibaló m.
antibaloni m.
antibel.licisme m.
antibel.licista adj.
antibiograma m.
antibiosi f.
antibioteràpia f.
antibiòtic m.
antiboira adj.
anticadència f.
anticancerós -osa adj.
anticíclic -a adj.
anticiclogènesi f.
anticiclòlisi f.
anticlímax m.
anticlinal 1 adj.
anticlinal 2 adj.
anticoagulant adj.
anticodó m.
anticomunisme m.
anticomunista adj.
anticoncepció f.
anticonceptiu -iva adj. i m.
anticongelant adj.
anticorrosiu -iva adj.
anticresista m. i f.
anticrètic -a adj.
anticriptogàmic -a adj.
anticultural adj.
antideflagrant adj.
antidepressiu -iva adj.
antidetonant adj.
antidiabètic -a adj.
antidiarreic -a adj.
antidisturbis adj.
antidiürètic -a adj.
antidroga adj.
antiescumejant adj.
antiesportiu -iva adj.
antiespumant m.
antiestàtic -a adj.
antifaç m.
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antifàding adj.
antifebrina f.
antifeixisme m.
antifeixista adj.
antiferromagnetisme m.
antifibril.lant adj.
antifònic -a adj.
antiforme adj.
antifricció adj.
antifúngic -a adj.
antigàs adj.
antigènic -a adj.
antigenicitat f.
��antiginys* m.
antigrisú adj.
antihemofílic -a adj.
antihemorroïdal adj.
antiheroi m.
antihiàtic -a adj.
antihistamínic -a adj.
antiimatge f.
antiimperialista adj.
antiincendis adj.
antiincrustant adj.
antiinfecciós -osa adj.
antiinflamatori -òria adj.
antijuridicitat f.
antil.lis m.
antilliscant adj.
antilocàprids m. pl.
antilop m.
antilopins m. pl.
antimaculador m.
antimatèria f.
antimicrobià -ana adj.
antimilitarisme m.
antimilitarista adj.
antimines adj.
antimíssils adj.
antimitòtic -a adj.

antimonopolista adj.
antimonur m.
antimutagen -àgena adj.
antimutagènic -a adj.
antina f.
antinatalisme m.
antinatalista adj.
antinatural adj.
antineoplàstic -a adj.
antinodal adj.
antinòmic -a adj.
antinuclear adj.
antinucleó m.
antioxidant adj.
antiozonant adj.
antipànic adj.
antiparàsit -a adj.
antiparasitari -ària adj.
antiparlamentari -ària

adj.
antiparlamentarisme m.
antipartícula f.
antipataris m. pl.
antipatriota m. i f.
antipatriotisme m.
antiperspirant adj.
antiprincipal adj.
antiradar m.
antireactivitat f.
antireglamentari -ària

adj.
antiressonància f.
antirobatori adj.
antirotatori -òria adj.
antirovell adj.
antisemita adj.
antisemític -a adj.
antisemitisme m.
antisionisme m.
antisolar2 adj.

antisonor -a adj.
antisubmarí -ina adj.
antitabac adj.
antitancs adj.
antiterrorista adj.
antitranspirant adj.
antitrinitari -ària adj.
antituberculós -osa adj.
antitussigen -ígena adj.
antivici adj.
antivíric -a adj.
antixocs adj.
antocerotals f. pl.
antocerotes f. pl.
antocià m.
antòfag -a adj.
antofil.le m.
antofil.lita f.
antològic -a adj.
antoní -ina adj.
antoninià m.
antracosi f.
antranilat m.
�antranílic** adj.
antraquinònic -a adj.
-antrop -antropa (forma

sufixada)
antròpic -a adj.
antropocòria f.
antropòfil -a adj.
antropogènic -a adj.
antropogeografia f.
antropomància f.
antropònim m.
antroponímia f.
antroponímic -a adj.
antroposociologia f.
antulladís -issa adj.
anturi m.
anul.labilitat f.
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anuresi f.
anxiolític adj.
anyocar-se v. pron.
apagada f.
apagaguspires m.
apagapenol m.
apalatxià -ana adj.
aparadora f.
aparadorisme m.
aparadorista m. i f.
aparaular v. tr.
aparcament m.
aparcar v. tr.
aparellador3 aparelladora

m. i f.
aparellar2 v. tr.
aparellatge m.
apariat m.
apartheid m.
apàtrida adj. i m. i f.
apeçonar v. tr.
apegar v. tr.
apelfatge m.
apendicectomia f.
apendiculàries f. pl.
apendiculat -ada adj.
apequinar v. tr.
aperistaltisme m.
aperturisme m.
aperturista adj.
apesarar v. tr.
apetitar v. tr.
apiari m.
apicoalveolar adj.
apicodental adj.
apífug -a adj.
apilador -a adj.
apitxament m.
apitxar v. intr.
apitxat -ada adj.
aplacat m.
aplacentat -ada adj.
aplacòfors m. pl.
aplanadora f.
aplanavius m.

aplanetisme m.
aplantillar v. intr.
aplàsia f.
aplegapilotes m. i f.
aplic m.
aplita f.
apoastre m.
apoatropina f.
apocatàstasi m.
apocodeïna f.
apocrí -ina adj.
apocromàtic -a adj.
apodema m.
apòdids m. pl.
apodiformes m. pl.
apofil.lita f.
apofisial adj.
apofonia f.
apofònic -a adj.
apogònids m. pl.
apolític -a adj.
apoliticisme m.
apollegar v. tr.
apol.lo m.
apologeta m.
apologitzar v. tr.
apomorfina f.
aponar-se v. pron.
apoquinina f.
aporegat -ada adj.
aporugar v. tr.
aposat -ada adj.
aposemàtic -a adj.
apositiu -iva adj.
apospòria f.
apostador apostadora m.

i f.
apòstol 2 m.
apostòlic2 apostòlica m.

i f.
apostolicitat f.
apòstols m. pl.
apostrofació f.
apoteòtic -a adj.
appoggiatura f.

apràctic -a adj.
apragmatisme m.
aprimador -a adj.
aprísia f.
aprisiador m.
aprisiar v. tr.
aprisió f.
apròtic -a adj.
apterígids m. pl.
apterigots m. pl.
apuntador1 m.
apuntat -ada adj.
aquari 2 m.
aquariofília f.
aquariologia f.
aqueferar v. tr.
aquelarre m.
aqüícola adj.
aqüicultor aqüicultora m.

i f.
aqüicultura f.
aqüífer -a adj.
aqüífug -a adj.
aquilègia f.
araban m.
àrabis f.
arabització f.
aracnoïdal adj.
aragonesisme m.
aràlia f.
aramon m.
araneids m. pl.
aranger m.
aranja f.
aranyer1 m.
aranyer2 m.
aranyeta f.
aranyosa adj.
arauac m. i f.
araucariàcies f. pl.
aràujia f.
arbitrisme m.
arborament m.
arborat -ada adj.
arborètum m.
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arboricida adj.
arbratge m.
arbrer m.
arbúcia f.
arca2 f.
arcàdia f.
arcàdic -a adj. i m. i f.
arcbotant m.
arcífer -a adj.
arcont m.
arcosa f.
arcosaures m. pl.
arcosoli m.
arçot m.
ardada f.
arè m.
areal adj.
areca f.
arecàcies f. pl.
arenal m.
arenària f.
arenita f.
aresblanc -a adj.
aresnegre -a adj.
aret m.
argalí m.
arganell m.
argàric -a adj.
argelagó m.
argelaguer m.
argentat1 m.
argentat 2 -ada adj.
arginina f.
argiu -iva adj. i m. i f.
argollat -ada adj.
argonauta2 m.
argòtic -a adj.
argumental adj.
argus2 m.
aríbal m.
aril2 m.
arilació f.

arilar v. tr.
arílic -a adj.
arínjol m.
aritenoïdal adj.
aritger m.
aritjar m.
arítmia f.
arizotònic -a adj.
arlequinat -ada adj.
armadia f.
armamentisme m.
armamentista adj.
armanyac m.
armanyaguès armanya-

guesa m. i f.
armarill m.
armentera f.
armèria f.
armoriat -ada adj.
arnaldià -ana adj.
arnat m.
arner2 m.
arneser arnesera m. i f.
aroïl m.
aromater m.
aromaticitat f.
arpa3 f.
arpella f.
arpellat m.
arpellot m.
arponat -ada adj.
arqueà -ana adj.
arquènteron m.
arqueobacteri m.
arqueociats m. pl.
arqueòfit m.
arqueomagnetisme m.
arqueometria f.
arqueòpterix m.
arqueornítids m. pl.
arquespori m.
arqueter arquetera m. i f.

arquetip m.
arquitectural adj.
arquitecturista adj. i m. i f.
arquitravat -ada adj.
arrabà m.
arrabassat -ada adj.
arramblar v. tr.
arrasat -ada adj.
arrasatge m.
arreic -a adj.
arreisme m.
arreplegat -ada adj. i m.

i f.
arrestat -ada adj.
arreveixinar v. tr.
arrià1 m.
arrodonit -ida adj.
arrufament m.
arrufat1 m.
arrufat2 m.
arruí m.
arruixada f.
arruixador m.
arruixadora f.
arrupit -ida adj.
�arsanílic* adj.
arseni m.
arsenolita f.
arsi f.
àrsia f.
arsina1 f.
arsina2 f.
�arsínic* adj.
arsoni m.
�arsònic* adj.
art2 m.
artell 2 m.
artèmia f.
artemisa f.
artemísia f.
arteriolar adj.
arteriopatia f.
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arteriospasme m.
arteriotomia f.
arteriovenós -osa adj.
artesanat m.
artesania f.
artètica f.
articulatori -òria adj.
artificialitat f.
artificier artificiera m. i f.
artificiositat f.
artigatge m.
artiodàctils m. pl.
artrobrànquia f.
artròdesi f.
artròdia f.
artròfits m. pl.
artròlit m.
artropatia f.
artroplàstia f.
artroscopi m.
artroscòpia f.
artròspora f.
arturià -ana adj.
artúric -a adj.
arvicòlids m. pl.
arxidiòcesi f.
arxiepiscopologi m.
arxifonema m.
arxifonemàtic -a adj.
arxillaüt m.
arximandrita m.
arxiota m.
arxivador m.
arxivament m.
arxivístic -a adj.
arxivologia f.
as2 m.
as3 (contracció)
asamela f.
asarina f.
ascensorista m. i f.
ascesi f.

ascle m.
ascocarp m.
ascohelmints m. pl.
ascòrbic adj.
ascostroma m.
ascotoràcics m. pl.
ase 2 m.
ase3 m.
asemàntic -a adj.
aseneria f.
aseta f.
asexuat -ada adj.
asfaltatge m.
asfèric -a adj.
asfígmia f.
asianisme m.
asimptomàtic -a adj.
asincronia f.
asíndesi f.
asistòlia f.
asmat -ada adj.
asocial adj.
aspectiu -iva adj.
aspectual adj.
aspectuar v. tr.
aspergil.losi f.
aspèrmia f.
aspersor m.
aspèrula f.
aspiatge m.
asprositat f.
assagístic -a adj.
assaïnar v. intr.
assaïnet m.
assalariat -ada adj. i m. i f.
assaltant adj. i m. i f.
assecador 2 -a adj.
assegador m.
assegurat assegurada m.

i f.
��asseifa* f.
assemblador m.

assemblar v. tr.
assembleari -ària adj.
assemblearisme m.
assensurat -ada adj.
asservit -ida adj.
assignat m.
assimilador -a adj.
assiriobabilònic -a adj.
assiriologia f.
assistencial adj.
associativitat f.
assolible adj.
assuaujador -a adj.
astable adj.
astacicultura f.
àstat m.
astaticitat f.
astèlia f.
astenosfera f.
asteràcies f. pl.
astèria f.
asteroïdeus m. pl.
asti m.
astracanada f.
astrància f.
astròcit m.
astrodinàmica f.
astrofísic -a adj.
astrògraf m.
astrolicar v. intr.
astromètric -a adj.
astronau f.
astronauta m. i f.
astronàutic -a adj.
astrosfera f.
atabacar v. tr.
atàctic -a adj.
atall 2 m.
atanor m.
ataràctic -a adj.
atauric m.
atauxia f.
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atavellat m.
atemàtic -a adj.
atenorat -ada adj.
atenuador m.
aterià -ana adj.
aterínids m. pl.
ateriniformes m. pl.
aterrat -ada adj.
atiaire m. i f.
atiplat -ada adj.
atirantar v. tr.
atiroïdisme m.
atlantisme m.
atlantista adj. i m. i f.
atlanto-2 (forma prefixada)
atomització f.
atomitzador -a adj.
atonalitat f.
atorgant m. i f.
atrètic -a adj.
atropínic -a adj.
atropurpuri -úria adj.
atto- (forma prefixada)
��attrezzo* m.
atur m.
atxa2 f.
atxem m.
atxim m.
atxul.lar v. tr.
atzabegenc -a adj.
atzerolera f.
aubepina f.
aucuba f.
audímetre m.
audio- (forma prefixada)
àudio m.
audiòfon m.
audiofreqüència f.
audiometria f.
audiovisual adj.
auditar v. tr.
auditoria f.

aufrany m.
augític -a adj.
augustinià -ana adj.
augustinisme m.
aulari m.
aulòpids m. pl.
aulopiformes m. pl.
aura2 f.
aurada f.
aurèlia f.
auri- (forma prefixada)
aurica f.
auriculo- (forma prefixa-

da)
aurinyacià -ana adj.
auroral adj.
aurotiosulfúric adj.
ausades adv.
ausberg m.
austenita f.
australopitec m.
austriacista adj. i m. i f.
austroasiàtic -a adj.
autarquia f.
autàrquic -a adj.
autentificar v. tr.
autisme m.
autista adj.
autístic -a adj.
autoadhesiu -iva adj.
autoafirmació f.
autoagressió f.
autoanàlisi f.
autoanticòs m.
autoantigen m.
autobolquet m.
autobomba f.
autocar m.
autocèfal -a adj.
autocensura f.
autocombustió f.
autocompadir-se v. pron.

autoconducció f.
autoconsciència f.
autoconservació f.
autoconsum m.
autocontracte m.
autocontrol m.
autocopiador -a adj.
autocòria f.
autocorrelació f.
autocrítica f.
autodefensa f.
autodepuració f.
autodestrucció f.
autodestruir-se v. pron.
autodeterminació f.
autodifusió f.
autoecologia f.
autoedició f.
autoerotisme m.
autoescola f.
autoestèril adj.
autoesterilitat f.
autoestop m.
autoestopista m. i f.
autoexcitació f.
autoexplosiu -iva adj.
autofinançament m.
autofinançar v. tr.
autofocus m.
autogestió f.
autogestionari -ària adj.
autogovern m.
autoguiat -ada adj.
autoguiatge m.
autoimmunitari -ària adj.
autoimmunitat f.
autoinductància f.
autoinflamació f.
automació f.
automatització f.
automatitzar v. tr.
automedicació f.
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autometralladora f.
automobilístic -a adj.
automoció f.
automorf -a adj.
automorfisme m.
autooxidació f.
autopista f.
autopropulsat -ada adj.
autopropulsió f.
autoprotòlisi f.
autoradiografia f.
autoreducció f.
autoreductor -a adj.
autoregressió f.
autoregressiu -iva adj.
autorelaxació f.
autoria f.
autoritarisme m.
autosemàntic -a adj.
autoservei m.
autosoma m.
autòspora f.
autosuficiència f.
autosuficient adj.
autotípia f.
autotomia f.
autòtrof -a adj.
autotròfia f.
autovaccí m.
autovaccinació f.
autovacuna f.
autovaloració f.
autovia1 m.
autovia2 f.
auxina f.
auxocròmic -a adj.
auxologia f.
auxòspora f.
auxosporulació f.
auxòtrof -a adj.
auxotròfia f.
auxotròfic -a adj.

auxozigot m.
avant- (prefix)
avantcambra f.
avantcàrrega f.
avantguardisme m.
avantguardista adj.
avantllotja f.
avantpaís m.
avantprojecte m.
avantsala f.
��avanttren* m.
avantvotació f.
àvar àvara m. i f.
avellaneta f.
avellanor f.
avellanosa f.
averar v. tr.
averroisme m.
aversiu -iva adj.
aveteda f.
aviador2 aviadora m. i f.
aviadura f.
aviari -ària adj.
avícola adj.
avinagrat -ada adj.
avió 2 m.
avioneta f.
avitaminosi f.
avocació f.
avocar v. tr.
avortista adj. i m. i f.
avulsiu -iva adj.
avunculat m.
avunculocal adj.
axènic -a adj.
axi- (forma prefixada)
axiforme adj.
axiologia f.
axiomatització f.
axiomatitzar v. tr.
axiòmetre m.
axo- (forma prefixada)

axó m.
axolot m.
àxon m.
axostil m.
azalea f.
azeotrop m.
azeotròpic -a adj.
azepina f.
àzeri m. i f.
azida f.
azigòspora f.
azilià -ana adj.
azo m.
azobé m.
azobenzè m.
azole m.
azometina f.
azoospèrmia f.
azotèmic -a adj.
azulè m.
babiloni babilònia m. i f.
bable adj. i m.
bàbol m.
babovisme m.
bac2 m.
bac3 m.
bac4 m.
bacada f.
bacallar m.
bacanard -a adj.
bacil.làcies f. pl.
bacil.lariofícies f. pl.
bacil.lèmia f.
bacil.losi f.
bacoreta f.
bacterià -ana adj.
bacterièmia f.
bacteriocecidi m.
bacterioclorofil.la f.
bacteriòfag m.
bacteriòleg bacteriòloga

m. i f.
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bacteriòlisi f.
bacteriolític -a adj.
bacteriologia f.
bacteriològic -a adj.
bacteriòstasi f.
bacteriostàtic -a adj.
bacterioteràpia f.
bacteriotoxina f.
badiguer m.
bàdminton m.
bafanejar v. tr.
bafaner -a adj.
bafaneria f.
bàfia f.
bagaleu m.
bagasseria f.
bagàssia f.
bagauda m.
bagenc -a adj. i m. i f.
bagràtida m. i f.
baguet m.
baguler bagulera m. i f.
baietó m.
baila f.
baina f.
bainita f.
baixejar v. intr.
baixura f.
bajocar m.
bajoquera f.
bajoqueta f.
baladrar m.
balaguerí -ina adj. i m. i f.
balalaica f.
balancímetre m.
balànic -a adj.
balano- (forma prefixada)
balanoforàcies f. pl.
balastatge m.
balata f.
balboa f.
balcànic -a adj. i m. i f.
balcanització f.
balcanitzar v. tr.
baldador m.

baldar-se v. pron.
baldereig m.
baldraca f.
baldragues f. pl.
baldriga f.
baldufa2 f.
baldufer adj.
baleguer m.
balenera f.
balènids m. pl.
balenoptèrids m. pl.
balera adj.
balilla m.
balinès -esa adj. i m. i f.
balista f.
balístids m. pl.
ballarí 1 m.
ballaruga2 f.
ballarusca f.
ballesta2 f.
balneologia f.
balneoteràpia f.
baló 2 m.
balou m.
balsa f.
balsera f.
baltoeslau -ava adj.
baltofinès -esa adj.
balun m.
bambo -a adj.
bambotxada f.
ban2 m.
banal 2 adj.
banalització f.
banalitzar v. tr.
banastra m. i f.
banat m.
banau m. i f.
bancaler m.
bancar v. tr.
bancassa f.
bander bandera m. i f.
banderiller banderillera

m. i f.
bàndicut m.

bandolerisme m.
bangials f. pl.
bangiofícies f. pl.
banquisa f.
banteng m.
bantu m. i f.
banyeta f.
banyolí 2 m.
banyut1 m.
baquelita f.
bar2 m.
barbacoa f.
barbaresc -a adj. i m. i f.
barbet m.
barbeta2 f.
barbeta3 f.
barbiturat m.
barbitúric adj.
barbiturisme f.
barça f.
barcarès m.
barcelonista adj. i m. i f.
barda2 f.
barem m.
barimetria f.
barió m.
bariònic -a adj.
barn m.
baroclinitat f.
barosinusitis f.
barotraumatisme m.
barotropia f.
barracó m.
barracuda f.
barragana adj.
barranqueig m.
barraquer1 m.
barraquisme m.
barratge 1 m.
barratge 2 m.
barreneta f.
barretet m.
barrinament m.
barrinol m.
barrotador m.

diferències del diec respecte del dglc 111



barrotí m.
barruguet m.
barset m.
barsetar m.
barxa f.
basal adj.
basculació f.
basel.làcies f. pl.
baser m.
basera f.
basi m.
basidiocarp m.
basidiòspora f.
basileu m.
bàsion m.
basipodi m.
basòfil -a adj.
basquet m.
bàsquet m.
basquetbol m.
basquetbolista m. i f.
basquisme m.
basquista m. i f.
bassiot m.
bastanaga f.
basteta f.
bastetà bastetana m. i f.
bastillat -ada adj.
bastnesita f.
bastonet m.
bastos m. pl.
bat2 m.
batà m.
batallaire m.
batanatge m.
batanet m.
batanga f.
batculada f.
batedor2 -a adj.
bati- (forma prefixada)
batial adj.
batiar v. tr.

baticul m.
batidor m.
batipelàgic -a adj.
batiscaf m.
batisfera f.
batocròmic -a adj.
batofòbia f.
batoïdeus m. pl.
batxiller1 m.
baud m.
bausia f.
bauxític -a adj.
bearnès -esa adj. i m. i f.
beateri m.
beaumontès beaumonte-

sa m. i f.
becar1 v. tr.
becassina f.
becat -ada adj.
beceda f.
becfí -ina adj.
becgroc -oga adj.
becllarg -a adj.
��beçosa* f.
becquerel m.
bedollar m.
bedora f.
beiner m.
beisa f.
beisbol m.
beixamel f.
bel 2 m.
belai -a adj.
belga1 m. i f.
bellaombra m.
bel.licisme m.
bel.licista adj.
bel.licositat f.
bellota f.
bellotera f.
bellumes f. pl.
beloniformes m. pl.

beluga f.
benamat -ada adj.
benasquès -esa adj. i m. i f.
benavinença f.
beneït -ïda adj. i m. i f.
benentès m.
benhumorat -ada adj.
benimerí benimerina m.

i f.
benintencionat -ada adj.
benlloc m.
benpensant adj. i m. i f.
bentonita f.
benveure1 v. tr.
benzaldehid m.
benzedrina f.
benzenoide adj.
benzhidrol m.
benzidina f.
benzilidè m.
benzinera f.
benzofenona f.
benzofuran m.
benzoïna f.
benzopirè m.
benzoquinona f.
benzotiazole m.
berber m. i f.
berenador m.
bereneta f.
bergamasc m.
bergamiol m.
bergistà bergistana m. i f.
beri-beri m.
beribèric -a adj.
beribrace m. i f.
bericiformes m. pl.
berkeli m.
berlandieri m.
berlinès -esa adj. i m. i f.
bermudes f. pl.
bermudiana adj.
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bernesc -a adj.
bèrnia f.
bersim m.
��berthòl.lid -a* adj.
bertrandita f.
besantat -ada adj.
beset m.
besneboda f.
besnebot m.
bessona f.
besurt m.
beta2 f.
betaïna f.
betaínic -a adj.
betatró m.
bètel m.
bètic -a adj. i m. i f.
biamperimetria f.
biatleta m. i f.
biatló m.
bibliobús m.
biblioclasta m. i f.
bibliocleptòman -a adj. i

m. i f.
bibliofòbia f.
bibliòleg bibliòloga m. i f.
bibliològic -a adj.
biblioteconomia f.
biblioteràpia f.
biblista m. i f.
bibotella f.
bicable adj.
bicameral adj.
bicameralisme m.
bicicròs m.
bicondicional adj.
bicorn m.
bicúspide adj.
bidimensional adj.
bièlides f. pl.
bielorús -ussa adj. i m. i f.
biestable adj.

biestipulat -ada adj.
bifaç m.
bifàsic -a adj.
bifenil m.
bifoli m.
bífora f.
biftalat m.
bignònia f.
bigós m.
bigudí m.
bigueta f.
bijecció f.
bijectiu -iva adj.
bilabialització f.
bilabialitzar v. tr.
bilabiovelar adj.
bilàmina f.
bilbaí -ïna adj. i m. i f.
bilinga f.
bilirubina f.
bilirubinèmia f.
bilirubinúria f.
biliverdina f.
bilobulat -ada adj.
bilocal adj.
biloculat -ada adj.
bimetal.lista adj.
bimotor -a adj.
binadora f.
binarisme m.
binomial adj.
binturong m.
binucleat -ada adj.
bioacumulació f.
biobibliografia f.
biocatalitzador m.
biocenologia f.
biocenosi f.
biocenòtic -a adj.
bioclima m.
bioclimatologia f.
bioclina f.

bioclínic -a adj.
biòcron m.
biodegradable adj.
biodegradació f.
bioderma m.
bioenergia f.
bioerosió f.
bioètica f.
biofàcies f.
biogàs m.
biogènic -a adj.
biogeografia f.
biogeogràfic -a adj.
bioherm m.
bioluminescència f.
bioma m.
biomassa f.
biomèdic -a adj.
biomedicina f.
biomolècula f.
biomòrfic -a adj.
biomorfisme m.
biònic -a adj.
bionomia f.
biòpsia f.
bioritme m.
bioscopi m.
biosfera f.
biosíntesi f.
biostratigrafia f.
biostratigràfic -a adj.
biostroma m.
biota f.
biotecnologia f.
biotecnològic -a adj.
biotip m.
biotipologia f.
biotipus m.
biòtop m.
bioturbació f.
biozona f.
bipartidisme m.
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bipartir v. tr.
biplaça adj.
biport m.
biquini m.
birla f.
birmà -ana adj. i m. i f.
birret m.
bisbalenc -a adj. i m. i f.
bisbessa f.
biscutel.la f.
bisellament m.
bisellatge m.
biseriat -ada adj.
bisíl.lab -a adj.
bisil.làbic -a adj.
bismarck m.
bismutina f.
bismutinita f.
bismutur m.
bisulfat m.
bisulfit m.
bit m.
bita f.
bitangent adj.
bitar v. tr.
bitartrat m.
bitemàtic -a adj.
bíter m.
bitlleta f.
bitlletat -ada adj.
bitò m.
bitoc m.
bitonal adj.
bitonalitat f.
bitxa f.
bitxera f.
biunívoc -a adj.
biunivocitat f.
bivariable adj.
bívia f.
bivitel.lí -ina adj.
bixa f.
bizantinística f.
blanc-i-blau blanc-i-bla-

va adj.

blanquejant adj.
blanquisme m.
blasquisme m.
-blast (forma sufixada)
blastulació f.
blatària f.
blatera f.
blaugrana adj.
blaüra f.
blaürar v. tr.
blava f.
blavosenc m.
blavura f.
blefaritis f.
blènnids m. pl.
blennorràgia f.
blennorràgic -a adj.
blennorrea f.
bleterar m.
blima f.
blocador -a adj. i m. i f.
blocar v. tr.
blocatge m.
bloom m.
blues m.
bobinatge m.
bobinot m.
bobiot m.
bocaclòs -osa adj.
bocadolç m.
bocadolça m.
boçar2 v. tr.
bodegó m.
boehmita f.
bòer m. i f.
bogal adj.
bogamarí m.
bogar2 v. tr.
bogo m.
bogomilisme m.
bohemià bohemiana m. i f.
boiar1 m.
boiar2 v. intr.
boids m. pl.
boiet -a adj.

boirum m.
boix2 boixa m. i f.
boixat m.
bola2 f.
bolangera f.
bolcament m.
bolcant m.
bolcavagonetes m.
bolda f.
boldo1 m.
boldo2 m.
boleia f.
boleng m.
bolenga f.
boleres f. pl.
boleros m. pl.
bolígraf m.
bolineta f.
bolitger bolitgera m. i f.
bolívar m.
bollament m.
bolòmetre m.
bolomètric -a adj.
bolonyès -esa adj. i m. i f.
bolxevic adj.
bolxevisme m.
bombable adj.
bombatge m.
bombicíl.lids m. pl.
bon1 m.
bonapartisme m.
a bondó loc. adv.
bonera f.
boneta f.
boneter bonetera m. i f.
bonicària f.
bonicor f.
bonifaci -àcia adj.
bonó m.
bonsai m.
booleà -ana adj.
boom m.
boquer m.
boquet m.
borà m.
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borazole m.
borbònic -a adj.
bordanyes f. pl.
bordelès -esa adj. i m. i f.
bordet1 adj.
bordeus m.
bordonadora f.
bordonament m.
bordonar v. tr.
bordonat -ada adj.
bordura f.
borèada m. i f.
boreo- (forma prefixada)
borgenc -a adj. i m. i f.
borgià -ana adj.
borgonya m.
borgonyó -ona adj. i m.

i f.
borina3 f.
borinar v. intr.
borino m.
borlet m.
borleta f.
borohidrur m.
borosilicat m.
borratgenca adj.
borratxa f.
borratxel.lo m.
borratxo1 m.
borrejar v. intr.
borrena f.
borrianenc -a adj. i m. i f.
borrianer -a adj. i m. i f.
borroner adj.
borsari -ària adj.
borumballa f.
boscana f.
bosó m.
bosònic -a adj.
bosquet m.
bosquetó m.
bossada f.
bossarrera f.
bossellar v. tr.
bossonalla f.

boswèl.lia f.
botador m.
botàs m.
botatge m.
boterola f.
bòtids m. pl.
botifarró f.
botijós -osa adj.
botillós -osa adj.
botjora f.
botonat -ada adj.
botridi m.
botriomicosi f.
bovada f.
boval 1 m. o f.
��boval 2 adj.
bovenc -a adj.
boveral m.
bòxer m.
brabant m.
braçalladora f.
braçalot m.
braçatge m.
bracerola f.
bracista m. i f.
braçola f.
bradicàrdia f.
bradipòdids m. pl.
bràmids m. pl.
brancament m.
branda2 f.
brandal m.
branquictènia f.
branquiürs m. pl.
braquiblast m.
braquicrani m.
braquidactília f.
braquiquíton m.
brassicàcies f. pl.
braverol m.
bregada f.
bregat -ada adj.
bregatge m.
brenc m.
breny 2 m.

bretessat -ada adj.
bretxificació f.
bretxificar v. tr.
brevilini -ínia adj.
brevíssim -a adj.
brevistil -a adj.
brevitura f.
briates f. pl.
bricolatge m.
bríides f. pl.
brill 2 m.
bringuera f.
briol m.
briòleg briòloga m. i f.
briolí m.
briologia f.
briòpsids m. pl.
brioteca f.
briozous m. pl.
brisar v. tr.
brisat -ada adj.
brisura f.
brità britana m. i f.
britó britona m. i f.
britònic -a adj.
brivallada2 f.
brocanter brocantera m.

i f.
brocanteria f.
brocard m.
brocatellat -ada adj.
brodada f.
brom2 m.
broma4 f.
bromació f.
bromatòleg bromatòlo-

ga m. i f.
bromatològic -a adj.
bromatometria f.
bromatomètric -a adj.
bromeig m.
bromèlia f.
bromobenzè m.
bromoni m.
bromosa f.
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bronc m.
broncoscopi m.
broncoscòpia f.
broncospirometria f.
bronquíol m.
bronsar m.
bronzar v. tr.
bronzejador -a adj.
bronzejament m.
bronzer bronzera m. i f.
bronzí -ina adj.
bronzista m. i f.
brookita f.
broquerer m.
brossaire m. i f.
brossar 2 v. tr.
brostejador -a adj.
brotxa2 f.
brotxadora f.
brotxar v. tr.
brotxeta f.
brouós -osa adj.
brovós -osa adj.
brownià -ana adj.
brucataire m. i f.
brúcol m.
brugosa f.
bruguer m.
bruguerolar m.
bruixa f.
brull 2 m.
brullola f.
brunel.la f.
brunenc -a adj.
brunet m.
bruneta f.
brunzidor m.
brusca 2 f.
brusca 3 f.
brusquer -a adj.
brutalisme m.
bub-bub m.

bubinga f.
bucaner m.
buceròtids m. pl.
buda m.
��budleia* f.
budleiàcies f. pl.
bufa3 interj.
bufanúvols m.
bufarell 2 -a adj.
bufat1 m.
bufet3 m.
bufetó m.
bufit m.
bufònids m. pl.
bufotenina f.
buidabots m.
buidabutxaques m. i f.
buidatge m.
buixardada f.
buixardar v. tr.
buixerot m.
buixir v. intr.
bujot m.
bulbocodi m.
buldau m.
buldòzer m.
bulevard m.
bull 2 m.
bullabessa f.
bullionisme m.
bultra f.
bumerang m.
buna2 f.
bungalou m.
bunodont adj.
búnquer m.
buquet m.
burballa f.
burell 1 m.
burell 2 m.
burenc m.
bureta f.

burguera f.
burgundi burgúndia m.

i f.
burilla f.
burínids m. pl.
buró 1 m.
buró 2 m.
burocratització f.
burocratitzar v. tr.
buròtica f.
burriàs m.
burriassada f.
bursera f.
bursitis f.
bus3 m.
bus4 m.
buscallam m.
buscallar v. intr.
busqueret m.
busquereta f.
busseig m.
bussejador -a adj.
bussejar v. intr.
bussi m.
bussó m.
bustrofèdic -a adj.
butadiona f.
butandiè m.
butaner butanera m. i f.
butileneglicol m.
butiraldehid m.
butllador m.
butoni m.
butza f.
buvàrdia f.
byte m.
cabalatge m.
cabanera f.
cabanyera f.
cabareter cabaretera m. i f.
cabassejar v. tr.
cabdal 1 m.
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cabdellador m.
cabdelladora f.
cabeçatge m.
cabeçut m.
cabermoni m.
cabernet f.
cabestra f.
cablar v. tr.
cablatge m.
cablejar v. tr.
cabler m.
caboixó m.
cabrales m.
cabrellot m.
cabrerot m.
cabriolat m.
cabriter adj.
cabuderia f.
cabut 2 -uda adj.
caçadora f.
caçaire m. i f.
caçamines m.
caçatorpediners m.
caciquista adj.
caçó m.
cacodílic -a adj.
cacostomia f.
cactiforme adj.
cacuminal adj.
cadafet m.
cadagang m.
cadell 1 m.
cadequer m.
cadmopó m.
caduci- (forma prefixada)
caducifoli -òlia adj.
cafeteria f.
cagarel.la f.
cagó cagona m. i f.
càgola f.
caguerada f.
caiac m.
caiaquista m. i f.
caironat adj.
cairota adj. i m. i f.

caixmiri m. i f.
caixonera f.
calabroa f.
calabrotar v. tr.
calacabot m.
calador3 caladora m. i f.
calafatament m.
calamar m.
calamenta f.
calamistre m.
calamit m.
calamitals f. pl.
calamó m.
càlao m.
calàsia f.
càlat m.
calau m.
cala-xarxes m.
calçapeu m.
calcarenita f.
calcedoniós -osa adj.
calcèmia f.
calceolària f.
calcetí m.
calcidar m.
calciferol m.
calcificació f.
calcificar v. tr.
calcigament m.
calcímetre m.
calciner m.
calcinosi f.
calcític -a adj.
calcocita f.
calcogen m.
calcogenur m.
calcogravat m.
calcolític -a adj. i m.
calçot m.
calçotada f.
calculosi f.
caldari m.
caldejament m.
caldereta f.
calderí m.

caldo m.
caldós -osa adj.
calè -ena adj.
caledonià -ana adj. i m. i f.
calendar m.
calet m.
calfament m.
calibrador m.
calicant m.
calicantàcies f. pl.
calidesa f.
calièmia f.
califal adj.
californi m.
califòrnia f.
càliga f.
calimós -osa adj.
calina f.
calipàndria f.
caliquenyo m.
calís m.
calitx m.
cal.la f.
callera f.
callet m.
callicida m.
cal.ligrafiar v. intr.
cal.ligrafització f.
cal.ligrama m.
cal.lionímids m. pl.
cal.losa f.
calm -a adj.
caló3 m.
calorada f.
calorejar v. intr.
calorífug -a adj.
calota f.
calquejat m.
calta f.
calua adj.
calvados m.
camabruna f.
camagroc m.
camaleònic -a adj.
camaleòntids m. pl.
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camallarga m.
camamil.la f.
camanegre -a adj.
camaraderia f.
cama-seca f.
cambotjà -ana adj. i m.

i f.
càmbric -a adj.
cambril m.
camecíparis m.
camèfit m.
camellot m.
camelot m.
camembert m.
camena f.
càmera f.
cameral adj.
cameralisme m.
cameralista adj.
cameràman m. i f.
camerunès -esa adj. i m. i f.
camforada f.
camiller m.
camionatge m.
camioner camionera m.

i f.
camioneta f.
camisol m.
camitosemític -a adj.
campanera f.
campaniforme adj.
campidanès -esa adj. i m.

i f.
càmping m.
campista m. i f.
campmanya f.
campus m.
camuflament m.
camuflar v. tr.
camuflatge m.
cana3 f.
canalé m.

canalicle m.
canalicular adj.
canaliculitis f.
canana 2 f.
cananeu -ea adj. i m. i f.
canaricultura f.
cancerigen -ígena adj.
cançoneta f.
candalissa f.
candeleta f.
càndida f.
candidiasi f.
candidosi f.
caneló m.
cangueli m.
canibalesc -a adj.
canilla2 f.
canillera f.
canòdrom m.
canoista m. i f.
canònica f.
canonicitat f.
canonja f.
canotatge m.
cant2 m.
cantafaula f.
càntar m.
cantautor cantautora m.

i f.
cantera3 f.
canterell m.
canterella f.
canterera f.
canton m.
cantonalisme m.
cantonalista adj.
cantonat -ada adj.
cantonès -esa adj. i m. i f.
cantoral m.
canuguera f.
canviable adj.
canviant adj.

canviari adj.
canyamet m.
canyaret m.
canyellera f.
canyissar m.
canyut m.
caodaisme m.
caolínic -a adj.
caolinita f.
caolinització f.
capacímetre m.
capacitació f.
capacitar v. tr.
��capacitatiu -iva* adj.
capada f.
capadella f.
caparreta f.
caparrot m.
capbuit -buida adj.
capbuitada f.
capbussador -a adj.
capbussaire adj.
capçalet m.
capcinès -esa adj. i m. i f.
capçot m.
capcurucull m.
capçut m.
capdret -a adj.
capellut adj.
capesflorat -ada adj.
capferrada f.
capferrat m.
capferrerico m.
capfinit -ida adj.
capialt m.
capibara m.
capidansa m. i f.
capipota m.
capironat m.
capirota f.
capirotat -ada adj.
capitoli m.
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capitonat m.
capnegre -a adj.
capó 3 m.
capoc m.
capoquer m.
capotar v. intr.
capotatge m.
capplà f.
caprel.la f.
càpric adj.
caprílic adj.
caprimúlgids m. pl.
caprimulgiformes m. pl.
caprins m. pl.
cap-rodo m.
caproic adj.
capròmids m. pl.
capser1 m.
capserrat m.
càpsida f.
capsigranyera adj.
capsòmer m.
capsot m.
capsotera adj.
captivador -a adj.
captiveri m.
capvesprol m.
caquetó m.
caqui 1 m.
caquier m.
carabassar m.
carabassí m.
carabassonera f.
carablanc -a adj.
caracterial adj.
caracterogènesi f.
caracterologia f.
caracterològic -a adj.
caracul adj.
caràdrids m. pl.
caradriformes m. pl.
caragana f.
carall m.
carallada f.
carallet m.

carallot m.
carallotada f.
caral.luma f.
caramel.lera f.
caramel.lització f.
caramel.litzar v. tr.
caramullar v. tr.
carandaí m.
caràngids m. pl.
caràpids m. pl.
carapigat -ada adj.
cara-roig -roja adj.
carasseta f.
carassi m.
caratxos interj.
caravaggisme m.
carbaborà m.
carbamat m.
carbamida f.
carbanió m.
carbazole m.
carbocatió m.
carbohidrat m.
carbonarisme m.
carbonatat -ada adj.
carbonàtic -a adj.
carboner1 m.
carbonílic -a adj.
carbonitruració f.
carbonitrurar v. tr.
carbonitzador m.
carboxi- (forma prefixada)
carboxihemoglobina f.
carboxilat m.
carboxílic -a adj.
-carboxílic (forma sufixa-

da)
carboximetilcel.lulosa f.
carç m.
carca m. i f.
carcarínids m. pl.
carcatràs m.
carcellatge m.
carcerari -ària adj.
carcinogen -ògena adj.

carcinogènesi f.
cardalloba f.
cardamina m.
cardassa f.
cardassar m.
cardatge m.
cardener adj.
cardigot m.
cardiguera f.
cardinalitat f.
cardinxa f.
cardiògraf m.
cardiografia f.
cardiograma m.
cardiòleg cardiòloga m. i f.
cardiologia f.
cardiomegàlia f.
cardiopatia f.
cardiovascular adj.
carditis f.
cardolera f.
cardús m.
carejament m.
carenador2 carenadora m.

i f.
careta2 f.
càrex m.
cària f.
cariàmids m. pl.
carib m. i f.
caribú m.
caricaturitzar v. tr.
carina f.
carinal adj.
carinyena f.
carioca adj. i m. i f.
cariocinesi f.
cariocinètic -a adj.
cariogàmia f.
cariogen -ògena adj.
cariogènesi f.
cariopsi f.
cariotip m.
cariotipus m.
carisma m.
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carismàtic -a adj.
caritater m.
carlà m.
carleta f.
carlí 1 m.
carmelitana f.
carmínic adj.
carnal.lita f.
carnal.lític -a adj.
carnauba f.
carnell m.
carni càrnia adj.
carnotita f.
carofícies f. pl.
carolí adj.
carolingi -íngia adj.
carossa f.
carotè m.
carotenoide adj.
carotidi -ídia adj.
-carp (forma sufixada)
carpanta f.
carpetà carpetana m. i f.
carpí 1 m.
carpí 2 m.
carpicultura f.
carpinus m.
carpocèfal m.
carpòspora f.
carposporòfit m.
carquinyol m.
carraguenina f.
carraspic m.
carrasser adj.
carregadet m.
carregat -ada adj.
carreratge m.
carrerola f.
carret m.
carretal m.
carretonada f.
carrilet m.
carronada f.
carronyaire adj.
carronyer -era adj.

carròs -ossa adj.
carrosser carrossera m.

i f.
carst m.
càrstic -a adj.
carstificació f.
cartada f.
cartaire m. i f.
càrtam m.
carteig m.
cartellera f.
cartellisme m.
cartellista adj.
càrter m.
carterista m. i f.
cartesianisme m.
cartografiar v. tr.
cartograma m.
cartometria f.
cartoné m.
cartoner cartonera m. i f.
cartoteca f.
carussa f.
carvacrol m.
cas3 m.
cas4 (contracció)
cascavellat -ada adj.
caseïficar v. tr.
caseïnat m.
caseria f.
casernari -ària adj.
casimiroa f.
casmant m.
cassació 2 f.
cassalla f.
cassaret m.
casset f.
casseta f.
càssia f.
cassogues f. pl.
castanyetes f. pl.
castanyó m.
castanyot m.
castel.là castel.lana m. i f.
castellanitzant adj.

castellanoparlant adj. i m.
i f.

castellonenc -a adj. i m. i f.
castelloner -a adj. i m. i f.
castic m.
castlà m.
castlania f.
castòrids m. pl.
castrat m.
casuàrids m. pl.
casuarina f.
cat m.
catabàtic -a adj.
catabòlic -a adj.
catabòlit m.
cataclinal adj.
catacrac m.
catàdrom -a adj.
catafil.le m.
catalanística f.
catalanòfil -a adj. i m. i f.
catalanofília f.
catalanòfob -a adj. i m. i f.
catalanofòbia f.
catalanoparlant adj. i m.

i f.
catalinoia f.
catalitzador -a adj.
catalitzar v. tr.
catalogació f.
catalogador -a adj. i m. i f.
catalogràfic -a adj.
catalpa f.
catamarà m.
cataplexia f.
catapultar v. tr.
càtar -a adj.
catarisme m.
catarobi -òbia adj.
catarqueà -ana adj.
catarsi f.
catàrtids m. pl.
catastrofisme m.
catastrofista adj.
catatímia f.
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catatonia f.
catatònic -a adj.
catavent m.
catazona f.
catecol m.
catecolamina f.
catedralici -ícia adj.
categoremàtic -a adj.
categorial adj.
categorització f.
categoritzar v. tr.
catena f.
catequètic -a adj.
caterina adj.
catgut m.
catiònic -a adj.
catipén f.
cató m.
catxapit m.
catxapó m.
catxar v. tr.
catxel m.
catxerulo m.
catxeta f.
catxo1 m.
catxo2 -a adj.
catxola f.
catxutxa f.
cauet m.
caulerpa f.
caulerpals f. pl.
cauli- (forma prefixada)
caulícola adj.
caulidi m.
cauliflòria f.
cauloide m.
causahavent m. i f.
cautelar adj.
cautxutar v. tr.
cava1 f.
cavall 2 interj.
cavallar1 m.
cavaller1 m.
cavallfort m.
cavallonadora f.

càvea f.
cavernícola adj. i m. i f.
cavicorni -òrnia adj.
cavilat m.
càvum m.
ceboller m.
cecal adj.
cedent m. i f.
cedreda f.
cedrela f.
cefalacàntids m. pl.
cefalàlgia f.
cefalea f.
cefalització f.
cefalocordats m. pl.
cèfalon m.
cefaloraquidi -ídia adj.
cefalotoràcic -a adj.
cefeida m. o f.
cegall m.
cegesimal adj.
cegó m.
ceguera f.
ceguí m.
ceiba f.
ceilòmetre m.
-cel (forma sufixada)
celacant m.
-cele (forma sufixada)
celesta f.
celestí m.
celiaquia f.
cellarda adj.
cel.lobiosa f.
cel.lofana f.
cel.lulitis f.
cel.lulòsic -a adj.
celoma m.
celomat -ada adj.
celòstat m.
celtisme m.
cementeri m.
cementita f.
cenestèsia f.
cenetista adj.

cenòcit m.
cenozoic -a adj.
cenozona f.
censalista m. i f.
censar v. tr.
censat -ada adj.
censatari censatària m. i f.
censual adj.
censualista m. i f.
centau m.
centàurea f.
centauri m.
centenni m.
centenrama m.
centil m.
centímetre m.
centmilionèsim -a adj.
centmil.lèsim -a adj.
centracàntids m. pl.
centració f.
centraleta f.
centreamericà -ana adj.
centrecampista m. i f.
centredreta m.
centreesquerra m.
centreeuropeu -ea adj.
centrifugació f.
centrifugador -a adj.
centrifugar v. tr.
centrisme m.
centrista adj.
centrolecític -a adj.
centrolòfids m. pl.
centròmer m.
centuriació f.
centuriat -ada adj.
cenyida f.
cepellar m.
cepelló m.
ceperó m.
cepòlids m. pl.
ceramials f. pl.
cerasti m.
ceratina f.
ceratinització f.
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��ceratitis f.
ceratoma f.
ceratosi f.
ceràunia f.
cerc m.
cercapersones m.
cercària f.
cercatòfones m.
cerealícola adj.
cerealicultor cerealicul-

tor m. i f.
cerealicultura f.
cerealista adj.
cerealístic -a adj.
cerebròsid m.
ceresina f.
cerífer -a adj.
cerificador m.
cerimetria f.
cerimonier cerimoniera

m. i f.
cermet m.
cernuda f.
cero m.
ceroplàstia f.
ceròtic -a adj.
cerrell m.
cèrtids m. pl.
cerussita f.
cerva f.
cervantisme m.
cervató m.
cerver adj.
cerverí -ina adj. i m. i f.
cèrvia f.
cervicitis f.
cervina f.
cerviola f.
cèrvix f.
cervo m.
cesalpiniàcies f. pl.
cesarista adj.

cesaropapisme m.
cescle m.
cesi 2 cèsia adj.
cesquera f.
cest m.
cestodes m. pl.
cèstrum m.
cetil m.
cetílic adj.
ceto- (forma prefixada)
cetoàcid m.
cetoèster m.
cetohexosa f.
cetonèmia f.
cetonúria f.
cetopentosa f.
cetosa f.
cian m.
cianamida f.
cianel.la f.
cianina f.
cianita f.
cianobacteri m.
cianocobalamina f.
cianòfag m.
cianofícies f. pl.
cianòfits m. pl.
cianòmetre m.
cianuració f.
cianurar v. tr.
cianurat -ada adj.
ciavoga f.
ciavogar v. intr.
cibernètic -a adj.
cicadates f. pl.
cicadofitins m. pl.
cicadòpsids m. pl.
cicatricial adj.
ciclació f.
ciclamat m.
ciclamen m.
ciclàmic adj.

ciclització f.
ciclitzar v. tr.
cicloalcà m.
cicloalquè m.
cicloalquí m.
ciclocròs m.
ciclogènesi f.
ciclohexà m.
ciclòlisi f.
ciclomotor m.
cicloneure m.
ciclonita f.
cicloparafina f.
ciclopentadiè m.
ciclopentadienil m.
ciclopia f.
ciclorama m.
ciclosilicat m.
ciclostil m.
ciclostilar v. tr.
ciclotema m.
ciclotró m.
ciclotrònic -a adj.
cicònids m. pl.
cidrac m.
cidrera adj.
ciència-ficció f.
��cientificitat* f.
cientisme m.
cifosi f.
cifòtic -a adj.
cigarret m.
cigarro m.
cigrell adj.
cigronet m.
cimbaler cimbalera m. i f.
cimell m.
cimentació f.
cimentar1 v. tr.
cimentar2 v. tr.
cimentar3 v. tr.
cimentatge m.
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cimer -a adj.
cimodoceàcies f. pl.
cinabàric -a adj.
cinamílic -a adj.
cinccentista adj.
cínclids m. pl.
cine m.
cine- (forma prefixada)
cineasta m. i f.
cineclub m.
cinèfil cinèfila m. i f.
cinefòrum m.
cinell m.
cinemascop m.
cinemateca f.
cinerama m.
cineri -èria adj.
cinerita f.
cinerític -a adj.
cinèsica f.
cinnabarí -ina adj.
cinocefàlia f.
cinomorf -a adj.
cinorincs m. pl.
cinquantenari -ària adj.
cinquantenni m.
cinquantí -ina adj. i m. i f.
cinquet m.
cintrat adj.
cintrell m.
ciprinicultura f.
ciprínids m. pl.
cipriniformes m. pl.
ciprinodòntids m. pl.
ciprinodontiformes m. pl.
cipripedi m.
cípsela f.
��ciques * f.
circa adv.
circense adj.
circulador m.
circumcentre m.

cirenaic -a adj. i m. i f.
cirereta f.
cirerola f.
cirialera f.
cirnosard -a adj.
cirri- (forma prefixada)
cirrocúmul m.
cirrocúmulus m.
cirrosi f.
cirrostratus m.
cirròtic -a adj.
círvia f.
cirviola f.
cisallament m.
cisallar v. tr.
cisalpí -ina adj.
cisellada f.
cismuntà -ana adj.
cissura f.
-cist (forma sufixada)
cisteïna f.
cistina f.
cistografia f.
cistoscopi m.
cistre m.
-cit (forma sufixada)
citaròdia f.
citidina f.
citocrom m.
citodiagnòstic m.
citofaringe f.
citogenètica f.
cítola f.
citòleg citòloga m. i f.
citologia f.
citopènia f.
citoplasma m.
citoplasmàtic -a adj.
citosina f.
citosol m.
citostàtic -a adj.
citotòxic -a adj.

citricultor -a adj. i m. i f.
citricultura f.
citroner m.
civadeta f.
civilista m. i f.
cladòcers m. pl.
cladoforals f. pl.
cladònia f.
clafit -ida adj.
clamídia f.
clamor2 f.
clamosa f.
clamp m.
clànic -a adj.
clapada f.
clapar1 v. tr.
clapar2 v. intr.
clapejat m.
clapó m.
claqué m.
claqueta f.
clarent adj.
clarina f.
clarinat -ada adj.
clarinetista m. i f.
claristori m.
clasca f.
classejament m.
classicitzant adj.
classisme m.
classista adj.
classístic -a adj.
clast m.
clastra f.
clatrat -ada adj.
claustrofòbia f.
claustromania f.
clavament m.
clavaria f.
clavat -ada adj.
clavegueram m.
clavellat adj.
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clavellera f.
clavellet m.
clavenda f.
claver clavera m. i f.
clavera f.
claveta f.
clavicordista m. i f.
clavó m.
cleca f.
clementí -ina adj.
clementiner m.
clepsidra f.
cleptobiosi f.
cleptòman -a adj. i m. i f.
clergat m.
clero m.
cleruquia f.
clic m.
climàcic -a adj.
climateri m.
climatització f.
climatitzar v. tr.
climograma m.
clinòmetre m.
clinopiroxè m.
clinopodi m.
clip m.
clíper m.
clipi m.
clisi f.
clisímetre m.
clistoteci m.
clitel m.
clític -a adj.
clitocibe m.
clitoridectomia f.
clitoridi -ídia adj.
clivatge m.
clivellat -ada adj.
cloaca f.
cloacal adj.
cloasma m.
cloïssa f.
clon1 m.
clon2 m.

clonal adj.
clonar v. tr.
clonatge m.
clònic -a adj.
clonus m.
clopisses f. pl.
clopissons m. pl.
cloquera adj.
cloració f.
cloramfenicol m.
cloramina f.
clorar v. tr.
clorèmia f.
clorhidrat m.
clorhídria f.
clorita f.
clorític -a adj.
cloritoide m.
cloritós -osa adj.
cloroacètic adj.
cloroàuric adj.
cloròfits m. pl.
cloromicetina f.
cloroprè m.
clorurat -ada adj.
closcada f.
closell m.
clostridi m.
clotet m.
cluca f.
clucales f. pl.
clucull m.
cluigida f.
clupeids m. pl.
clupeïformes m. pl.
clusa f.
clúster m.
cnidaris m. pl.
cnido- (forma prefixada)
coacervació f.
coacervar v. tr.
coagulant adj.
coala m.
coalescència f.
coana f.

coanat -ada adj.
coanòcit m.
coarticulació f.
coatí m.
cobai m.
cobert2 -a adj.
coberteria f.
cobítids m. pl.
cobleig m.
cobrebanyera f.
cobrent adj.
cobreobjectes m.
cobro m.
coça f.
cocaínic -a adj.
cocarroi m.
cocatedral f.
còccic -a adj.
coccidiosi f.
coccidis m. pl.
còccids m. pl.
coccoide adj.
coccòlit m.
coccolitoforals f. pl.
cocentainer -a adj. i m.

i f.
cociada adj.
cociera adj.
còclea m.
coclear adj.
cocotxa f.
coctelera f.
cocteleria f.
coder m.
codera f.
codicòleg codicòloga m.

i f.
codicologia f.
codicològic -a adj.
codificador -a adj. i m. i f.
codó m.
codominància f.
coedició f.
coeditar v. tr.
coeditor -a adj. i m. i f.
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coeducació f.
coenzim m.
coer m.
coercitivitat f.
coeter coetera m. i f.
cofiador cofiadora m. i f.
cofoisme m.
cofundador -a adj. i m.

i f.
cogeneració f.
cogestió f.
cogitable adj.
cognitiu -iva adj.
cognoscibilitat f.
cogoma f.
cogomassa f.
cogomat m.
cogombrera f.
cogombret m.
cogomella f.
cohereua f.
cohesionar v. tr.
cohipònim m.
cohiponímia f.
cohortatiu -iva adj.
coiot m.
coipú m.
coixim-coixam adv.
col- (prefix)
cola2 f.
colamina f.
colangiografia f.
colcar v. intr. i tr.
colemanita f.
colend -a adj.
colènquima m.
colepoesi f.
coler adj.
colèresi f.
colesterol m.
colesterolèmia f.
coleta f.
coletxó m.
colflori f.
colga f.

colibacil m.
colicosa f.
coliforme adj.
colinèrgic -a adj.
colís2 -issa adj.
colistre m.
col.laboracionisme m.
col.laboracionista adj.
col.lacionable adj.
collage m.
col.lagen -àgena adj.
col.lagenosi f.
collarí m.
col.latari col.latària m. i f.
col.lateralitat f.
collblau m.
a collbotet loc. adv.
col.leccionisme m.
col.lectivització f.
col.lectivitzar v. tr.
col.legatari col.legatària

m. i f.
col.legiació f.
col.legialitat f.
col.lèmbols m. pl.
col.limar v. tr.
collnegre -a adj.
col.locat m.
collonada f.
collonut -uda adj.
col.loquier m.
col.ludir v. intr.
col.lutori m.
col.luvial adj.
col.luvió m.
coloboma m.
colobreta f.
colobrina f.
colocàsia f.
colombaire m. i f.
colomida f.
colonat m.
colònia2 f.
colonialisme m.
colonialista adj.

colossalisme m.
colp2 m.
colpejador -a adj.
colpisme m.
colpista adj. i m. i f.
colpitis f.
colpo- (forma prefixada)
colradura f.
colúbrids m. pl.
colúmbids m. pl.
columbiformes m. pl.
columbofília f.
columel.la f.
columneta f.
columnista m. i f.
colúria f.
colzet m.
com- (prefix)
comando m.
combés m.
combinat m.
comboiant -a adj.
comdor m.
comdoria f.
comensalisme m.
comercialització f.
comercialitzar v. tr.
cometari -ària adj.
còmic1 m.
comicastre comicastra m.

i f.
comicial adj.
cominassa f.
comissionat comissiona-

da m. i f.
comissural adj.
comitatiu -iva adj.
commiseratiu -iva adj.
commocionar v. tr.
commutatriu f.
comodí 1 m.
comodí 2 m.
compactabilitat f.
compactació f.
compactadora f.
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compactar v. tr.
compacte1 m.
compactòmetre m.
compaginable adj.
compaginada f.
companyet m.
comparador m.
comparatisme m.
comparatista m. i f.
comparatística f.
compartimentar v. tr.
compassat -ada adj.
compatibilitzar v. tr.
compatir v. tr.
compensatori -òria adj.
competitivitat f.
complementació f.
complementarietat f.
complexació f.
complexant adj.
complexar v. tr.
complexometria f.
complexomètric -a adj.
complicador -a adj. i m .

i f.
componat -ada adj.
compòsit m.
compositiu -iva adj.
compostó m.
compravenda f.
comprimit m.
compromissori -òria adj.
compromitent m. i f.
comprovador -a adj. i m.

i f.
comptaquilòmetres m.
compta-revolucions m.
comptat -ada adj.
comptatge m.
comptavoltes m.
comptecorrentista m. i f.
comptedant m. i f.
compulsació f.
compungit -ida adj.
computable adj.

computacional adj.
computador -a adj. i m. i f.
comunalisme m.
comunalista adj.
comunera f.
comunia f.
comunicòleg comunicò-

loga m. i f.
comunidor m.
comunitari -ària adj.
conatiu -iva adj.
concatenat -ada adj.
concebut m.
concelebrant m.
��concelebrar v. intr.
concentrador -a adj.
conceptuació f.
conceptualitzar v. tr.
concertat -ada adj.
concertisme m.
concertístic -a adj.
concessiu -iva adj.
concrescència f.
condemnat -ada adj. i m.

i f.
condensat -ada adj.
condicionador -a adj.
condiciós -osa adj.
condir v. intr.
condó m.
condral adj.
condrictis m. pl.
condrita f.
condroblast m.
condròcit m.
condrogènesi f.
condropatia f.
condroproteïna f.
condrostis m. pl.
còndrula f.
conductància f.
conductímetre m.
conductimetria f.
conductimètric -a adj.
conductisme m.

conduïment m.
conduit m.
conduït -ïda adj.
conduita f.
conduplicació f.
conegut -uda adj.
confeccionista m. i f.
confederal adj.
conferiment m.
confessionalitat f.
confessòria f.
configuratiu -iva adj.
confiturer -a adj.
confitureria f.
conflentí -ina adj. i m. i f.
conflictiu -iva adj.
conflictivitat f.
confocal adj.
conformisme m.
confronta f.
confucianisme m.
confusionisme m.
confusionista adj. i m. i f.
conga f.
congelador m.
congestera f.
conglomerant m.
congoixar v. tr.
congolès -esa adj. i m. i f.
congrenyar v. tr.
còngrids m. pl.
conidiogen -ògena adj.
coniferílic adj.
coniferina f.
coniferofitins m. pl.
coniïna f.
conill 2 -a adj.
conjugades f. pl.
conjugicidi m.
conjuntar v. tr.
conjuntural adj.
conlligar v. tr.
conlloc m.
conlloga f.
conllogar v. tr.
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connacional adj. i m. i f.
connectable adj.
conodonts m. pl.
cononcle m.
conopial adj.
conoscòpia f.
conquès -esa adj.
conquilífer -a adj.
conscienciació f.
conscienciar v. tr.
conscrit m.
conselleria f.
consens m.
consensuar v. tr.
consenyor m.
conservadorisme m.
conservant m.
conserveria f.
consonàntic -a adj.
consonantisme m.
consonantització f.
consorciar v. tr.
consorciat -ada adj.
conspecte m.
constància2 f.
constantà m.
constitucionalisme m.
constitucionalista adj.
constitucionalitat f.
constitut adj.
constructivisme m.
consultoria f.
consumició f.
consumisme m.
consumista adj.
contactar v. intr.
contactologia f.
contactor m.
contaminant adj.
contenidor -a adj.
conter m.
contestà contestana m. i f.
contestador -a adj.
contestatari -ària adj.
contextual adj.

contextualització f.
contextualitzar v. tr.
contia f.
continentalitat f.
continuat -ada adj.
continuisme m.
continuista adj.
contornada f.
contornat -ada adj.
contorsionisme m.
contraagulla f.
contraalisis adj.
contraassegurança f.
contrabase f.
contracaixa f.
contracant m.
contracantell m.
contracarril m.
contracepció f.
contraceptiu -iva adj.
contraceptor -a adj. i m.

i f.
contracoberta f.
contracoixinet m.
contractat contractada m.

i f.
contractualisme m.
contractualista adj.
contracultura f.
contracultural adj.
contraduna f.
contraelectromotor -a

adj.
contraelectromotriu adj.
contraespiga f.
contraespionatge m.
contraestampa f.
contraexposició f.
contrafacció f.
contrafagot m.
contrafase f.
contrafemella f.
a contrafil loc. adv.
contrafinestra f.
contrafirma f.

contrafirmar v. tr.
contrafoc m.
contraforadar v. tr.
contraforjar v. tr.
contragalze m.
contragrafisme m.
contraguerrilla f.
contraguieta f.
contrainformació f.
contrallibre m.
contramà m.
contramatriu f.
contramesures f. pl.
contramurada f.
contraoferta f.
contraorde f.
contraparet f.
contrapendent m.
contraperfil m.
contraperfilar v. tr.
contraperna f.
contrapetja f.
contraplà m.
contraplacar v. tr.
contraplacat m.
contraplacatge m.
contraplegador m.
contrapolitja f.
contraportada f.
contrapresa f.
contraprestació f.
contrapropaganda f.
contraproposta f.
contrapuntístic -a adj.
contrapunxonar v. tr.
contrareacció f.
contrareforma f.
contrareformista adj. i

m. i f.
contrarevolucionari -ària

adj.
contrarosca f.
contrastació f.
contrastiu -iva adj.
contrasubjecte m.
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contratalla f.
contratapa f.
contratàs m.
contratenor m.
contratestimoniatge m.
contratip m.
contratipus m.
contratirant m.
contratorta f.
contravent m.
contraveta f.
contraxapar v. tr.
contraxapat m.
contraxapatge m.
contreta f.
contubal m.
contundència f.
conurbació f.
conus m.
convalidar v. tr.
conval.lària f.
convector m.
convidador -a adj.
cony m.
conya f.
cooficial adj.
cooficialitat f.
cooperativisme m.
cooperativista adj.
cooperita f.
coordinant adj.
coordinat -ada adj.
coordinatògraf m.
copada2 f.
copagorja f.
copalta m.
copatró copatrona m. i f.
copblau m.
copejador -a adj.
copeo m.
copèpodes m. pl.
coper2 m.
copernicà -ana adj.
copilot m. i f.
copió m.

copisplet m.
coplanari -ària adj.
copolímer m.
copolimerització f.
copolimeritzar v. tr.
coprecipitació f.
copríncep m.
coprincipat m.
copró m.
coprobi -òbia adj.
coprocultiu m.
coproducció f.
coproductor -a adj. i m.

i f.
coproduir v. tr.
copròfag -a adj.
copròfil -a adj.
copròlit m.
coprologia f.
copromania f.
copsadora f.
copte copta m. i f.
copulable m.
copura f.
copyright m.
coqueria f.
coqueteig m.
coquització f.
cor- (prefix)
cora f.
coràcids m. pl.
coraciformes m. pl.
coracoïdal adj.
coralera f.
coral.lífer -a adj.
coral.ligen -ígena adj.
coral.lins m. pl.
coral.loriza f.
corbador -a adj.
corbassa f.
corbater corbatera m. i f.
corbateria f.
corbet m.
corcovat -ada adj.
cord m.

cordabotes m.
cordaïtes m.
cordaïtòpsids m. pl.
cordal m.
cordat -ada adj.
cordats m. pl.
cordellat m.
cordierita f.
cordilina f.
cordita f.
cordòfon -a adj.
cordons interj.
cordovès -esa adj. i m. i f.
coreà -ana adj. i m. i f.
coreferència f.
coreferent adj.
coreic -a adj.
coreòpside f.
corèopsis f.
corfa f.
cori m.
coricàrpic -a adj.
corifènids m. pl.
corisèpal -a adj.
corísia f.
cormofític -a adj.
cornadís m.
corneal adj.
cornera f.
corniana f.
còrnic -a adj. i m. i f.
cornual.lita f.
cornubianita f.
coroça f.
corologia f.
coronària f.
coronat -ada adj.
coronatge m.
coronil.la f.
corònim m.
coronògraf m.
coroplàstia f.
corpetassa f.
corporativisme m.
corporativista adj.
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corra f.
corralada f.
corralera f.
corralet m.
corraló m.
corranc m.
corrasió f.
correcamins m.
correfoc m.
corregimental adj.
correlacional adj.
correlacionar v. tr.
correlar v. tr.
correlat -ada adj.
correntòmetre m.
corresponsalia f.
corretejar v. intr.
corretjó m.
corricabut m.
corrigenda f.
cor-rodat m.
corronera f.
corrugador -a adj.
corrugat -ada adj.
corruqueig m.
corruquejar v. intr.
cort1 m.
cortadèria f.
còrtex m.
corticoide m.
corticosteroide m.
corticosterona f.
corticotropina f.
cortinari m.
cortinariàcies f. pl.
cortisol m.
cortisona f.
cortrencar v. tr.
corutina f.
corverd m.
corvicida adj.
coscó m.
coscolleda f.
cosmonauta m. i f.
-cosmos (forma sufixada)

cospell m.
cospí m.
cosquerelles f. pl.
cossellet m.
cossetà cossetana m. i f.
cossia f.
cossier m.
cossigolles f. pl.
cossiguetes f. pl.
cossura f.
costumari m.
costumisme m.
costumista adj.
costurer costurera m. i f.
cotidal adj.
còtids m. pl.
cotiledó m.
cotiloïdal adj.
cotilosaures m. pl.
cotoneàster m.
cotonera f.
cotoneria f.
cotonitzar v. tr.
cotonitzatge m.
cotorrejar v. intr.
cotx m.
cotxet m.
cotxineal m.
coulombímetre m.
coulombimetria f.
coulòmbmetre m.
covalència f.
covalent adj.
covariància f.
coverbo m.
covolum m.
coxa f.
crapodina f.
craspa f.
crató m.
creacionisme m.
creacionista adj.
creatinina f.
creatiu -iva adj.
creativitat f.

creaturitat f.
crebassa f.
credenceria f.
creditici -ícia adj.
cregut -uda adj.
creïlla f.
creïllera f.
crem m.
cremallera2 f.
cremona f.
cremós2 -osa adj.
crenat -ada adj.
creosotatge m.
crep f.
creperia f.
crepis m.
cresol 2 m.
cretàcic -a adj.
creuenda f.
creuet m.
creueta f.
cribel m.
cribrós -osa adj.
cricètids m. pl.
crinoïdeus m. pl.
crioclastisme m.
criogènia f.
criogènic -a adj.
criollisme m.
crioluminescència f.
crioluminescent adj.
crioplàncton m.
criotró m.
crioturbació f.
cripsi f.
críptic -a adj.
criptobiosi f.
criptoendolític -a adj.
criptòfit m.
criptòfits m. pl.
criptogàmia f.
criptogamicida adj. i m.
criptografiar v. tr.
criptomèria f.
criptonemials f. pl.
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criptotip m.
criptotipus m.
criptozoic -a adj.
criquesa f.
criquet m.
crisalidació f.
crisè m.
criselefantí -ina adj.
crismó m.
crisòbul m.
crisofícies f. pl.
crisògraf crisògrafa m.

i f.
crisografia f.
crisolaminarina f.
crisopa f.
crispeta f.
cristallina f.
cristal.lògraf cristal.lògra

m. i f.
cristí adj. i m. i f.
cristiania f.
cristianíssim -a adj.
cristianodemòcrata adj. i

m. i f.
cristobalita f.
criteriologia f.
critèrium m.
criticista adj.
crocidolita f.
crocodilians m. pl.
croera f.
croissant m.
croissanteria f.
crolista m. i f.
cromar v. tr.
cromatable adj.
cromaticitat f.
cromàtide f.
cromatòfor m.
cromatògraf m.
cromatografia f.
cromatogràfic -a adj.
cromatograma m.
cromatoplasma m.

cromatró m.
cromil m.
crominància f.
cromita f.
cromodinàmica f.
cromògraf m.
cromòmer m.
cromoplast m.
cromoscopi m.
cromosoma m.
cromosòmic -a adj.
cromotipografia f.
cromotròpic adj.
cron m.
cronicó m.
cronogràfic -a adj.
cronohistòria f.
cronohistòric -a adj.
cronometratge m.
cronopotenciometria f.
cronostratigrafia f.
cronostratigràfic -a adj.
cronozona f.
croquer m.
cros m.
crosseta f.
crotàlids m. pl.
cruanya f.
cruela f.
crui m.
cruiar v. tr.
crupal adj.
crupó m.
cruzado m.
cruzeiro m.
csi f.
ctenidi m.
ctenòfors m. pl.
cuaample -a adj.
cuabarrat -ada adj.
cuadret -a adj.
cuaenlairat m.
cuafí -ina adj.
cuaforcat -ada adj.
cuanegre -a adj.

cuapunxegut -uda adj.
cua-rogenc -rogenca adj.
cubicatge m.
cubiculari m.
cubilet m.
cuboïdal adj.
cucat m.
cuculiformes m. pl.
cuculla f.
cudol m.
cuirassat -ada adj.
a cuita-corrents loc. adv.
cuixarro m.
cuixatrencar v. tr.
culer m. i f.
culera f.
culet m.
culgròs2 -ossa adj.
cullerer1 m.
culpabilització f.
culpós -osa adj.
culroig m.
culterà -ana adj.
culteranisme m.
cultia f.
cultisme m.
culturalisme m.
culturització f.
culturitzar v. tr.
cummingtonita f.
cumulè m.
cumulonimbus m.
cuneada adj.
cuneal adj.
cuniculicultor cuniculi-

culto m. i f.
cuniculicultura f.
cunicultor cunicultora m.

i f.
cunicultura f.
cunnilinció f.
cunnilingus m.
cupània f.
cuplet m.
cupletista m. i f.
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cuprat m.
cuproníquel m.
cupular adj.
cupulat -ada adj.
cupulí m.
cuqueta f.
curare m.
curatela f.
curbaril m.
curi m.
curie m.
curlera f.
curolla f.
curri m.
currículum m.
curroc m.
cursaire m. i f.
curset m.
cursetista m. i f.
cursivitat f.
cursivització f.
curtcircuit m.
curtcircuitar v. tr.
curtmetratge m.
curvímetre m.
cus m.
cuscanelles f. pl.
cuspinera f.
cutàndia f.
cúter m.
cutxef m.
dacoromanès -esa adj.
dacró m.
dàctil 2 m.
-dàctil (forma sufixada)
dactilar adj.
dactilat -ada adj.
dactilera f.
dactili- (forma prefixada)
dactilífer -a adj.
dactilocomposició f.
dadà m.

dadaisme m.
dadaista adj.
dafne m.
dàfnia f.
dàfnids m. pl.
daguet m.
dàimio m.
daixò
daixo-daixo adv.
dalai-lama m.
dalí m.
dalinar v. intr.
daliner dalinera m. i f.
dallò
dalton m.
��daltònid -a* adj.
damà m.
damascè -ena adj.
damasquinatge m.
dàncing m.
dansada f.
dansador2 -a adj.
dansarí dansarina m. i f.
dardada f.
darder m.
dartos m.
dasia f.
dasiàtids m. pl.
dasicladals f. pl.
dasipòdids m. pl.
dasocràcia f.
dasonomia f.
dasonòmic -a adj.
datació f.
datador -a adj.
datxa f.
davídic -a adj.
de facto loc. adv.
de iure loc. adv.
deambular v. intr.
deambulatori m.
debanament m.

debel.lador -a adj. i m. i f.
dèbit2 m.
decà m.
decabrista adj.
decadentista adj.
decaedre [o decàedre] m.
decahidrat m.
decalar v. tr.
decalatge m.
decalina f.
decampament m.
decapador decapadora m.

i f.
decapant m.
decapar v. tr.
decapatge m.
decàstil adj.
decatir v. tr.
decatissatge m.
decatló m.
decibel m.
decibèlic -a adj.
decil m.
decimador m.
decímetre m.
decisori -òria adj.
decolorant adj.
decolorar v. tr.
decorat m.
decorativisme m.
decorativista adj.
decrement m.
dècuple1 adj.
dedàlic -a adj.
defenestrar v. tr.
defensat -ada adj.
defervescència f.
deflació f.
deflacionista adj.
deflector -a adj.
defoliador -a adj.
defoliant m.
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defoliar v. tr.
degeneratiu -iva adj.
deglutinació f.
degolladura f.
degollat m.
degotador m.
degradable adj.
degradat m.
dèisi f.
deixuplinant m. i f.
dejectiu -iva adj.
delco m.
deleció f.
delegatori -òria adj.
delfinaptèrids m. pl.
delga f.
delibat m.
delictiu -iva adj.
delimitatiu -iva adj.
delinqüencial adj.
delinquiment m.
delmació f.
delmari m.
deltaic -a adj.
dèltic -a adj.
deltoedre [o deltòedre] m.
demacrar-se v. pron.
demani m.
demanial adj.
demarca m. i f.
demarcatiu -iva adj.
dematí m.
demencial adj.
demersal adj.
democratacristià -ana adj.
democratisme m.
demosofia f.
demosponges f. pl.
dendriforme adj.
dendrocronògraf m.
dendrocronologia f.
dendrograma m.
dendrologia f.
dendròmetre m.
dendrometria f.

denegable adj.
dener m.
denerit -ida adj.
denier -a adj. i m. i f.
denou1 m.
densificació f.
densificar v. tr.
densitòmetre m.
dentadora f.
dentalització f.
dentalitzar v. tr.
dentcurta f.
denticitat f.
dentífric -a adj. i m.
dentilabial adj.
depassar v. tr.
depleció f.
depletiu -iva adj.
deposicional adj.
derbi m.
derelicte m.
derelinquir v. tr.
derivatització f.
derivatitzar v. tr.
-derm (forma sufixada)
-derma (forma sufixada)
dermàpters m. pl.
dermatitis f.
dermatòfit m.
dermatogen m.
dermatòleg dermatòloga

m. i f.
dermatologia f.
dermatològic -a adj.
dermatosi f.
-dèrmia (forma sufixada)
dermoide adj.
dermopatia f.
dermòpters m. pl.
dermoquèlids m. pl.
derrapada f.
derrapar v. intr.
derrapatge m.
derris f.
derrotisme m.

derrotista adj.
des 2 (contracció)
des- (prefix)
desacceleració f.
desaccelerar v. tr.
desaccentuació f.
desacerar v. tr.
desaclimatació f.
desaclimatar v. tr.
desactivar v. tr.
desafavorir v. tr.
desaforat -ada adj.
desagradós -osa adj.
desaiguar v. tr.
desairar v. tr.
desalienar v. tr.
desaminació f.
desaminar v. tr.
desamurar v. tr.
desànim m.
desaparellament2 m.
desaparellar2 v. tr.
desarcaïtzar v. tr.
desbarbador -a adj.
desblocar v. tr.
desblocatge m.
desbloqueig m.
desbloquejar v. tr.
desborrador m.
desboscament m.
desbrossador -a adj.
desbrossament m.
descafeïnament m.
descafeïnar v. tr.
descalcificació f.
descalcificador m.
descalcificar v. tr.
descambuixar v. tr.
descampat m.
descapitalitzar v. tr.
descapotable adj.
descapotar v. tr.
descarboxilació f.
descarboxilar v. tr.
descarboxilasa f.
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descatalanització f.
descelar v. tr.
desceleració f.
descelerar v. tr.
descentrament m.
descimalar v. tr.
desclassament m.
desclassar v. tr.
descoagular v. tr.
descodificació f.
descodificador m.
descodificar v. tr.
descolonització f.
descolonitzar v. tr.
descompensació f.
descompensar v. tr.
descompressímetre m.
descompressió f.
descomprimir v. tr.
descomunal adj.
desconcentració f.
desconcertant adj.
descongelació f.
descongelar v. tr.
descongestió f.
descongestionar v. tr.
descongestiu -iva adj.
desconnectador m.
descontaminació f.
descontextualitzar v. tr.
descontrol m.
descontrolar-se v. pron.
desconvocar v. tr.
descord m.
descremar v. tr.
descremat -ada adj.
descruatge m.
desculturació f.
desdansa f.
desdibuixament m.
desdibuixar v. tr.
desdita f.
desdramatitzar v. tr.
deselectrització f.
deselectritzar v. tr.

desembarrancar v. tr.
desemborsament m.
desemborsar v. tr.
desembós m.
desembossada f.
desembossador -a adj.
desembossar2 v. tr.
desembussador -a adj. i m.
desemmallar v. tr.
desemmotllament m.
desemmotllant adj.
desemmotllatge m.
desenal adj.
desencadenant adj.
desencalcinament m.
desencalcinant m.
desencalcinar v. tr.
desencepar v. tr.
desencertar v. tr.
desencoframent m.
desencofratge m.
desencourar v. tr.
desendimoniar v. tr.
desenfocar v. tr.
desengavatxar-se v. pron.
desengramponador m.
desengrapadora f.
desenroscar v. tr. i pron.
desenrotllador -a adj.
desentrellar v. tr.
desèrtic -a adj.
desertificació f.
desertització f.
desertitzar v. tr.
desestabilitzar v. tr.
desestalinització f.
desestatitzar v. tr.
desfasament m.
desfasar v. tr.
desferracavalls m.
desfibrament m.
desficaci m.
desfocar v. tr.
desfonologització f.
desforestació f.

desforestar v. tr.
desfosforació f.
desfosforar v. tr.
desfrès m.
desgasar v. tr.
desglaciació f.
desgomar v. tr.
desgomatge m.
desgranador -a adj.
desgranament m.
desgranatge m.
desgrapadora f.
desgravació f.
desgravar v. tr.
desgreixatge m.
deshabituació f.
desherbant m.
desherbar v. tr.
desherbatge m.
deshidratador -a adj.
deshidrogenació f.
deshidrogenasa f.
deshonrat -ada adj.
deshumanització f.
deshumanitzador -a adj.
deshumanitzant adj.
deshumanitzar v. tr.
desiderata f.
desideratiu -iva adj.
desinfestació f.
desinflamació f.
desinformació f.
desinformar v. tr.
desinhibir v. tr.
desinsectació f.
desinsectar v. tr.
desintegrador -a adj.
desintercalar v. tr.
desinterlinear v. tr.
desintoxicació f.
desintoxicar v. tr.
desinversió f.
desionització f.
desionitzar v. tr.
deslabialització f.
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deslabialitzar v. tr.
desllanar v. tr.
desllanatge m.
desllavassar v. tr.
desllorigar2 v. tr.
desllunat m.
deslocalització f.
deslocalitzar v. tr.
desmagnetització f.
desmagnetitzar v. tr.
desmantellat -ada adj.
desmaquillador m.
desmaquillar v. tr.
desmarcatge m.
desmentible adj.
desmetilació f.
desmetilar v. tr.
desmilitaritzar v. tr.
desmitificació f.
desmitificar v. tr.
desmitologitzar v. tr.
desmobilització f.
desmobilitzar v. tr.
desmodròmic -a adj.
desmodulació f.
desmodulador m.
desmodular v. tr.
desmotador -a adj.
desmotar v. tr.
desmotatge m.
desmotivar v. tr.
desmòtrop -a adj.
desmotropia f.
desmultiplicació f.
desmultiplicador m.
desnasalització f.
desnicotinitzar v. tr.
desnierar v. tr. i pron.
desnitrificació f.
desnivellament m.
desnodrir-se v. pron.
desnuclearització f.
desnuclearitzar v. tr.
desnutrició f.
desodoració f.

desodorant adj.
desodorar v. tr.
desodoritzar v. tr.
desoperculador m.
desopercular v. tr.
desorció f.
desoxiribonucleic adj.
desoxiribosa f.
despalatalització f.
despalatalitzar v. tr.
despenalització f.
despenalitzar v. tr.
despenser m.
desperfilar v. tr.
despersonalització f.
despersonalitzador -a adj.
despersonalitzar v. tr.
despistat -ada adj. i m. i f.
despitralat -ada adj.
desplaçat -ada adj.
desplegable adj.
desplomament m.
dèspoina f.
despolaritzador -a adj.
despolitització f.
despolititzar v. tr.
despopar v. tr.
despotat m.
desproporcionació f.
desprotegit -ida adj.
despús-anit adv.
desquiratar v. tr.
desratització f.
desratitzar v. tr.
dessacralització f.
dessacralitzar v. tr.
dessalatge m.
dessalinització f.
dessalinitzar v. tr.
dessecador m.
dessecament m.
dessonillar v. tr.
dessuardatge m.
dessulfuració f.
dessulfurar v. tr.

destall m.
destalonament m.
destapador -a adj. i m. i f.
destesar v. tr.
destralada f.
desvear v. tr.
desviacionisme m.
desvinculació f.
desvincular v. tr.
desvirgar v. tr.
desvitrificar v. tr.
desviure’s v. pron.
desxiframent m.
detallisme m.
detecció f.
detectar v. tr.
detectivesc -a adj.
detector -a adj.
detonador m.
detritívor -a adj.
deumilionèsim -a adj.
deumil.lèsim -a adj.
deuteri m.
deuteró m.
deuteromicets m. pl.
dèutzia f.
devaluació f.
devaluar v. tr.
devanir-se v. pron.
deverbal adj.
devon m.
dextrat -ada adj.
dextrorotatori -òria adj.
diabasa f.
diac m.
diacetil m.
diaclasat -ada adj.
diàclasi f.
diacronia f.
diacrònic -a adj.
diàdic -a adj.
diàdoc m.
diàfisi f.
diagènesi f.
diagenitzar v. tr.
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diagonalització f.
diagrafia f.
diagramar v. tr.
dial m.
dialectalisme m.
dialectalització f.
dialectològic -a adj.
diali- (forma prefixada)
dialitèpal -a adj.
diamant2 m.
diamantar v. tr.
diamina f.
dianye m.
diapausa f.
diàpsids m. pl.
diasistema m.
diàspora f.
diastereoisòmer -a adj.
diastereoisomeria f.
diastimòmetre m.
diatomees f. pl.
diatomita f.
diatonia f.
diatreta f.
-diazina (forma sufixada)
diazo m.
diazocompost m.
diazoic -a adj.
diazole m.
diazoma m.
diazoni m.
-diazoni (forma sufixada)
diazotable adj.
diazotació f.
dibetú m.
diborà m.
dibraqui m.
dicarboxílic -a adj.
dicasteri m.
dicetona f.
dicible adj.
diclorodifluorometà m.

diclorofenoxiacètic adj.
dicranals f. pl.
dicromat m.
dicromia f.
dictàfon m.
díctic -a adj.
dictiòpters m. pl.
dictiosoma m.
dictiotals f. pl.
didèlfids m. pl.
didentat -ada adj.
dido m.
didodecaedre [o didode-

càedre] m.
diè m.
dieffenbàquia f.
diencèfal m.
dienòfil m.
dièsel adj.
dietilèter m.
dietista m. i f.
difàsic -a adj.
difenil m.
diferenciador -a adj.
diferit -ida adj.
dificerca adj.
difiodont -a adj.
difluència f.
difosfat m.
difosfòric adj.
difractograma m.
difuminar v. tr. i pron.
difusionisme m.
difusionista adj.
digitalització f.
digitalitzar v. tr.
digitar v. tr.
digitoxina f.
diglòssia f.
dihexagonal adj.
dihidrogenfosfat m.
dilatància f.

diligenciar v. tr.
dil.lènia f.
diluent adj.
dimensionar v. tr.
dimerització f.
dimeritzar v. tr.
dimetilamina f.
dimetilformamida f.
dimetilsulfòxid m.
dimetrodont m.
dimidiació f.
dimidiar v. tr.
dimoni 2 m.
dimorfo- (forma prefixada)
dimorfoteca f.
dinal adj.
dinamitar v. tr.
dinamització f.
dinamitzador -a adj. i m.

i f.
dinamitzar v. tr.
dinamometamorfisme m.
dinar3 m.
dinerari -ària adj.
dineret m.
dino- (forma prefixada)
dínode m.
dinofícies f. pl.
dinòfits m. pl.
dinoflagel.lades f. pl.
dinyar v. intr.
díode m.
diofàntic -a adj.
diol m.
diomedeids m. pl.
dionea f.
diòpsid m.
dioptre m.
diòptric -a adj.
dioxà m.
diòxid m.
��dipes* m.
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dipiràmide f.
diplegia f.
diploblàstic -a adj.
diplococ m.
diplodoc m.
diplodocus m.
díploe m.
diploedre [o diplòedre]

m.
diplografia f.
diploide adj.
diploïdia f.
diplomat -ada adj.
diplomatari m.
diplomatura f.
diplòpodes m. pl.
diplòpter -a adj.
dipnous m. pl.
dipol m.
dipolar adj.
dipsogen -ògena adj.
diradical m.
direccional adj.
directivitat f.
dirigent adj. i m. i f.
dirigisme m.
dirigista adj.
disacàrid m.
discal adj.
discant m.
discent adj.
disciforme adj.
discinèsia f.
disco- (forma prefixada)
discòfil discòfila m. i f.
discòfor -a adj.
discoglòssids m. pl.
discografia f.
discogràfic -a adj.
discomicets m. pl.
discoteca f.
discrecionalitat f.
discriminador m.
discriminatori -òria adj.
discursaire adj. i m. i f.

disfàsia f.
disfemisme m.
disfenoedre [o disfenòe-

dre] m.
disfenoide m.
disfòria f.
disforjo -a adj.
disfràsia f.
disfunció f.
disilà m.
disjuntor m.
dislèctic -a adj.
dislèxia f.
dismenorrea f.
disminuït -ïda adj.
dismutació f.
dismutar-se v. pron.
disomia f.
disostosi f.
dispar adj.
disparament m.
disparat -ada adj.
dispersador m.
dispersant adj.
dispersoide m.
displàsia f.
displàstic -a adj.
disprosi m.
disquet m.
disquetera f.
disrupció f.
disruptiu -iva adj.
dissemblar v. intr.
dissèmia f.
dissenyador dissenyado-

ra m. i f.
dissimetria f.
dissimètric -a adj.
dissipatiu -iva adj.
distal adj.
distanciació f.
distanciament m.
distena f.
distenta f.
distímia f.

distòpia f.
distòrcer v. tr.
distorsionar v. tr.
distribucional adj.
distribucionalisme m.
disulfat m.
disulfur m.
disulfúric adj.
disulfurós adj.
ditejar v. intr.
ditetragonal adj.
ditionat m.
ditiònic adj.
ditionit m.
ditionós adj.
ditrigonal adj.
ditroqueu m.
dittografia f.
dittologia f.
divalència f.
diverticular adj.
divisionisme m.
divorcista adj. i m. i f.
dixi f.
dobladora f.
doblatge m.
doblet m.
dobleta f.
dobló m.
doblonet m.
docència f.
docosà m.
documentable adj.
documentalisme m.
documentalista m. i f.
dodecà m.
dodecafàsic -a adj.
dodecafònic -a adj.
dodecatònic -a adj.
dodecatonisme m.
dodecil m.
dodecilbenzè m.
dodrant m.
doella f.
doi m.
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doiut -uda adj.
dolador2 -a adj. i m. i f.
dolçamara f.
dolerita f.
dolicocefàlia f.
dolina f.
dolípor m.
dolomitització f.
dolós -osa adj.
dom1 m.
dom2 m.
doma1 f.
doma2 f.
domàtic -a adj.
domiciliació f.
dominància f.
dominicatura f.
domus f.
donatisme m.
donatista adj.
donegal m.
dòngola f.
donostiarra adj. i m. i f.
dopar v. tr.
dopatge m.
dorada f.
doral m.
doris m.
dormidora f.
dormissó m.
dos1 adj.
doset m.
dosificador m.
dosseret m.
dossier m.
dovellat -ada adj.
dovellatge m.
doxògraf m.
doxografia f.
doxogràfic -a adj.
dracena f.
draconític -a adj.
dragalina f.
dragamines m.
dragatge m.

dragea f.
drago m.
dragolí m.
dragonat -ada adj.
dramatisme m.
drapejat m.
draper1 m.
drassaner m.
dràvida m. i f.
dravídic -a adj.
dren m.
drenador m.
dretà -ana adj.
dretanitzar v. tr.
drethavent m. i f.
driblar v. tr.
driblatge m.
dringuejar v. intr.
drogar v. tr.
drogoaddicció f.
drogoaddicte -a adj. i m.

i f.
drogodependència f.
drogodependent m. i f.
droguet m.
-drom (forma sufixada)
dromaids m. pl.
dròsera f.
dublinès -esa adj. i m. i f.
ducató m.
dugong m.
duja f.
dujar v. tr.
dulciaqüícola adj.
dulcimer m.
duma f.
dúmper m.
dunar adj.
dunita f.
duopoli m.
dúplex adj.
duplexor m.
duplicidentats m. pl.
dupondi m.
duralinox m.

duralumini m.
duratiu -iva adj.
dúrio m.
duròmetre m.
ebullioscòpia f.
ebullioscòpic -a adj.
ecartament m.
ecdisona f.
ecètic -a adj.
eclesial adj.
eclímetre m.
eclipsament m.
eclissa f.
eclogal adj.
eclogita f.
eclosió f.
eco-1 (forma prefixada)
eco-2 (forma prefixada)
ecografia f.
ecòleg ecòloga m. i f.
ecolocalització f.
ecològic -a adj.
ecologisme m.
ecologista adj.
econometria f.
econometrista m. i f.
economitzador -a adj.
ecopràxia f.
ecosfera f.
ecosistema m.
ecotip m.
ecotipus m.
ecotò m.
ecotoxicologia f.
ectocarpals f. pl.
ectoderma m.
ectoparàsit -a adj.
ectòpia f.
ectòpic -a adj.
ectoplasma m.
ectoplasmàtic -a adj.
ectotèrmia f.
ecu m.
ecumene m.
ecumenisme m.
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ecumenista adj.
edàfic -a adj.
edafòleg edafòloga m. i f.
edafologia f.
edentats m. pl.
edetà -ana adj.
ediacarià -ana adj.
edicle m.
edictal adj.
edícula f.
edificabilitat f.
edificable adj.
edificatiu -iva adj.
edípic -a adj.
editorialista m. i f.
edogonials f. pl.
edòmetre m.
edometria f.
edomètric -a adj.
èdril f.
edul adj.
edulcorant adj.
efeb m.
efector -a adj.
efedra f.
efedrina f.
efemeròpters m. pl.
efeminat -ada adj.
efluir v. intr.
egirina f.
egitàlids m. pl.
ego m.
egocèntric -a adj.
egocentrisme m.
egocentrista adj. i m. i f.
egolàtric -a adj.
egressiu -iva adj.
ehem interj.
eicòrnia f.
èider m.
einstein m.
einsteini m.

eixamar v. tr. i pron.
eixamenadora f.
eixamenament m.
eixamener m.
eixamenera f.
eixample m.
eixaquier m.
eixareta f.
eixavuiro m.
eixiu m.
eixobrir v. tr.
eixorba-rates m.
eixordiga f.
eixugamans m.
��eixugaparabrises* m.
eixugavidres m.
ejectar v. tr.
ejectiu -iva adj.
ejector m.
elaiòmetre m.
elapé m.
elàpids m. pl.
elasmobranquis m. pl.
elastina f.
elastòmer m.
elatiu -iva adj.
eleata m.
electoralisme m.
electoralista adj.
electró 2 m.
electroacústic -a adj.
electroafinitat f.
electroanàlisi f.
electroanalític -a adj.
electrocardiògraf m.
electrocardiograma m.
electrocinètica f.
electroconformació f.
electrocutador -a adj.
electrodeposició f.
electrodinamòmetre m.
electrodomèstic -a adj.

electroencefalografia f.
electroencefalograma m.
electroerosió f.
electroerosionar v. tr.
electròfil -a adj.
electroforesi f.
electroforètic -a adj.
electroformació f.
electrofrè m.
electrogalvànic -a adj.
electrogalvanisme m.
electrogen -ògena adj.
electrografia f.
electrologia f.
electroluminescència f.
electromecànic -a adj.
electròmer -a adj.
electromeria f.
electromèric -a adj.
electromotriu adj.
electronegativitat f.
electroòptic -a adj.
electroosmosi f.
electroscòpia f.
electrosonda f.
electrostricció f.
electrotècnia f.
electrotècnic -a adj.
electrotèrmia f.
electrotèrmic -a adj.
electrotip m.
electrotipus m.
electrotrèn m.
electrovalència f.
electrovalent adj.
electroxoc m.
elementalitat f.
eleòmetre m.
eleosoma m.
elina f.
elit f.
elitisme m.
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elitista adj.
ell 1 interj.
elodea f.
eloi m.
elució f.
eludible adj.
eluent adj.
eluir v. tr.
elusió f.
elutriació f.
eluviació f.
eluvial adj.
eluvió m.
elxà -ana adj. i m. i f.
emanatista adj.
embafat -ada adj.
embafós -osa adj.
embalament m.
embalar-se v. pron.
embambat -ada adj.
embarbussament m.
embargable adj.
embargador -a adj. i m.

i f.
embarretat -ada adj.
embarrotar v. tr.
embascar-se v. pron.
embellit -ida adj.
embenador -a adj.
emberízids m. pl.
embero m.
emblanquinat m.
emblaviment m.
embofegar-se v. pron.
embogidor -a adj.
embogiment m.
embogir v. tr. i intr.
emboirament m.
emboixar m.
embolada f.
embolar2 v. tr.
embolcallament m.
embolicador2 -a adj.
embolicament m.
embolisme2 m.

embornament m.
embornar v. tr.
emborsar v. tr.
embós m.
embossada f.
embossament2 m.
embossar2 v. tr.
embotició f.
embovar v. tr.
embraçadura f.
embragament m.
embriòfits m. pl.
embriòleg embriòloga m.

i f.
embrionat adj.
embriopatia f.
emesi f.
emetina f.
emfatització f.
emfatitzar v. tr.
emídids m. pl.
emigratori -òria adj.
emirat m.
emis m.
emitància f.
emmacat m.
emmagatzemador -a adj.
emmagatzemament m.
emmagriment m.
emmagrir v. tr.
emmanillar v. tr.
emmanisar v. tr.
emmarar-se2 v. pron.
emmarranar-se v. pron.
emmascarar2 v. tr.
emmental m.
emmetxat m.
emmolinar v. tr. i pron.
emmorterar v. tr.
emmotllatge m.
emotivisme m.
empallegament m.
empallegós -osa adj.
empalmadora f.
empalmament m.

emparedat -ada adj.
emparellar v. intr.
emparrador -a adj.
empastament m.
empatia f.
empàtic -a adj.
empavonament m.
empegueïdor -a adj.
empellar v. intr. i pron.
emperadora adj.
empès -esa adj.
empetxinat -ada adj.
empiconar v. tr.
empiema m.
empipada f.
empirista adj.
empitada f.
empiulament m.
empixonament m.
emplenament m.
emplomallar v. tr.
emplomat m.
empolsador m.
emporità -ana adj. i m.

i f.
emprenyavelles f.
empresarial adj.
empresariat m.
emprimació f.
emú m.
emulsionant adj.
emunció f.
enagües f. pl.
enantiòmer -a adj.
enantiomeria f.
enantiomorf -a adj.
enantiomorfisme m.
enargita f.
encabotament m.
encabotar-se v. pron.
encadenat m.
encaixament m.
encalçador -a adj.
encalcinada f.
encalcinament m.
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encalentidor m.
encanyonada f.
encaparrotar-se v. pron.
encapelladura f.
encapotar2 v. tr.
encapsulat -ada adj.
encaradís -issa adj.
encaramel.lar v. tr.
encartutxat -ada adj.
encasada f.
encastador m.
encastament m.
encavalcant adj.
encavallament m.
encebament m.
encefalitis f.
encefalopatia f.
encelat -ada adj.
encertat -ada adj.
encisam m.
encistament m.
encistar-se v. pron.
encistellada f.
encletxa f.
enclova f.
encofrador encofradora

m. i f.
encofrat m.
encolada f.
encoladora f.
encolat m.
encolatge m.
encoler m.
encollar v. tr.
encollarat -ada adj.
encolomar v. tr.
encomiable adj.
encondolir-se v. pron.
encontrada2 f.
encontradís -issa adj.
encopresi f.
encordatge m.
encordillat -ada adj.
encorregut -uda adj.
encotillar v. tr.

enculturació f.
endarrer adv.
endarrere adv.
endemisme m.
endentar v. tr.
enderiar-se v. pron.
endeutament m.
endevinatiu -iva adj.
endevinatori -òria adj.
endevineta m. i f.
endoblar v. tr.
endocardíac -a adj.
endocèntric -a adj.
endocitosi f.
endocranial adj.
endocrí -ina adj.
endocrinòleg endocrinò-

loga m. i f.
endocrinologia f.
endoderma m.
endodòncia f.
endofàsia f.
endofàsic -a adj.
endòfit m.
endogàmia f.
endogàmic -a adj.
endogeu -ea adj.
endolimfa f.
endolític -a adj.
endometri m.
endomorfisme m.
endoparàsit -a adj.
endoplasma m.
endoplasmàtic -a adj.
endoproctes m. pl.
endorreic -a adj.
endorreisme m.
endoscopi m.
endoscòpia f.
endòspora f.
endossatari endossatària

m. i f.
endoteli m.
endotelial adj.
endotèrmia f.

endotoxina f.
endovenós -osa adj.
endozoic -a adj.
eneolític -a adj.
energètic -a adj.
enèsim -a adj.
enfeltrament m.
enferritjament m.
enfeudar v. tr.
enfigar-se v. pron.
enfila2 f.
enfilació f.
enfilador2 -a adj.
enfocament m.
enfollidor -a adj.
enfonadura f.
enfondre v. tr.
enforfoguir v. tr.
enformament m.
enforquillar v. tr.
a les enfosques loc. adv.
enfranquidor enfranqui-

dora m. i f.
enfrontament m.
enfustament m.
engafar v. tr.
engaliar v. tr.
enganapastors m.
enganxacabells m.
enganxa-roques m.
enganxat m.
enganxifós -osa adj.
enganxó m.
enganyamarits m.
engarrofar-se v. pron.
engassar v. tr.
engatjador -a adj.
engavatxinador m.
engavatxinar v. tr.
engirgolar v. tr.
englantiner m.
engolosir v. tr.
engorjat m.
engospar v. tr.
engrama m.
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engrapador -a adj.
engràulids m. pl.
engrelat -ada adj.
engripat -ada adj.
engronsada f.
engronsador m.
engronsament m.
enguerrar v. tr.
enguierar v. tr.
enherbament m.
enigmística f.
enjogassar v. tr.
enjorn adv.
enjovat m.
enjub m.
enjuncar v. tr. i pron.
enllanet adv.
enllaunament m.
enllistonat m.
enllomar v. tr.
enllosat m.
enneasíl.lab -a adj.
enneasil.làbic -a adj.
ennigular-se v. pron.
ennigulat m.
ennuegament m.
ennuvolat m.
enòfil -a adj. i m. i f.
enòfob -a adj. i m. i f.
enol m.
enòleg enòloga m. i f.
enòlic -a adj.
enolització f.
enologia f.
enològic -a adj.
enquadrament m.
enquestador enquestado-

ra m. i f.
enquestar v. tr.
enquetiar v. tr.
enraiar v. tr.
enrampada f.
enrampament m.
enrasar v. tr.
enredortar v. tr.

enreular-se v. pron.
enreveixinament m.
enreveixinar v. tr.
enrigidor m.
enrobustir v. tr.
enrojolament m.
enrònia f.
enrotllable adj.
ensenyament2 m.
ensenyant adj. i m. i f.
ensimar v. tr.
ensimatge m.
ensitjament m.
ensitjat m.
ensobinada f.
ensobinar-se v. pron.
ensobradora f.
ensomni m.
ensomniar v. intr. i tr.
ensopit -ida adj.
ensota adv.
enstatita f.
ensucrat m.
ensulfatador -a adj. i m.

i f.
ensulfatar v. tr.
entabuixar v. tr.
entalpia f.
entarimat m.
èntasi m.
entat -ada adj.
entaulellar v. tr.
entema f.
entemonir v. tr.
enteritis f.
enterobacteriàcies f. pl.
enterocèlia f.
enteròcit m.
enterococ m.
enteropatia f.
enteropneusts m. pl.
enterotoxèmia f.
enterovirus m.
enterrossament m.
entimar v. tr.

entintament m.
entintar v. tr.
entoixar v. tr.
entomocecidi m.
entomòfag -a adj. i m. i f.
entomofília f.
entomògam -a adj.
entomogàmia f.
entomòleg entomòloga

m. i f.
entomologia f.
entorcillar v. tr.
entorcir v. tr.
entorpidor -a adj.
entorpiment m.
entorpir v. tr.
entortillar v. tr.
entramat m.
entrebiga f.
entrebigar v. tr.
entrebigat m.
entrecara f.
entreferro m.
entrega f.
entregar v. tr.
d’entreguerres loc. adv.
entrellaçat m.
entrepà m.
entresolat m.
entrevistador entrevista-

dor m. i f.
entrompar v. tr.
entubar v. tr.
entufat -ada adj.
enuresi f.
envalentir v. tr.
envasadora f.
envelar-se v. pron.
envelat2 -ada adj.
envergit -ida adj.
envernissador envernis-

sador m. i f.
envernissament m.
enviat enviada m. i f.
envirollar v. tr.
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environament m.
enviudar v. intr.
envol m.
envolar-se v. pron.
envolts m. pl.
enxaneta m. i f.
enxonxit -ida adj.
eolífon m.
eòlit m.
eonotema m.
eortologia f.
eosinòfil -a adj.
epibiont m.
epicardi m.
epiclesi f.
epicon m.
epicòndil m.
epidemiòleg epidemiòlo-

ga m. i f.
epidemiologia f.
epidemiològic -a adj.
epidídim m.
epidometria f.
epidota f.
epidural adj.
epifenomenisme m.
epifil.le -a adj.
epifisial adj.
epifític -a adj.
epífora f.
epigenètic -a adj.
epigènia f.
epiglòtic -a adj.
epígon m.
epilimni m.
epilímnion m.
epilític -a adj.
epímer -a adj.
epimeria f.
epimorfisme m.
epipaleolític -a adj.
epipló m.
epirota adj. i m. i f.
episcopalià -ana adj.
episemema m.

episemon m.
epispàdies f. pl.
epístasi f.
epistàtic -a adj.
epístrofe f.
epitalàmic2 -a adj.
epitàlem m.
epitàxia f.
epitaxial adj.
epitermal adj.
epítesi f.
epítop m.
epítrope f.
epizona m.
epòxid m.
epoxidació f.
èpsilon f.
equalitzador m.
equant adj.
equeneids m. pl.
equí 1 m.
èquids m. pl.
equiennal adj.
equilibrador -a adj.
equilibrament m.
equilibratge m.
equilibrisme m.
equimolar adj.
equimolecular adj.
equinoïdeus m. pl.
equins m. pl.
equiparable adj.
equiplúvia f.
equiset m.
equisetals f. pl.
equisetates f. pl.
equisetòpsids m. pl.
equiuroïdeus m. pl.
equivocitat f.
eradicar v. tr.
erasmià -ana adj.
erasmisme m.
erasmista adj.
eratema m.
eremacausi f.

eremitisme m.
erg 2 m.
ergatiu -iva adj.
ergativitat f.
ergo- (forma prefixada)
ergòdic -a adj.
ergodicitat f.
ergol m.
ergonomia f.
ergonòmic -a adj.
ergonomista m. i f.
ergosterol m.
ergotamina f.
ergotoxina f.
eriçat -ada adj.
erígeron m.
eriocrom m.
eriòfor m.
eritrina f.
eritròcit m.
eritrocitosi f.
eritrodèrmia f.
eritropoesi f.
erminiat -ada adj.
erogen -ògena adj.
erosionabilitat f.
erosivitat f.
erotització f.
erotitzar v. tr.
erotogen -ògena adj.
erro m.
es 2 art.
esbadellat -ada adj.
esbaldregall m.
esbarrejar v. tr.
esbellussar-se v. pron.
esbocador m.
esbocar v. tr.
esbocat -ada adj.
esbocelles f. pl.
esboirat -ada adj.
esborratinta m.
esbutzar v. tr.
escabotell m.
escafandrisme m.
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escafandrista m. i f.
escafoïdal adj.
escafòpodes m. pl.
escagaixar-se v. pron.
escaguitxada f.
escairada f.
escalabrar v. tr.
escalabrós -osa adj.
escalar1 adj.
escaldí -ina adj.
escalemot m.
escalenoedre [o escalenòe-

dre] m.
escalfabraguetes m. i f.
escalfaplats m.
escalímetre m.
escal.lònia f.
escamisat m.
escamònia f.
escandi m.
��escàner* m.
��escanògraf* m.
escantar v. tr.
escanyacabres m.
escanyacavalls m.
escanyapolls m.
escap2 m.
escapulohumeral adj.
escarabeids m. pl.
escarabeu m.
escarar 2 v. tr.
escarlatí m.
escarot m.
escarotar v. tr.
escarpament m.
escarquillat -ada adj.
escarranxar-se v. pron.
escarranxes f. pl.
escarrar v. tr.
escarrassó adj.
escarruf m.

escarrufar v. tr. i pron.
escarselló m.
escarxofera f.
escassedat f.
escatet m.
escàtil m.
escativana f.
escato-2 (forma prefixa-

da)
escatocol m.
escatofília f.
escatosos m. pl.
escellar v. tr.
escenificació f.
escenificar v. tr.
escenotècnia f.
esciènids m. pl.
escifozous m. pl.
esciliorínids m. pl.
escil.larina f.
escindir v. tr.
escintil.lació f.
escintil.lar v. intr.
esciòfil -a adj.
escissiparitat f.
esclatabufa m.
esclatant adj.
esclavisme m.
esclavista adj.
esclavització f.
esclavó m.
esclerènquima m.
escleritis f.
escleroderma m.
esclerofil.le -a adj.
escleròmetre m.
escleroproteïna f.
escoa f.
escoftàlmids m. pl.
escolanet escolaneta m.

i f.

escolaritat f.
escolarització f.
escolaritzar v. tr.
escolítids m. pl.
escolopàcids m. pl.
escolopendromorfs m. pl.
escolta2 adj.
escoltet m.
escolteta f.
escoltisme m.
escomberesòcids m. pl.
escombratge m.
escòmbrids m. pl.
escopofília f.
escopolamina f.
escora f.
escorar v. tr.
escorçador -a adj.
escorçament m.
escorificant m.
escorpènids m. pl.
escorpeniformes m. pl.
escorregut -uda adj.
escorrentia f.
escotoma m.
escotopia f.
escotòpic -a adj.
escripturístic -a adj.
escrotal adj.
escuderia f.
escullós -osa adj.
escultòric -a adj.
escunç m.
escunçar-se v. pron.
escuradeta f.
escuraflascons m.
escussó m.
escúter m.
escutiament m.
escutígera f.
escutigeromorfs m. pl.
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esfagne m.
esfàgnides f. pl.
esfalerita f.
esfarnegar v. tr.
esfèn m.
esfeníscids m. pl.
esfenoedre [o esfenòedre]

m.
esfenofil.lals f. pl.
esfenòpsids m. pl.
esfigmocardiògraf m.
esfigmocardiograma m.
esfigmògraf m.
esfigmograma m.
esfigmomanòmetre m.
esfigmòmetre m.
esfingolípid m.
esfingomielina f.
esfingosina f.
esfirènids m. pl.
esfírnids m. pl.
esforcegat -ada adj.
esgallimpat -ada adj.
esgarrapacrestes m.
esgarrapacristos m.
esgarrar2 v. tr.
esgarriar2 v. tr.
esgrafiador esgrafiadora

m. i f.
esguell m.
esguellar v. tr.
esguit m.
esguitar v. intr. i tr.
esguitós -osa adj.
eslàlom m.
eslalomista m. i f.
eslavó -ona adj. i m. i f.
eslingar v. tr.
eslip m.
eslògan m.
esmaixada f.
esmaixador esmaixadora

m. i f.
esmaixar v. tr.
esmalteria f.

esmarrar-se v. pron.
esme m.
esmectita f.
esmerilador -a adj.
esmerilament m.
esmirla f.
esmitjar v. tr.
esmòquing m.
esmuriac m.
esòcids m. pl.
esofagitis f.
esonàrtex m.
esoterisme m.
espacialisme m.
espacio- (forma prefixada)
espagueti m.
espaiador -a adj.
espaiament m.
espair v. tr. i pron.
espaitemps m.
espal.lació f.
espalmador1 m.
espalmatòria f.
espantaocells m.
espanta-sogres m.
espanyoleta f.
esparcet m.
espardenyada f.
espargani m.
espàrids m. pl.
esparmània f.
espartaquisme m.
espartaquista adj.
esparverenc adj.
espasista m. i f.
espasmòlisi f.
espasmolític -a adj.
espatla f.
espatllat -ada adj.
espatodea f.
especiació f.
especificitat f.
espectacularitat f.
espectrofluorímetre m.
espectrofotòmetre m.

espectrògraf m.
espectrografia f.
espectrogràfic -a adj.
espectrograma m.
espectroheliògraf m.
espectroheliografia f.
espectroheliogràfic -a adj.
espectroheliograma m.
espectrohelioscopi m.
espectròmetre m.
espectrometria f.
espectromètric -a adj.
espectropirheliòmetre m.
espectroscopi m.
espectroscòpia f.
espectroscòpic -a adj.
espectroscopista m. i f.
espècul m.
espeleòleg espeleòloga m.

i f.
espeleologia f.
espeleològic -a adj.
espell m.
espellat m.
espencar v. tr.
espentolar v. tr.
espentolat -ada adj.
espènyer v. tr.
esperantisme m.
esperesar-se v. pron.
espermaceti m.
espermaci m.
espermatangi m.
espermati- (forma prefixa-

da)
espermaticida adj.
espermàtida f.
espermatòcit m.
espermatogènesi f.
espermatogoni f.
espermo- (forma prefixa-

da)
espernegat -ada adj.
espernetec m.
esperpèntic -a adj.
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esperrucar v. tr.
espetegadís -issa adj.
espeu m.
espic m.
espigatrencat m.
espín m.
espinalbar m.
��espinàquer* m.
espinar1 m.
espinavineta f.
espina-xoca f.
espineta2 f.
espingarder m.
espinyadora f.
espinyolador m.
espinzellar v. tr.
espipellada f.
espipellar v. tr.
espiracle m.
espirànic -a adj.
espirantització f.
espírea f.
espiril m.
espiril.làcies f. pl.
espiritrompa f.
espirogira f.
espirògraf 1 m.
espirògraf 2 m.
espirometria f.
espiroqueta f.
espiroquetosi f.
espitxar-se v. pron.
esplanació f.
esplanador -a adj.
esplandit m.
esplendent adj.
espolet m.
espolinat m.
espolsamates m.
espolsó m.
espondili -ília adj.
espondilitis f.

esponger -a adj.
espongina f.
esponjat m.
esponsàlies f. pl.
esporada f.
esporangiòfor m.
esporocarp m.
esporofil.le m.
esporofític -a adj.
esporogen -ògena adj.
esporogoni m.
esporozous m. pl.
esportista adj. i m. i f.
esporulació f.
esporular adj.
espot m.
esprai m.
esprint m.
esprintador esprintadora

m. i f.
esprintar v. intr.
esprue m.
espuntament m.
espunyidura f.
esquadrilla f.
esquaix m.
esqualè m.
esquàlids m. pl.
esqualiformes m. pl.
esquama f.
esquamós -osa adj.
esquatínids m. pl.
esquellar v. tr.
esquelleig m.
esquellejar v. intr.
esquelleta f.
esquerar2 v. tr.
esquerdat -ada adj.
esquerdejada f.
esquerdejat m.
esquerdell m.
esquerdillar v. tr.

esquerperia f.
esquerranisme m.
esquetx m.
esquiable adj.
esquifista m. i f.
esquila f.
esquimoaleuta adj.
esquimotatge m.
esquistositat f.
esquit m.
esquitar v. intr. i tr.
esquitllar v. tr.
d’esquitllèbit loc. adv.
esquitós -osa adj.
esquivable adj.
esquivada f.
esquizocele f.
esquizofrènia f.
esquizofrènic -a adj.
esquizoide adj.
esquizomicet m.
esquizotímia f.
esseni essènia m. i f.
essènic -a adj.
essiu -iva adj.
estabeig m.
estabilient m. i f.
estabilització f.
estabilitzador -a adj.
estabilitzant adj. i m.
estabilitzar v. tr.
estabulari m.
estacament m.
estacionalitat f.
estàdia f.
estadimetria f.
estafilí -ina adj.
estafilococ m.
estagflació f.
estalactític -a adj.
estalagmític -a adj.
estalinisme m.
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estalinista adj.
estamenejar v. tr.
estampida f.
estanc 2 -a adj.
estand m.
estàndard m.
estandardització f.
estandarditzar v. tr.
estannà m.
estannat -ada adj.
estanquitat f.
estanteria f.
estantolat -ada adj.
estàrter m.
estasiòleg estasiòloga m.

i f.
estasiologia f.
estassada2 f.
estatal adj.
estatera f.
estaticisme m.
estaticista adj.
estatista adj.
estatització f.
estatitzar v. tr.
estatja1 f.
estatja2 f.
estatocist m.
estator m.
estatòric -a adj.
estatòspora f.
estatus m.
estaurolita f.
esteatosi f.
estegocèfals m. pl.
estellador1 m.
estellera f.
estel.liforme adj.
estenedora f.
estenodactilografia f.
estenoic -a adj.
estenotípia f.
estenotipista m. i f.
estepa3 f.
estepari -ària adj.

esteper m.
esteperar m.
esteperol m.
esteperola f.
estèpic -a adj.
estepitzar v. tr.
estequiometria f.
estequiomètric -a adj.
estercoràrids m. pl.
estèreo adj.
estereocomparador m.
estereoespecificitat f.
estereoestructura f.
estereofonia f.
estereofònic -a adj.
estereoisòmer -a adj.
estereoisomeria f.
estereoradian m.
estereoradiant m.
estereoscòpia f.
estereotipat -ada adj.
estereotipus m.
estereovisió f.
estergit m.
estèric -a adj.
estern m.
esternbèrgia f.
estèrnids m. pl.
esternutatori -òria adj.
esteroïdal adj.
esteroide m.
esterol m.
esterrecada f.
esterrecar v. tr.
estèsia f.
-estèsia (forma sufixada)
estesiologia f.
esteticista adj.
estetitzant adj.
estetòfon m.
estetoscopi m.
esteve m.
estiatge m.
estic1 m.
estic2 m.

esticometria f.
estigmàtic -a adj.
estigmatisme m.
estigonematals f. pl.
estimatori -òria adj.
estira-i-arronsa m.
estirè m.
estirènic -a adj.
estivada f.
estocàstic -a adj.
estofat2 m.
estomatitis f.
estomatòleg estomatòlo-

ga m. i f.
estomatologia f.
estomatològic -a adj.
estomatòpodes m. pl.
estomiformes m. pl.
estomocordats m. pl.
estomodeu m.
estopeït -ïda adj.
estopí m.
estorinar-se v. pron.
estovor f.
estradiol m.
estrallar-se v. pron.
d’estranquis loc. adv.
estranyament1 m.
estraperlada f.
estraperlista adj.
estraperlo m.
estratificat m.
estratigràfic -a adj.
estratocúmul m.
estratopausa f.
estratosfera f.
estratotip m.
estre m.
estregat m.
estrela f.
estrelítzia f.
estrelleta f.
estremidor -a adj.
estreptocòccia f.
estrès m.
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estriació f.
estribot m.
estricament m.
estricció f.
estricne m.
estrígids m. pl.
estrigiformes m. pl.
estrígil m.
estrilda f.
estríldids m. pl.
estrioscòpia f.
estripadora f.
estroboscopi m.
estròfic -a adj.
estrogen m.
estromateids m. pl.
estromatòlit m.
estrombolià -ana adj.
estrona f.
estruciònids m. pl.
estructuralisme m.
estructuralista adj.
estruma m.
estucament m.
estudiantesc -a adj.
estudiantil adj.
estufat -ada adj.
estufir v. tr.
estúrnids m. pl.
esvarada f.
esvarador -a adj.
esvarar v. intr.
esvaró m.
esvarós -osa adj.
esvàstica f.
esventat -ada adj.
esventrament m.
esventrellar-se v. pron.
eta f.
etali m.
etanal m.
etanoic adj.
etanol m.
etanolamina f.
etarra adj.

etí m.
etilació f.
etilamina f.
etilar v. tr.
etilendiamina f.
etilenglicol m.
etilisme m.
etimòleg etimòloga m.

i f.
etiolament m.
etiolar-se v. pron.
etiquetatge m.
etnarca m.
ètnia f.
etno- (forma prefixada)
etnocentrisme m.
etnocidi m.
etnolingüística f.
etnomusicologia f.
etnopsicologia f.
etòleg etòloga m. i f.
etruscologia f.
eubacteri m.
eubacterials m. pl.
eubiòtica f.
eucariota adj.
eucariòtic -a adj.
eucromatina f.
euèdric -a adj.
eufemístic -a adj.
eufoni m.
euforitzant adj.
eufòtic -a adj.
eugenèsic -a adj.
eugènia f.
eugenol m.
euglena f.
euglenòfits m. pl.
eulàlia f.
eupatori m.
eupèpsia f.
eupèptic -a adj.
eurasiàtic -a adj.
eureka interj.
euri- (forma prefixada)

eurioic -a adj.
euro- (forma prefixada)
eurocomunisme m.
europeisme m.
europeista adj.
europi m.
eurosiberià -ana adj.
eusporangi m.
eusporangiades f. pl.
eustàtic -a adj.
eustatisme m.
eustigmatofícies f. pl.
eutanàsia f.
eutectoide m.
euteris m. pl.
eutòcia f.
eutròfic -a adj.
eutrofització f.
evaginable adj.
evanescència f.
evangelisme m.
evangelització f.
evangelitzador -a adj. i m.

i f.
evaporador m.
evaporímetre m.
evaporita f.
evaporític -a adj.
evasor -a adj. i m. i f.
evirat adj.
exa- (forma prefixada)
excardinació f.
excardinar v. tr.
excepcionalitat f.
excitància f.
excitatriu f.
excitró m.
excloent adj.
exculpatori -òria adj.
excurs m.
excusat1 m.
excusat2 m.
exedra f.
exemplarisme m.
exfoliable adj.
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exfoliatiu -iva adj.
exhauridor -a adj.
exhibicionista adj.
exhortatiu -iva adj.
exiliat -ada adj. i m. i f.
eximent adj.
exlibrisme m.
exlibrista m. i f.
exó m.
exobiologia f.
exocèntric -a adj.
exocètids m. pl.
exocitosi f.
exocrí -ina adj.
exoendocrí -ina adj.
exofàsia f.
exogàmia f.
exogàmic -a adj.
exònim m.
exopercolació f.
exorreic -a adj.
exorreisme m.
exosfera f.
exòspora f.
exotoxina f.
expansionisme m.
expansionista adj.
expansor m.
expenedoria f.
experimentalisme m.
experimentalista adj.
expilar v. tr.
expiratori -òria adj.
explanatori -òria adj.
explicitació f.
explicitar v. tr.
exploratori -òria adj.
explotabilitat f.
exposímetre m.
exsecallar v. tr.
exsudat m.
exsudatiu -iva adj.
extensional adj.
extensògraf m.
extensòmetre m.

externalisme m.
extint -a adj.
extorsionar v. tr.
extraatmosfèric -a adj.
extracorrent m.
extractant m.
extractor -a adj.
extradir v. tr.
extralingüístic -a adj.
extramatrimonial adj.
extrameridià -ana adj.
extraoficial adj.
extraparlamentari -ària

adj.
extrapolació f.
extrapolar v. tr.
extraradi m.
extrasensorial adj.
extrasístole f.
extraterrestre adj.
extravertit -ida adj.
extremeny -a adj. i m. i f.
extrors -a adj.
extrudibilitat f.
extrudible adj.
extrudir v. tr.
extrusió f.
extrusiu -iva adj.
extrusor -a adj.
exúvia f.
exuviació f.
fabrià -ana adj.
fabriquer m.
fabrisme m.
fabrista adj. i m. i f.
faco- (forma prefixada)
facoma m.
facomatosi f.
facoquer m.
fàctic -a adj.
factual adj.
fàding m.
fadrinot m.
fagell m.
fago- (forma prefixada)

fagocitari -ària adj.
fagony m.
fagotista m. i f.
faialita f.
faió m.
faisandé adj.
faisme m.
faista adj.
faitó m.
falacrocoràcids m. pl.
falàngic -a adj.
falangisme m.
falangista2 adj.
falcat m.
falci- (forma prefixada)
falconet m.
falconiformes m. pl.
faldeta f.
falern m.
fallat -ada adj.
fal.liforme adj.
fallit -ida adj.
falòria f.
falsabilitat f.
falsable adj.
falsia2 f.
fan m. i f.
fanalet m.
fanerític -a adj.
faneròfit m.
fanerozoic -a adj.
fanotró m.
fantasiaire adj. i m. i f.
fantasmal adj.
faraday m.
faradímetre m.
farcit m.
fardatxo m.
farfalleig m.
farfallejar v. intr.
fària f.
faringalització f.
faringitis f.
faringola f.
faringoscopi m.
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faringoscòpia f.
farinot m.
fàrmac m.
farmaciola f.
farmacòleg farmacòloga

m. i f.
farmacologia f.
farmacològic -a adj.
farmacoteràpia f.
farnaca f.
farneria f.
farnesol m.
farolejar v. intr.
farroig m.
farser farsera m. i f.
farsista m. i f.
fartada f.
fartera f.
fartó fartona m. i f.
fàscia f.
fascicular adj.
fascíola f.
-fàsia (forma sufixada)
fàsic -a adj.
fasmòpters m. pl.
fassera f.
fàtica adj.
fatifat f.
fatimita m. i f.
fato m.
fàtsia f.
fatxa2 adj. i m. i f.
faüllada f.
faunístic -a adj.
fautoria f.
fauvisme m.
fauvista adj.
faver adj.

favull m.
fax m.
febrícula f.
fedaí fedaïna m. i f.
fedatari -ària adj.
federats m. pl.
feijoa f.
feixí -ina adj.
feixuració f.
feixurar v. tr.
��feldspatoides* m. pl.
feldspatoídic -a adj.
felibritge m.
felicià -ana adj.
fel.lació f.
felsita f.
feltrat -ada adj.
felús m.
femeller -a adj.
femto- (forma prefixada)
fenacetina f.
fenalar m.
fenalet m.
fenantrè m.
fenantrolina f.
fenazina f.
fener2 m.
fenerola f.
fenestració f.
fenicopteriformes m. pl.
fenificació f.
fenificar v. tr.
fenilalanina f.
fenilè m.
fenilhidrazina f.
fenílic -a adj.
fennec m.
fenobarbital m.

fenocristall m.
fenolat m.
fenolftaleïna f.
fenòlic -a adj.
fenoll m.
fenollar m.
fenollera adj.
fenomenisme m.
fenosa1 f.
fenosa2 f.
fenotiazina f.
fenotip m.
fenotípic -a adj.
fenotipus m.
feofícies f. pl.
feòfits m. pl.
-fer -fera (forma sufixada)
ferla f.
fermament1 m.
fermentador -a adj.
fermi m.
fermió m.
fermiònic -a adj.
fernet m.
feromona f.
ferrallot m.
ferramental m.
ferrandí m.
ferredoxina f.
ferrejar v. tr.
ferrerico m.
ferri 1 m.
�ferricianhídric** adj.
ferricianur m.
ferrífer -a adj.
ferrihem m.
�ferrihemoglobina***f.
ferrimagnètic -a adj.
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ferrimagnetisme m.
ferrita f.
ferritina f.
ferró m.
ferroaliatge m.
ferrocè m.
�ferrocianhídric* adj.
ferrocianur m.
ferrocrom m.
ferroelèctric -a adj.
ferroelectricitat f.
ferrohem m.
ferrohemoglobina f.
ferroïna f.
ferromagnètic -a adj.
ferromagnetisme m.
ferromanganès m.
ferromolibdè m.
ferroníquel m.
ferroparet m.
ferroproteïna f.
ferrosilici m.
ferrotungstè m.
ferrovanadi m.
��ferroveller ferrovelle-
ra m. i f.
fertirrigació f.
fes2 m.
fes3 -a adj.
fesolada f.
festuca f.
fet-fet f.
feudalista m. i f.
fi 2 f.
fiabilitat f.
fibrana f.
fibratus adj.
fibril.lació f.
fibrinòlisi f.
fibrinolític -a adj.
fibroblast m.
fibrocartílag m.

fibrociment m.
fibròcit m.
fibrògraf m.
fibroïna f.
fibroma m.
fibromatosi f.
fibroproteïna f.
fibrosi f.
fiçó m.
ficobilina f.
ficocianina f.
ficoeritrina f.
ficologia f.
ficomicets m. pl.
ficoteca f.
fics m. pl.
ficus m.
fideïcomès -esa adj.
fidejussió f.
fideuada f.
fidúcia f.
figueral m.
figuerenc -a adj. i m. i f.
figurinista m. i f.
filabarba f.
filamaria f.
filanera f.
filaxi f.
fileta f.
filetó m.
filferrera f.
fília f.
-fília (forma sufixada)
filibusterisme m.
filicòpsids m. pl.
filiera f.
filipenc -a adj. i m. i f.
filipista adj. i m. i f.
fillet filleta m. i f.
fil.lidi m.
fil.lita f.
fil.losilicats m. pl.

filmable adj.
filmació f.
filmador -a adj.
filmet m.
fílmic -a adj.
filmografia f.
filmologia f.
filmoteca f.
filodendre m.
filogènesi f.
filogenètic -a adj.
filogènic -a adj.
filogínia f.
filonià -ana adj.
filosa2 f.
filosofema m.
filtrador -a adj.
filtrat m.
filtratge m.
fílum m.
fimbrament m.
fimòtic -a adj.
finalisme m.
finançament m.
finestrell m.
fino- (forma prefixada)
finolis adj. i m. i f.
finoúgric -a adj.
finta f.
fintar v. tr.
fiord m.
firmiana f.
fisca f.
fisiogènic -a adj.
fisiognomia f.
fisiopatia f.
fisiopatologia f.
fisiopatològic -a adj.
fisioterapeuta m. i f.
fisioteràpia f.
fisoclists m. pl.
fisòstoms m. pl.
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fisqueta f.
fissió f.
fissuració f.
fissurer m.
fistulització f.
fitat -ada adj.
fiteuma f.
fitiatria f.
fitina f.
fitocenologia f.
fitocenològic -a adj.
fitocida m.
fitofàgia f.
fitofàrmac m.
fitofarmàcia f.
fitofarmacologia f.
fitogeografia f.
fitohormona f.
fitomassa f.
fitoparàsit m.
fitopatogènesi f.
fitopatologia f.
fitoplàncton m.
fitosanitari -ària adj.
fitosociologia f.
fitosterol m.
fitotècnia f.
fitoterapeuta m. i f.
fitoteràpia f.
fitotoxicitat f.
fitotoxina f.
fitxatge m.
fixa f.
fixat -ada adj.
flabel m.
flabel.liforme adj.
flagel.lador -a adj. i m. i f.
flairada f.
flaix m.
flameig m.
flamen m.
flamera f.
flamerada f.
flamerejar v. intr.
flamet m.

flammulina f.
flandes m.
flanqueig m.
flanquejat -ada adj.
flap m.
flautada f.
flavina f.
flavona f.
flavonoide m.
flavoproteïna f.
flebític -a adj.
flebitis f.
flectiu -iva adj.
flector -a adj.
fleix m.
flesca f.
fleuma2 f.
fleumàtic -a adj. i m. i f.
fleumó m.
flexibilització f.
flexibilitzar v. tr.
flexionar v. tr.
flexiu -iva adj.
flexografia f.
flit m.
flitar v. tr.
flixar-se v. pron.
flixat -ada adj.
flocatge m.
flòcul m.
floculació f.
flocular v. tr.
floemàtic -a adj.
flogopita f.
flonjall m.
flonjor f.
floralesc -a adj.
flordelisat -ada adj.
floretista m. i f.
floricol f.
florídies f. pl.
floridofícies f. pl.
floristeria f.
florístic -a adj.
floritura f.

floroglucinol m.
floronat -ada adj.
floronco m.
flou m.
flox f.
fluència f.
fluïdal adj.
fluídic -a adj.
fluïdificació f.
fluïdificar v. tr.
fluïdització f.
fluïditzar v. tr.
fluoració f.
fluorantè m.
fluorar v. tr.
fluorat -ada adj.
fluorè m.
fluorimetria f.
fluorimètric -a adj.
fluoroscòpia f.
fluorosi f.
fluviògraf m.
fluviòmetre m.
focalització f.
focalitzar v. tr.
foceu -ea adj. i m. i f.
fòcids m. pl.
foganya f.
fogatger -a adj.
fogatjador m.
foguerer foguerera m. i f.
fòlic adj.
folidots m. pl.
folio- (forma prefixada)
foliós -osa adj.
foliota f.
follar2 v. intr.
fol.liculitis f.
de folondres loc. adv.
folrat -ada adj.
folreria f.
fon m.
-fon1 (forma sufixada)
-fon2 -fona (forma sufixa-

da)
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fonamentació f.
fonamentalisme m.
fonamentalista adj.
fondista2 m. i f.
fondo1 m.
fondo2 adv.
fondo3 -a adj.
fondue f.
fonemàtic -a adj.
fonendoscopi m.
fonetista m. i f.
-fonia (forma sufixada)
foniatre foniatra m. i f.
foniatria f.
fonó m.
fonocaptor m.
fonoestilístic -a adj.
fonòleg fonòloga m. i f.
fonollassa f.
fonollosa f.
fonologista m. i f.
fonologització f.
fonoteca f.
fontanel.la f.
fontura f.
forabord m.
foralisme m.
foralista adj.
forcadella f.
forcípula f.
forestatge m.
forester forestera m. i f.
foresteria f.
forint m.
foriscapi m.
forjat -ada adj.
formador -a adj. i m. i f.
formaldehid m.
formant m.
formatació f.
formatar v. tr.
formazan m.

-forme (forma sufixada)
formenterenc -a adj. i m.

i f.
formenterer -a adj. i m. i f.
formentós2 -osa adj.
fòrmica f.
formigonar v. tr.
formigonera f.
formilació f.
formulació f.
fornall m.
fornejar v. intr.
forneret m.
fòrnix m.
forsterita f.
fortatge m.
forte adv.
fortissimo adv.
fosca2 interj.
fosfà m.
fosfatasa f.
fosfàtid m.
fosfinat m.
�fosfínic* adj.
fosfoglicèric adj.
fosfoglicèrid m.
fosfolípid m.
fosfonat m.
�fosfònic* adj.
fosfoproteïna f.
fosforil m.
fosforilació f.
fosgen m.
fosquet adv.
fossar2 v. tr.
fot m.
fotaire adj.
foticó m.
fotimer m.
fotínia f.
fotó m.
fotoacoblador m.

fotoautòtrof -a adj. i m. i f.
fotobiont m.
fotocatàlisi f.
fotocàtode m.
fotocèl.lula f.
fotocolorímetre m.
fotocomponedor -a adj.
fotocomposició f.
fotoconducció f.
fotoconductivitat f.
fotoconductor -a adj.
fotocòpia f.
fotocopiador -a adj.
fotocopiar v. tr.
fotocromia f.
fotodíode m.
fotodissociació f.
fotoelàstic -a adj.
fotoelasticitat f.
fotoelèctric -a adj.
fotoelectricitat f.
fotoelectró m.
fotoelectrònic -a adj.
fotoemissió f.
fotoemissiu -iva adj.
fotòfil -a adj.
fotòfor m.
fotoforesi f.
fotogen -ògena adj.
fotogènia f.
fotograma m.
fotogrametria f.
fotogravador fotograva-

dora m. i f.
fotogravar v. tr.
fotoheteròtrof -a adj. i m.

i f.
fotoimpressor fotoim-

pressora m. i f.
fotointerpretació f.
fotoionització f.
fotòlisi f.
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fotòlit m. 
fotolitogràfic -a adj.
fotoluminescència f.
fotomagnètic -a adj.
fotomagnetisme m.
fotomecànic -a adj.
fotometal.lografia f.
fotomultiplicador m.
fotomuntatge m.
fotonovel.la f.
fotonuclear adj.
fotopila f.
fotoplà m.
fotòpsia f.
fotoquímic -a adj.
fotoreceptor -a adj.
fotoreproducció f.
fotoresistència f.
fotosensibilització f.
fotosensible adj.
fotosensor m.
fotosíntesi f.
fotosintètic -a adj.
fototaxi f.
fototeca f.
fototelègraf m.
fototelegrafia f.
fototiristor m.
fototransistor m.
fototropisme m.
fotovoltaic -a adj.
fotre v. tr.
fou f.
fouling m.
foxtrot m.
fractocúmul m.
fracturable adj.
fragassa f.
fragmo- (forma prefixada)
fraguera f.
frambèsia f.
framenor m.

framiré f.
francbord m.
franci m.
francià -ana adj.
fràncic -a adj.
francòfon -a adj. i m. i f.
francoprovençal adj.
franctirador franctirado-

ra m. i f.
franquejable adj.
franquer -a adj. i m. i f.
franqueres f. pl.
franquisme m.
franquista adj.
fraseig m.
fraseològic -a adj.
frasqueta f.
fraticel m.
fraulera f.
freàtic -a adj.
fredolí -ina adj.
fregador2 -a adj. i m. i f.
fregata f.
fregàtids m. pl.
fregidora f.
freixeda f.
freixenet m.
freó m.
freqüencial adj.
freqüencímetre m.
fresadora f.
fresatge m.
fressa2 f.
freudià -ana adj.
freudisme m.
fricatització f.
fricatitzar v. tr.
friccional adj.
frigània f.
frigidari m.
frigolar m.
frigoleta f.

frisatge m.
fritada f.
fritil.lària f.
fritura f.
frivolitzar v. tr.
frontalitat f.
��frontenis* m.
frontogènesi f.
frontolisi f.
frontpopulista adj.
frotis m.
fructan m.
fructicultor fructiculto-

ra m. i f.
fructicultura f.
fructofuranosa f.
fructosana f.
fruitat -ada adj.
frustrador -a adj.
frustrant adj.
frústul m.
ftalat m.
ftalimida f.
ftalocianina f.
fucals f. pl.
fuel m.
fuell m.
fugina f.
fulgir v. intr.
fullet m.
fulletonesc -a adj.
fulmar m.
fulvè m.
fúlvic adj.
fumadell m.
fumagina f.
fumaguera f.
fumat -ada adj.
fumatge m.
fumdeterra m.
fumeguera f.
fumerada f.
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fumereta f.
fumerola f.
fumerolià -ana adj.
fumífug -a adj.
fumigant m.
fumigen -ígena adj.
funambulisme m.
funcionalisme m.
funcionalista adj.
funcionalitat f.
funcionarial adj.
funcionariat m.
functiu m.
fundacional adj.
fúngic -a adj.
fungicida adj.
furan m.
furanosa f.
furfural m.
furfuran m.
furfurílic adj.
furgoneta f.
furil m.
furoquinolina f.
furot m.
furro -a adj.
fusada2 f.
fusat -ada adj.
fusel m.
fustaire m. i f.
fustat -ada adj.
fustet2 m.
fustic m.
fusulina f.
fusulínids m. pl.
futa f.
futarra f.
futbolí m.
futbolístic -a adj.
fúting m.
futuròleg futuròloga m.

i f.

futurologia f.
gabellot m.
gabiejar v. intr.
gablet m.
gabre m.
gabún m.
gàdids m. pl.
gadiformes m. pl.
gadità -ana adj. i m. i f.
gadolini m.
gaèlic -a adj.
gafarda f.
gafardeta f.
gaferot m.
gafet2 m.
gafet3 m.
gag m.
gai 1 m.
gaial m.
gaiatell m.
de gaidó loc. adv.
gaiol m.
gairó m.
gaironet m.
gaixiva f.
gal 2 m.
��gala* f.
galactagog -a adj.
galactana f.
galactòfor -a adj.
galactòmetre m.
galactopoesi f.
galactosèmia f.
galacturònic adj.
galaicoportuguès -esa adj.
galalita f.
gàlata adj. i m. i f.
galavars m.
galaverna f.
��galer1* m.
galer2 galera m. i f.
galereta f.

galgatge m.
galilea f.
galipàndria f.
gall 2 m.
gal.landa f.
gallàrdia f.
gallardó m.
gal.lat m.
gallec1 m.
galleguisme m.
galleguista adj.
galler gallera m. i f.
gallerbo m.
gallet2 m.
gallet3 m.
gal.liformes m. pl.
gallimó m.
gal.loitàlic -a adj.
gal.loromà -ana adj. i m.

i f.
gal.loromànic -a adj.
gallorsa f.
gallufa f.
galtes m. i f.
galtitges f. pl.
galvanoelèctric -a adj.
galvanòlisi f.
galvanostègia f.
galvanostègic -a adj.
galvanotècnia f.
galvanotip m.
galvanotípia f.
galvanotipus m.
-gam -gama (forma sufi-

xada)
gambaner m.
gambar v. intr.
gamberrada f.
gamberrisme m.
gamberro gamberra m.

i f.
gambista m. i f.
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gambota f.
gambúsia f.
gametofític -a adj.
gametogènesi f.
-gàmia (forma sufixada)
gammaglobulina f.
gammagrafia f.
gammat -ada adj.
gamotèpal -a adj.
gandesà -ana adj. i m. i f.
gandià -ana adj. i m. i f.
gandula f.
ganglió m.
ganglionitis f.
gàngster m.
gangsterisme m.
ganoide adj.
ganxa f.
ganxer m.
ganyims m. pl.
ganyip m.
ganyot2 m.
gaó 2 m.
garagot m.
garangola f.
garapinyat m.
garatgista m. i f.
garbellada f.
garbellet m.
garboller m.
gardí m.
garding m.
gargalla f.
gargamellejar v. intr.
garitjol m.
garjol m.
garlandí m.
garlí m.
garnierita f.
garoina f.
gàrola f.
garrigosa f.
garriguenc2 -a adj. i m. i f.
garrofera2 f.
garrofereda f.

garrofó m.
garrotxí -ina adj. i m. i f.
garroví m.
garrutxo m.
garsar v. tr. i pron.
garsejar v. tr.
garser adj.
garsotet m.
garulla f.
gasador m.
gasadora f.
gasar v. tr.
gasejadora f.
gasífer adj.
gasificant m.
gasoducte m.
gasoil m.
gasomètric -a adj.
gastero- (forma prefixa-

da)
gasterosteids m. pl.
gasterosteïformes m. pl.
gasteròtrics m. pl.
gastràlgia f.
gastritis f.
gastroentèric -a adj.
gastròpodes m. pl.
gastroscòpia f.
gastrostoma m.
gastròtrics m. pl.
gastrulació f.
a gatamau loc. adv.
gatelleda f.
gatet m.
gató m.
gatova f.
gatovell m.
gatxull m.
gaudí m.
gaullisme m.
gauss m.
gautxesc -a adj.
gavatge m.
gavatxí m.
gavià m.

gaviàlids m. pl.
gàvids m. pl.
gaviformes m. pl.
gavilans m. pl.
gavó m.
gavot m.
gavotí m.
gazània f.
gebrador -a adj.
gecònids m. pl.
geganter -a adj.
gegantisme m.
gel 2 m.
gelader -a adj. i m. i f.
geladeria f.
gelater -a adj.
gelatera f.
gelateria f.
geleïtzar v. tr.
gelificació f.
gelificar v. tr.
gelifracció f.
geliturbació f.
gelivació f.
gel.laba f.
gelosa f.
��gema f.
gemel.lar adj.
gemin gèmina adj.
gemmòleg gemmòloga m.

i f.
gemmologia f.
gemmològic -a adj.
gempílids m. pl.
gen m.
-gen -gena (forma sufixa-

da)
gencianina f.
generacional adj.
generativisme m.
generativista m. i f.
-gènesi (forma sufixada)
genetlíac -a adj.
-gènia (forma sufixada)
gènic -a adj.
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-gènic -gènica (forma su-
fixada)

genicular adj.
genitourinari -ària adj.
genival f.
genivell m.
genocidi m.
genograma m.
genoma m.
genoteca f.
genotip m.
genotípic -a adj.
genotipus m.
gènova m.
gentola f.
genuïnitat f.
geobotànic -a adj.
geocentrisme m.
geocronologia f.
geocronològic -a adj.
geocronometria f.
geodinàmic -a adj.
geòfit m.
geohidrografia f.
geoide m.
geolingüístic -a adj.
geomagnetisme m.
geomorfòleg geomorfò-

loga m. i f.
geomorfologia f.
geomorfològic -a adj.
geopolític -a adj.
geopotencial m.
geoquímic -a adj.
georgià1 -ana adj. i m. i f.
geosinònim m.
geostacionari -ària adj.
geotectònica f.
geotèrmia f.
geotèrmic -a adj.
geotermometria f.
geotèxtil adj.
gepic -a adj. i m. i f.
-ger -gera (forma sufixada)
geranial m.

gerber m.
gerbera f.
gerdar m.
gerencial adj.
geriatre geriatra m. i f.
geriatria f.
geriàtric -a adj.
germà1 m.
germanat m.
germànic 2 -a adj.
germanista m. i f.
germanística f.
germano- (forma prefixa-

da)
germanós -osa adj.
geront m.
gerontocràcia f.
gerontofília f.
gerontòleg gerontòloga

m. i f.
gerontologia f.
gerontològic -a adj.
gerró m.
gerúsia f.
gesmiler m.
gesp m.
gespet m.
gessaire m. i f.
gestaltisme m.
gestant f.
gestar v. tr.
gestoria f.
gestual adj.
gibbsita f.
gibel.linisme m.
gicler m.
giga- (forma prefixada)
gigantisme m.
gigantomàquia f.
gigartinals f. pl.
gigoló m.
gimcana f.
gimnospèrmic -a adj.
-gin -gina (forma sufixa-

da)

ginebrer m.
ginebrissa f.
ginebrosa f.
gineri m.
ginkgo m.
ginkgoates f. pl.
ginkgòpsids m. pl.
gino- (forma prefixada)
ginodioècia f.
ginogènesi f.
ginomonoècia f.
ginostem m.
ginseng m.
giottesc -a adj.
gipsícola adj.
gipsoteca f.
gira2 f.
giracamises m. i f.
giracasaques m. i f.
giradiscos m.
giradiscs m.
giràfids m. pl.
girapeix m.
giratroncs m.
girgoler adj.
giric m.
girigar v. intr.
giro- (forma prefixada)
giró 1 m.
giró 2 m.
girocompàs m.
giroconreadora f.
girogonit m.
girola f.
giromagnètic -a adj.
gironat -ada adj.
girondí -ina adj. i m. i f.
giroscòpic -a adj.
giscar v. intr.
gitat m.
glaciació f.
glacialisme m.
glacioeustatisme m.
glaciofluvial adj.
glaciologia f.
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glaçonera f.
gladiol m.
glareòlids m. pl.
glasseta f.
glassilla f.
glatiment m.
glaucina f.
glaucòfan m.
glaucòfits m. pl.
glaucomatós -osa adj.
glauconífer -a adj.
glauconita f.
glei m.
gleïtzació f.
glenoïdal adj.
glia f.
glicèmia f.
gliceraldehid m.
glicèrid m.
glicerofosfat m.
glicerofosfòric adj.
glicerol m.
glícid m.
glico- (forma prefixada)
glicocorticoide m.
��glicòlic -a* adj.
glicolípid m.
glicòlisi f.
gliconeogènesi f.
glicoproteïna f.
glicoràquia f.
glicòsid m.
glicosídic -a adj.
glioxal m.
glioxílic adj.
glírids m. pl.
globalització f.
globalitzar v. tr.
globulària f.
globulínic -a adj.
glom m.
glomerular adj.

glomerulonefritis f.
glòmic -a adj.
glop2 m.
glosada f.
glosar v. tr.
glosat m.
glossemàtica f.
-glòssia (forma sufixada)
glòssic -a adj.
glossofaringi -íngia adj.
glotalització f.
glotalitzar v. tr.
glotogonia f.
glotòleg glotòloga m. i f.
glotologia f.
glucan m.
glúcid m.
gluco- (forma prefixada)
glucocorticoide m.
glucogen -ògena adj.
glucolípid m.
glucòlisi f.
glucòmetre m.
gluconeogènesi f.
glucopiranosa f.
glucoproteïna f.
glucopròtid m.
glucoràquia f.
glucosamina f.
glucosat -ada adj.
glucosidasa f.
glucurònic adj.
gluó m.
glutamat m.
glutàmic adj.
glutamina f.
glutarat m.
glutàric adj.
glutatió m.
glutelina f.
gnetates f. pl.
gnetòpsids m. pl.

goa f.
gòbids m. pl.
gobiesòcids m. pl.
gobiesociformes m. pl.
gogístic -a adj.
golanegre -a adj.
gola-roig -roja adj.
golejador golejadora m.

i f.
golejar v. tr.
golfista m. i f.
golfístic -a adj.
goliard m.
goliardesc -a adj.
golleta f.
goma-2 f.
gomet m.
gomosi f.
-gon -gona (forma sufi-

xada)
gònada f.
gonadal adj.
gonella f.
gongorista adj.
-goni (forma sufixada)
gonió m.
goniògraf m.
gonòcit m.
gonococ m.
gonocòccia f.
gonoducte m.
gonorrea f.
gonorreic -a adj.
gordià adj.
gordiacis m. pl.
gorga2 f.
gorgònia f.
gorgonzola m.
gorgorà m.
gorjablanc -a adj.
gorjagroc -oga adj.
gorrí m.
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gorrió m.
gossera f.
gosset m.
gossets m. pl.
gotellim m.
gotellimar v. intr.
goticista adj. i m. i f.
goticitzant adj.
gotxa f.
gouda m.
governabilitat f.
governanta f.
gracíola f.
gradeta f.
graduable adj.
graduador -a adj. i m. i f.
graduat graduada m. i f.
graellada f.
graf m.
-graf -grafa (forma sufi-

xada)
grafema m.
gràfila f.
grafilar v. tr.
grafiosi f.
grafisme m.
grafista m. i f.
-gram (forma sufixada)
gramalleta f.
gramatge m.
gramaticalitat f.
gramaticalització f.
gramaticalitzar v. tr.
gramenera f.
gramenet m.
gramera f.
graminoide adj.
gramnegatiu -iva adj.
gramofònic -a adj.
grampilló m.
grampó m.
gràmpola f.
grampositiu -iva adj.
granadí -ina adj. i m. i f.
granallar v. tr.

granatífer -a adj.
grandalla f.
granejat m.
granejatge m.
a granel loc. adv.
granelló m.
granerada f.
graneria f.
granet m.
granissat m.
granité m.
granoblàstic -a adj.
granodiorita f.
granollerí -ina adj. i m. i f.
granoteta f.
granulat m.
granullada f.
granulòcit m.
granulomatós -osa adj.
granulomatosi f.
granulometria f.
granulomètric -a adj.
grànum m.
graonada2 adj.
graonera1 f.
graonera2 f.
grapadora f.
grapaldina f.
grapissar m.
graptòlits m. pl.
gratanúvols m.
gratificant adj.
gratinador m.
gratussa f.
grauer -a adj. i m. i f.
grauera f.
grausí -ina adj. i m. i f.
gravació f.
graval adj.
gravenc -a adj.
gravera f.
graveta f.
gravídic -a adj.
gravit m.
gravitacional adj.

gravitatori -òria adj.
gravitó m.
gray m.
grecitat f.
grecobúdic -a adj.
grecollatí -ina adj.
greenockita f.
gregalejar v. intr.
gregorianista m. i f.
greixador m.
greixoli m.
gremialisme m.
grenxa f.
grenyera f.
gresa f.
gresolera f.
gresós -osa adj.
grevíl.lea f.
grevoleda f.
grevoler m.
grevolosa f.
grifó 2 m.
grilla f.
grillar2 v. tr.
grimaldo m.
grimmials f. pl.
gringolat -ada adj.
grinxot m.
gripatge m.
gripauet m.
grisalla f.
grisejar v. intr.
grivieta f.
groera f.
grogrèn m.
groguera adj.
grogui adj.
gróndola f.
grosso modo loc. adv.
grufa f.
gruids m. pl.
gruïformes m. pl.
grumer m.
grunerita f.
grupet m.
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grupoide m.
grupuscle m.
grupuscular adj.
guadamassil m.
guadamassiler m.
guadanyeria f.
guaix2 m.
guanidina f.
guanosina f.
guantera2 f.
guanyapà m.
guapo -a adj.
guaraní m. i f.
guardacadena m.
guardacadenot m.
guardacors m.
guardacotxes m. i f.
guardaobencs m.
guardapesca m.
guarda-segells m.
guardaveles m.
guarderia f.
guarisme m.
guàtlera f.
guepard m.
guerrera f.
guerxament m.
gueto1 m.
guier m.
guieta f.
guilda f.
guilladura f.
guillat m.
guilloixat m.
guilopada f.
guilopejar v. intr.
guiloperia f.
guinda2 f.
guindola f.
guineà -ana adj. i m. i f.
guinet m.
guino m.
guinyol 2 m.
guionista m. i f.
guipar v. tr.

guiscar v. intr.
guisco m.
guiula f.
guixada f.
guixera f.
guixeria f.
gules m.
gunitar v. tr.
gurmet m. i f.
guru m.
guspireig m.
gutxets m. pl.
habitabilitat f.
habitacionista m. i f.
habitacular adj.
habitatge m.
hadal adj.
hades m.
hadró m.
hadrònic -a adj.
hafni m.
hagiotopònim m.
hahni m.
hala1 f.
halar v. tr.
halita f.
halític -a adj.
halitosi f.
hallstàttic -a adj.
hàl.lux m.
halòfob -a adj.
haloform m.
halogenació f.
halogenant adj. i m.
halogenat -ada adj.
halogenur m.
halohidrina f.
halter1 m.
halter2 m.
halteri m.
halterofília f.
halterofilista m. i f.
halur m.
hamada f.
hamburguesa f.

hamburgueseria f.
hamer m.
hamiltonià m.
hampa f.
hàmster m.
handbol m.
hapàlids m. pl.
hàpax m.
hapló m.
haploide adj.
haploïdia f.
haplosclerines f. pl.
haptè m.
haptòfits m. pl.
haptonema m.
haruspicina f.
haustori m.
havanera f.
��hedra f.
hegelià -ana adj.
helicitat f.
heliestació f.
heliocentrisme m.
heliodinàmica f.
heliòfil -a adj.
heliofísica f.
heliosfera f.
helioteràpia f.
heliotèrmia f.
heliotropina f.
heliport m.
hel.làdic -a adj.
hel.lè -ena adj. i m. i f.
hel.lenístic -a adj.
helo- (forma prefixada)
helodermàtids m. pl.
hem1 m.
hemaglutinació f.
hemangioma m.
hemant m.
hemàtic -a adj.
hematòcrit m.
hematòleg hematòloga

m. i f.
hematologia f.
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hematològic -a adj.
hematoma m.
hematopòdids m. pl.
hematopoesi f.
hematopoètic -a adj.
hemerocal.lis f.
hemerografia f.
hemeroteca f.
hemiacetal m.
hemicel.lulosa f.
hemicordats m. pl.
hemicriptòfit m.
hemimetàbol -a adj.
hemimorf -a adj.
hemimorfia f.
hemimòrfic -a adj.
hemimorfisme m.
hemimorfita f.
hemina f.
hemió m.
hemiparàsit -a adj.
hemipelàgic -a adj.
hemisimètric -a adj.
hemoaglutinació f.
hemocel f.
hemocianina f.
hemòcit m.
hemocultiu m.
hemodiàlisi f.
hemodialitzador m.
hemodialitzar v. tr.
hemòfil m.
hemoglobinèmia f.
hemoglobinopatia f.
hemolimfa f.
hemòlisi m.
hemolisina f.
hemolític -a adj.
hemopatia f.
hemosporidis m. pl.

hendecà m.
hendecasil.làbic -a adj.
hendíadis f.
henicosà m.
henicosil m.
henoteisme m.
henry m.
heparina f.
hepaticologia f.
hepatitis f.
hepatòcit m.
hepatomegàlia f.
heptaldehid m.
heptanal m.
heptanoic adj.
heptanol m.
heptasil.làbic -a adj.
heptatleta f.
heptatló m.
heptatònic -a adj.
heptè m.
hepthemímera adj.
��heptílic -a* adj.
hèptode m.
herba-sana f.
herbasseguer m.
herbicida adj.
hercinià -ana adj.
hercògam -a adj.
heretable adj.
heretant m. i f.
hereua f.
hermeneuta m. i f.
hermeticitat f.
hermetisme m.
hermitià -ana adj.
hermític -a adj.
herniar v. tr.
heroïna f.
heroïnòman -a adj. i m. i f.

heroïnomania f.
herpesvirus m.
herpetològic -a adj.
hèrpon m.
hertz m.
hessià -ana adj.
heteroàtom m.
��heteroatòmic -a* adj.
heterocàrpic -a adj.
heterocíclic -a adj.
heterocist m.
heterocontòfits m. pl.
heterocromatina f.
heterocromosoma m.
heterodí -ina adj.
heterodinar v. tr.
heteròfil -a adj.
heterofília f.
heterofòria f.
heterogàmia f.
heterògraf m.
heteroic -a adj.
heterolecític -a adj.
heteròlisi f.
heterolític -a adj.
heterometàbol -a adj.
heteronexual adj.
heteronímia m.
heteronomia f.
heteropolar adj.
heteropoliàcid m.
heteroproteïna f.
heterosexual adj.
heterosexualitat f.
heterosfera f.
heterosil.làbic -a adj.
heterosintagmàtic -a adj.
heterospori -òria adj.
heteròtrof -a adj.
heterotròfia f.

documents normatius 1962-1996160

* Aquestes entrades tenen les formes heptílic adj. i heteroatòmic adj., respectivament,
tant en el text de la primera edició del DIEC (octubre de 1995) com en el de la primera reim-
pressió (març de 1996).



heterotròfic -a adj.
heterozigosi f.
heterozigot adj.
heterozigòtic -a adj.
hevea f.
hexaclorobenzè m.
hexaclorociclohexà m.
hexacloroetà m.
hexactinèl.lides f. pl.
hexadecà m.
hexadecil adj.
hexadecimal adj.
hexaèdric -a adj.
hexafàsic -a adj.
hexahidrobenzè m.
hexaldehid m.
hexametilè m.
hexametilendiamina f.
hexametilentetramina f.
hexanal m.
hexanoic adj.
hexanol m.
hexaoctaedre [o hexaoc-

tàedre] m.
hexasil.làbic -a adj.
hexasteròfors m. pl.
hexàstil -a adj.
hexatetraedre [o hexate-

tràedre] m.
hèxode m.
hexosan m.
hialògraf m.
hialoplasma m.
hiat m.
hibernació f.
hibernar v. intr.
hibisc m.
hibridar v. tr.
hibridoma m.
hidatídic -a adj.
hidatode m.
hidracrílic adj.
hidrargil.lita f.
hidrartrosi f.
hidratant adj.

hidratopectina f.
hidrazida f.
hidrazina f.
hidrazini m.
hidrazocompost m.
hidrazoic adj.
hidrazona f.
hídric -a adj.
-hídric (forma sufixada)
hidró m.
hidroala f.
hidroalcohòlic -a adj.
hidrobàtids m. pl.
hidrobiologia f.
hidrocel.lulosa f.
hidrocor -a adj.
hidrocòria f.
hidrodinamisme m.
hidroelectricitat f.
hidroextracció f.
hidròfids m. pl.
hidrofília f.
hidròfug -a adj.
hidrofugació f.
hidrogel m.
hidrogenació f.
hidrogenat -ada adj.
hidrogencarbonat m.
hidrogendiòxid m.
hidrogenfosfat m.
hidrogenftalat m.
hidrogenoide adj.
hidrogenperòxid m.
hidrogensulfat m.
hidrogensulfit m.
hidrogensulfur m.
hidrogentartrat m.
hidrogeologia f.
hidrograma m.
hidroide m.
hidrolític -a adj.
hidrolitzar v. tr.
hidrolliscador m.
hidromassatge m.
hidrometeorologia f.

hidromorf -a adj.
hidrona f.
hidrònim m.
hidroperòxid m.
hidroperoxil m.
hidroponia f.
hidropònic -a adj.
hidròpter m.
hidroptèrides f. pl.
hidroquinona f.
hidrosembra f.
hidrosembradora f.
hidrosol m.
hidrosoluble adj.
hidrotrineu m.
hidroxàmic m.
hidroxi- (forma prefixa-

da)
hidroxiàcid m.
hidroxibenzè m.
hidroxicetona f.
hidroxilació f.
hidroxilamida f.
hidroxilamina f.
hidroxilat -ada adj.
hidroxili m.
hidroxílic -a adj.
hidroxinaftalè m.
hidroxiprolina f.
hidroxipropiònic adj.
hidroxiquinolina f.
hidrozous m. pl.
hierocràcia f.
hierogàmia f.
hietograma m.
higienisme m.
higroforàcies f. pl.
higroma m.
higroscòpia f.
higròstat m.
hilar adj.
hilarant adj.
hílids m. pl.
hilobàtids m. pl.
himnòdia f.
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himnografia f.
hindi adj.
hinduista adj. i m. i f.
hindustànic -a adj. i m. i f.
hioïdal adj.
hioscina f.
hipercàrrega f.
hiperconjugació f.
hipercorrecció f.
hipercub m.
hiperemotivitat f.
hiperespai m.
hiperestàtic -a adj.
hiperestatisme m.
hipereutèctic adj.
hiperfí -ina adj.
hiperfreqüència f.
hiperglobúlia f.
hiperglucèmia f.
hiperhidrosi f.
hipericàcies f. pl.
hipermèdia m.
hipermercat m.
hipermetrop adj. i m. i f.
hipermetropia f.
hipernucli m.
hiperó m.
hiperònim m.
hiperòxid m.
hiperparàsit -a adj.
hiperparasitisme m.
hiperplàsia f.
hiperpnea f.
hiperpredador -a adj.
hiperrealisme m.
hiperrealista adj.
hipersensibilitat f.
hipersensible adj.
hiperstena m.
hipertens -a adj. i m. i f.
hipertensió f.
hipertensor -a adj.
hipertext m.
hipertímic -a adj. i m. i f.
hipervitaminosi f.

hípetre m.
hipisme m.
hipnagògic -a adj.
hipnobrials f. pl.
hipnologia f.
hipnopòmpic -a adj.
hipnòspora f.
hipobromit m.
hipobromós adj.
hipocalòric -a adj.
hipocàpnia f.
hipocaust m.
hipocentre m.
hipocicloide f.
hipoclorit m.
hipoclorós adj.
hipocristal.lí -ina adj.
hipoderma m.
hipoeutèctic -a adj.
hipòfisi f.
hipofisiari -ària adj.
hipofític -a adj.
hipofosfat m.
hipofosfit m.
hipofosfòric adj.
hipofosforós adj.
hipoglucèmia f.
hipoiodit m.
hipoiodós adj.
�hipolimni m.
hipolímnion m.
hipònim m.
hiponímia f.
hipoparatiroïdisme m.
hipopituïtarisme m.
hipoplàsia f.
hipopotàmids m. pl.
hiporquema m.
hiposulfurós adj.
hipotàctic -a adj.
hipotalàmic -a adj.
hipotalàssica f.
hipotàlem m.
hipotaxi f.
hipotècnia f.

hipotènar m.
hipotens -a adj. i m. i f.
hipotensió f.
hipotensor -a adj.
hipotermal adj.
hipotímic -a adj. i m. i f.
hipotiroïdisme m.
hipovitaminosi f.
hipòxia f.
hipsocròmic -a adj.
hipsodont -a adj.
hipsografia f.
hipsogràfic -a adj.
hiracoïdeus m. pl.
hirsutisme m.
hirudinis m. pl.
hirundínids m. pl.
hispanística f.
hispanitat f.
hispanoamericà -ana adj.

i m. i f.
hispanòfil -a adj.
histamina f.
histidina f.
histiodromia f.
histocompatibilitat f.
histogènesi f.
histograma m.
histoincompatibilitat f.
histona f.
historicisme m.
historiografia f.
historiogràfic -a adj.
historiologia f.
histricosfera f.
hitlerià -ana adj.
hittita m. i f.
hivernant adj. i m. i f.
hoatzín m.
holandeta f.
holmi m.
hòlmic -a adj.
holo- (forma prefixada)
holocè -ena adj.
holocèfals m. pl.
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holocènic -a adj.
holocristal.lí -ina adj.
hologènia f.
hologènic -a adj.
holografia f.
hologràfic -a adj.
holograma m.
holometàbol -a adj.
holosiderit m.
holotip m.
holotipus m.
holoturioïdeus m. pl.
homenot m.
homeotelèuton m.
homínids m. pl.
hominització f.
hominoide adj.
homocerca adj.
homocinètic -a adj.
homocisteïna f.
homoclamidi -ídia adj.
homofocal adj.
homogeneïtzació f.
homogeneïtzador -a adj.
homogeneïtzar v. tr.
homòlisi f.
homolític -a adj.
homologació f.
homologar v. tr.
homomorfisme m.
homonexual adj.
homonimització f.
homopolar adj.
homopoliàcid m.
homopolímer m.
homosemització f.
homosexologia f.
homosexual adj.
homosexualisme m.
homosexualitat f.
homosintagmàtic -a adj.
homotonia f.
homozigosi f.
homozigot adj.
homozigòtic -a adj.

honoris causa loc. adj.
hoplita m.
horabaixa m.
horabaixet m.
hordenina f.
horeta f.
hormogoni m.
hormonal adj.
hospitalisme m.
hostaleria f.
hostatge m.
hostatgeria f.
hostatjar v. tr.
hoteleria f.
hovercraft m.
hui adv.
huit adj.
humanístic -a adj.
húmic -a adj.
humina f.
humita f.
humitejament m.
huns m. pl.
husseinita adj.
iac m.
iacetà iacetana m. i f.
iai m.
iaio m.
-iatre -iatra (forma sufi-

xada)
-iatria (forma sufixada)
iàtric -a adj.
iatro- (forma prefixada)
iatroquímica f.
iberisme m.
iberista adj.
iberoamericà -ana adj. i

m. i f.
iberollatí -ina adj.
iberoromà iberoromana

m. i f.
iberoromànic -a adj.
ica adj.
iceberg m.
icnita f.

icònic -a adj.
iconoscopi m.
iconòstasi m.
icosà m.
icosi- (forma prefixada)
icositetraedre [o icosite-

tràedre] m.
ictèrids m. pl.
ictioparasitologia f.
ideari m.
identificador -a adj. i m. i f.
idioblast m.
idioblàstic -a adj.
idiòcia f.
idiocromàtic -a adj.
idiòfon -a adj.
idiolecte m.
idiomatisme m.
idiomorf -a adj.
idiotip m.
ieisme m.
ien m.
iglú m.
ignífug -a adj.
ignifugar v. tr.
ignimbrita f.
ignimbrític -a adj.
ignitró m.
igualadí -ina adj. i m. i f.
iguànids m. pl.
il- (prefix)
-il (sufix)
ileal adj.
ileo- (forma prefixada)
ileocecal adj.
ili m.
il.licità -ana adj. i m. i f.
il.lita f.
il.lític -a adj.
il.localitzable adj.
il.lustrat -ada adj.
il.lustríssim -a adj.
il.luviació f.
il.luvial adj.
ilmenita f.
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im- (prefix)
imaginària f.
imago m.
imamat m.
imatjat -ada adj.
imbatut -uda adj.
imida f.
imidazole m.
imido m.
imina f.
imino m.
immadur -a adj.
immaduresa f.
immanentisme m.
immanentista adj.
immaterialisme m.
immediatesa f.
immers -a adj.
immersionisme m.
immersionista adj.
immissari -ària adj.
immobiliari -ària adj.
immobilisme m.
immobilista adj.
immunitari -ària adj.
immunitzador -a adj.
immunodeficiència f.
immunodeficient adj. i m.

i f.
immunodepressor -a adj.
immunofluorescència f.
immunogen -ògena adj.
immunoglobulina f.
immunòleg immunòloga

m. i f.
immunologia f.
immunològic -a adj.
immunosupressió f.
immunosupressor -a adj.
immunoteràpia f.
impactar v. intr.
impagat -ada adj.
impala m.
impensable adj.
imperfectiu -iva adj.

impermeabilitzant m.
implant m.
implementació f.
implementar v. tr.
impositiu -iva adj.
impostació f.
impostar v. tr.
imprecís -isa adj.
imprecisió f.
impredictible adj.
impressionant adj.
imprimibilitat f.
impudícia f.
impulsivitat f.
in- (prefix)
in fraganti loc. adv.
in vitro loc. adj.
inadaptació f.
inadaptat -ada adj.
inaprehensible adj.
inaudible adj.
inautèntic -a adj.
incaic -a adj.
incapacitació f.
incentivar v. tr.
incentre m.
incompareixença f.
incompliment m.
incomplir v. tr.
inconformisme m.
inconformista adj. i m.

i f.
inconstitucionalitat f.
incontenible adj.
incontrolat -ada adj. i m.

i f.
íncub m.
inculpatori -òria adj.
incurvació f.
indamina f.
indantrè m.
indè m.
indefallent adj.
indefinició f.
independentisme m.

independentista adj. i m.
i f.

independitzar v. tr.
indestriable adj.
indeturable adj.
indexació f.
indexar v. tr.
índic -a adj.
indicet -a adj. i m. i f.
indiciari -ària adj.
indicibilitat f.
indigenisme m.
indigenista adj.
indiget indigeta m. i f.
indiota f.
indissociable adj.
indivisió f.
indoari -ària adj.
indoeuropeisme m.
indoeuropeista m. i f.
indofenol m.
indogermànic -a adj. i m.

i f.
indoirànic -a adj.
indolor -a adj.
indonesi -èsia adj. i m. i f.
indri m.
ineficiència f.
inembargabilitat f.
inembargable adj.
inencongible adj.
inequació f.
inercial adj.
inesmenable adj.
inesquivable adj.
infamat -ada adj.
infançó m.
infantat m.
infiltrant adj.
infixació f.
infixar v. tr.
inflable adj.
inflacionista adj.
inflaconys m.
inflexibilitat f.
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informalisme m.
informàtic -a adj.
informatització f.
informatitzar v. tr.
infraestructura f.
infraestructural adj.
infrahumà -ana adj.
infrapsíquic -a adj.
infraroig -roja adj.
infrasò m.
infrasònic -a adj.
infrasonor -a adj.
infrautilitzar v. tr.
infravalorar v. tr.
infundat -ada adj.
ingràvid -a adj.
ingravitació f.
ingressiu -iva adj.
inhibidor -a adj.
inhòspit -a adj.
inicialització f.
inicialitzar v. tr.
inigualable adj.
injectiu -iva adj.
inlandsis m.
innivació f.
innocentesa f.
inocibe m.
inòcul m.
inoperància f.
inoperant adj.
inordinat -ada adj.
inosilicats m. pl.
inositol m.
insalvable adj.
insània f.
insatisfacció f.
insatisfactori -òria adj.
insatisfet -a adj. i m. i f.
insaturat -ada adj.
inseminació f.
inseminar v. tr.
insolar v. tr.
insolidari -ària adj.
insolidaritat f.

insolutumdació f.
insomne adj.
insonorització f.
insonoritzar v. tr.
inspiratori -òria adj.
instantó m.
institucionalització f.
institucionalitzar v. tr.
instruït -ïda adj.
instrumentalitzar v. tr.
insubmís -isa adj.
insubmissió f.
insubornable adj.
insularitat f.
insulina f.
integracionisme m.
integracionista adj.
integratiu -iva adj.
integripal.lial adj. i m. i f.
integrisme m.
integrista adj.
intemporal adj.
intencionalitat f.
intensional adj.
interaccionar v. intr.
interactiu -iva adj.
interactivitat f.
intercanviar v. tr.
interclassista adj.
intercomunicador m.
interconfessional adj.
interconnexió f.
intercotidal adj.
intercreixement m.
interdependència f.
interdisciplinari -ària adj.
interestatal adj.
interestratificació f.
interfase f.
interfàsic -a adj.
interferencial adj.
interferó m.
interferòmetre m.
interferometria f.
interferomètric -a adj.

interficial adj.
interfície f.
interfluvi m.
interfluvial adj.
intèrfon m.
interglacial adj.
interhalogen m.
interiorisme m.
interiorista m. i f.
interlineat m.
intermareal adj.
intermetàl.lic -a adj.
intermodulació f.
intermolecular adj.
internalització f.
interossi -òssia adj.
interportadora f.
interprofessional adj.
interpunció f.
interracial adj.
interrelació f.
interrupte -a adj.
intersectorial adj.
intersideral adj.
intersubjectiu -iva adj.
intertrigen m.
intervocàlic -a adj.
intestia f.
intima f.
intimatori -òria adj.
intimidador -a adj.
intimidatori -òria adj.
intimisme m.
intimista adj.
intocable adj.
intracomunitari -ària

adj.
intramolecular adj.
intramurs adv.
intramuscular adj.
intranscendent adj.
intransitat -ada adj.
intrauterí -ina adj.
intravenós -osa adj.
intró m.
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introvertit -ida adj. i m.
i f.

intruir v. tr.
intrusisme m.
intrusiu -iva adj.
intubació f.
intubar v. tr.
intuir v. tr.
inusual adj.
invaginar v. tr.
inventariable adj.
inversionista m. i f.
invertit invertida m. i f.
inviabilitat f.
inviable adj.
invitat invitada m. i f.
involucionisme m.
involucionista adj.
iod f.
iodació f.
iodatometria f.
iodimetria f.
iodimètric -a adj.
iodit m.
iodització f.
ioditzar v. tr.
iodoform m.
�iodós* adj.
ioga m.
iogui m. i f.
iogurtera f.
io-io m.
iola f.
ioleta f.
ioni m.
ionitzant adj.
ionona f.
ionosfera f.
iperita f.
ípsilon f.
ipso facto loc. adv.
ir- (prefix)

iranià -ana adj. i m. i f.
irànic -a adj.
iraquià -ana adj. i m. i f.
iroquès iroquesa m. i f.
irracionalista adj.
irrellevància f.
irrellevant adj.
irrepetible adj.
isabelí -ina adj.
isal.lòbara f.
isal.lohipsa f.
isal.lopotencial f.
isal.loterma f.
islamístic -a adj.
islamització f.
islamitzar v. tr.
islamologia f.
ismaïlisme m.
ismaïlita adj.
isoamil m.
isòbata adj.
isobrials f. pl.
isobutil m.
isobutilè m.
isobutílic -a adj.
isobutíric adj.
isocianat m.
isociànic adj.
isocianur m.
isoclí -ina adj.
isoclinal adj.
isocor -a adj.
isocost m.
isòdroma adj.
isoenzim m.
isòet m.
isoetals f. pl.
isoglossa f.
isograda adj.
isograma m.
isohieta adj.
isohipsa adj.

isolant adj. i m.
isolecític -a adj.
isoleucina f.
isolínia f.
isòmera f.
isomerització f.
isomeritzar v. tr.
isomòrfic -a adj.
isoniazida f.
isonicotínic adj.
isonitril m.
isòpac -a adj.
isoperimètric -a adj.
isopleta adj.
isòpode -a adj.
isopoliàcid m.
isoprè m.
isoprenoide m.
isopropil m.
isopropílic -a adj.
isòpters m. pl.
isoquanta adj.
isoquímic -a adj.
isosil.làbic -a adj.
isospín m.
isospori -òria adj.
isostàsia f.
isostàtic -a adj.
isotàctic -a adj.
isotip m.
isotipus m.
isòtop m.
isotopia f.
isotòpic -a adj.
isotropia f.
isqu- (forma prefixada)
isqui m.
israelià -ana adj. i m. i f.
istiofòrids m. pl.
isúrids m. pl.
itacisme m.
italianització f.
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italianitzant adj.
italianòfil -a adj. i m. i f.
italiota m. i f.
italocèltic -a adj.
itifàl.lic -a adj.
itinerant adj.
-itis (forma sufixada)
iuan m.
ivó m.
jacetà jacetana m. i f.
jack m.
jactanciós -osa adj. i m.

i f.
jadeïta f.
jainisme m.
jansky m.
jaquès m.
jarret m.
jas interj.
jàssena f.
jau interj.
jazz m.
jebuseu jebusea m. i f.
jeep m.
jejú m.
jejunal adj.
jerarquització f.
jerarquitzar v. tr.
jesús interj.
jet m.
joana adj.
joaní m.
joànic -a adj.
joaquimisme m.
joglaresc -a adj.
joguet m.
joguinaire m. i f.
joier1 m.
jonca f.
jonceda f.
joncosa f.
jonqueda f.

jonquet m.
jonquillo m.
jordà -ana adj. i m. i f.
jordànon m.
josefinisme m.
josepet m.
jovenal m.
jovià -ana adj.
jubilat -ada adj.
judeo- (forma prefixada)
judeocastellà -ana adj.
judeocatalà -ana adj.
judeocristianisme m.
judicat m.
judo m.
judoka m. i f.
jugal m.
jugament m.
jugaroi m.
jugueta f.
juia f.
julià1 m.
junc m.
junci adj.
jungermannials f. pl.
júnior adj.
juponer m.
jurisprudencial adj.
jusnaturalisme m.
jusnaturalista adj.
jussiu -iva adj.
justet1 m.
justet2 adv.
justicialisme m.
justifet adv.
justinianeu -ea adj.
jutipiris m. pl.
juvenil adj.
kafkià -ana adj.
kagú m.
kamikaze m.
kaó m.

kappa f.
karate m.
karateka m. i f.
kart m.
kartvelià -ana adj.
kea m.
kelvin m.
kenyà -ana adj. i m. i f.
kèrria f.
keynesià -ana adj.
keynesianisme m.
khan m.
khàzar adj. i m. i f.
khi f.
kif m.
kilo- (forma prefixada)
kilocaloria f.
kilocicle m.
kilogram m.
kilogràmetre m.
kilohertz m.
kilòmetre m.
��kilooctet* m.
kilopond m.
kilotona f.
kiwi m.
koiné f.
kremlin m.
ksi f.
kurd -a adj. i m. i f.
kurtxatovi m.
kuwaitià -ana adj. i m. i f.
labiovelar adj.
labiovelarització f.
labiovelaritzar v. tr.
laboral adj.
laboralista adj. i m. i f.
laborant laboranta m. i f.
laborisme m.
laborista adj.
labortà -ana adj.
làbrids m. pl.
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laburn m.
lacar v. tr.
lacat m.
lacerna f.
lacèrtids m. pl.
lacertilis m. pl.
lacetà lacetana m. i f.
lacòlit m.
lacrimació f.
lacrimogen -ògena adj.
lactam m.
lactància f.
lactant adj.
lactar v. tr.
lactari m.
lactasa f.
lacticèmia f.
lactobacil m.
lactodensímetre m.
lactoflavina f.
lactoglobulina f.
lacunar adj.
làdan m.
lagena f.
làgida m. i f.
lagomorfs m. pl.
lagrangià -ana adj.
laïcal adj.
laïcat m.
laïcitat f.
laietà laietana m. i f.
-làlia (forma sufixada)
lamaisme m.
lamarckià -ana adj.
lamarckisme m.
lambda f.
lambel m.
lamé m.
lamiàcies f. pl.
laminació f.
laminària f.
laminarials f. pl.

laminarina f.
làmnids m. pl.
lamniformes m. pl.
làmpada f.
lampassat -ada adj.
lampridiformes m. pl.
lampròfir m.
landgravial adj.
landgraviat m.
landgravina f.
lànids m. pl.
lanital m.
lanolina f.
lantana f.
lantani m.
lantànid m.
lantanoide m.
lanugen m.
laosià -ana adj. i m. i f.
laparoscòpia f.
laparotomia f.
lapil.li m.
laplacià -ana adj.
lar m.
larari m.
larghetto adv.
largo adv.
làrids m. pl.
laringal adj.
laringitis f.
laringòleg laringòloga m.

i f.
laringologia f.
laringoscopi m.
laringoscòpia f.
laringotomia f.
larvicida adj.
lasanya f.
làser m.
laserteràpia f.
làstex m.
latència f.

lateralitat f.
laterita f.
laterític -a adj.
latifoli -òlia adj.
latifundisme m.
latifundista adj.
latzulita f.
lauan m.
làudan m.
laurat m.
làurea f.
laurenci m.
�làuric* adj.
laurifoli -òlia adj.
lauril m.
lavanda f.
lawsona f.
lazulita f.
lecanora f.
lecanorals f. pl.
lectina f.
lectiu -iva adj.
lectoralia f.
ledeburita f.
-leg -loga (forma sufixada)
legalisme m.
legalista adj. i m. i f.
legionel.la f.
legitimador -a adj.
legitimari legitimària m.

i f.
legitimisme m.
leishmaniosi f.
leitmotiv m.
lek m.
lematització f.
lematitzar v. tr.
lemnisc m.
lempira f.
lemuriformes m. pl.
lenició f.
leninisme m.

documents normatius 1962-1996168

* Aquesta entrada té la forma làuric -a en el text de la primera edició del DIEC (octubre
de 1995).



leninista adj.
lenític -a adj.
lenticel.la f.
lentícula f.
lentigen m.
leo m.
lepidoblàstic -a adj.
lepidodendrals f. pl.
lepidodendre m.
lepidolita f.
lepidosaures m. pl.
lepidòtric m.
leporí -ina adj.
leproseria f.
leptó m.
leptoma f.
leptomeninge f.
leptònic -a adj.
leptosomàtic -a adj.
leptospirosi f.
leptosporangi m.
leptosporangiades f. pl.
lerrouxisme m.
lesbià -ana adj. i m. i f.
lesbianisme m.
lèsbic -a adj.
lesena f.
leu m.
leucèmic -a adj.
leucític -a adj.
leucocitosi f.
leucocràtic -a adj.
leucoderivat m.
leucoencefalitis f.
leuconíquia f.
leucopènia f.
leucoplàsia f.
leucoplast m.
leucopterina f.
leucosi f.
leucosina f.
levirat m.

levitació f.
levitar v. intr.
levorotatori -òria adj.
levulosa f.
lewisita f.
lexema m.
lexemàtic -a adj.
-lèxia (forma sufixada)
lexical adj.
lexicalització f.
lexicalitzar-se v. pron.
lexicó m.
lexicometria f.
lherzolita f.
libanès -esa adj. i m. i f.
libel.làtic libel.làtica m. i f.
liberalització f.
libèrrim -a adj.
libidinal adj.
libidinositat f.
libido f.
libocedre m.
libra f.
librària adj.
liburna f.
licantrop -a adj.
licantropia f.
licaó m.
liceista adj. i m. i f.
lico- (forma prefixada)
licopodiates f. pl.
licopodiòpsids m. pl.
licorina f.
lidar m.
liderar v. tr.
lideratge m.
lidita f.
��lies* m.
ligne m.
lígnic -a adj.
lignícola adj.
lignificat -ada adj.

lignina f.
lignocèric adj.
lignós -osa adj.
ligroïna f.
lígur adj. i m. i f.
liliates f. pl.
liliïflores f. pl.
liliòpsids m. pl.
limba f.
límbic -a adj.
limfadenitis f.
limfadenopatia f.
limfangièctasi f.
limfòcit m.
limfocitosi f.
limfoide adj.
limfoma m.
limitador -a adj.
limni- (forma prefixada)
límnic -a adj.
limnígraf m.
limnímetre m.
limno- (forma prefixada)
limnologia f.
limnoplàncton m.
limolita f.
limonè m.
limonina f.
limusina f.
linalil m.
linalol m.
lindane m.
linealitat f.
linealització f.
lineatura f.
lineòmetre m.
linguat -ada adj.
linguograma m.
linier m. i f.
linneïta f.
linneà -ana adj.
linnèon m.
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linolènic adj.
linotípia f.
liòfil -a adj.
liofilització f.
liofilitzador -a adj.
liofilitzar v. tr.
liofilitzat -ada adj.
liòfob -a adj.
liòtric -a adj.
liotríquia f.
lipasa f.
lípid m.
lipòfil -a adj.
lipòlisi f.
lipoproteïna f.
liposoma m.
liposucció f.
lipsanoteca f.
liquadora f.
liquenificació f.
liqüescència f.
liqüescent adj.
liquidàmbar m.
lisboeta adj. i m. i f.
lisèrgic adj.
lisi f.
-lisi (forma sufixada)
lisimàquia f.
lisina f.
lísing m.
lisogen -ògena adj.
lisogènia f.
lisosoma m.
-lit (forma sufixada)
literalisme m.
literalista adj.
litificació f.
litínic -a adj.
litisconsorci m.
litisconsort m. i f.
litodema m.
litofàcies f.
litòlisi f.
litopó m.
litosfèric -a adj.

litosiderit m.
litosoma m.
litostratigrafia f.
litotrípsia f.
litxi m.
livedo f.
lixiviador -a adj.
lixiviar v. tr.
llaceries f. pl.
llàcova f.
lladregot lladregota m.

i f.
lladruquejar v. intr.
llagasta2 f.
llagoster llagostera m. i f.
llagranyer m.
llambordí m.
llambritja f.
llampat -ada adj.
llampedona f.
llampoina f.
llançabombes m.
llançacoets m.
llançagranades m.
llançaire m. i f.
llançamíssils m.
llançat1 m.
llançat2 m.
llançatorpedes m.
llandós -osa adj.
llanerol m.
llanot m.
llanxeta f.
llapa f.
llaparassa f.
llapassó m.
llapissa f.
llapissera f.
llargmetratge m.
llarguerut -uda adj.
llas llassa adj.
llatinoamericà -ana adj. i

m. i f.
llauada f.
llaütista m. i f.

llavador m.
llavaner m.
llavei m.
llavoreta f.
llebrenca f.
llebroseria f.
lledonosa f.
llegibilitat f.
llegida f.
llegit m.
llegüina f.
lleixa2 f.
lleixar v. tr.
lleixivació f.
llema f.
lleme m.
llemener2 -a adj.
llenasca f.
llenat m.
llençolet m.
llendera f.
lleneguera f.
llenguadina f.
llenguerut -uda adj.
llentisclar m.
llepaculs m. i f.
llepat -ada adj.
llepó -ona adj. i m. i f.
llescament m.
llesta f.
lletera f.
lleterassa f.
lletereser adj.
lletrada f.
lletraga f.
lletrera f.
lletrista m. i f.
lletxa f.
lleudar v. tr.
lleudari m.
llevador1 m.
llevaneu adj.
llevataps m.
llevataques adj.
llibertari -ària adj. i m. i f.
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llibrell m.
lliçatge m.
lliceró m.
lligall 2 m.
lligallo m.
lligand m.
lligant m.
lligassa f.
llima2 f.
llima3 f.
llimató m.
llimer2 llimera m. i f.
llimera f.
llimós -osa adj.
llirga f.
llisada f.
lliscament m.
llisera f.
llisonar v. intr.
llissatge m.
llissol m.
llistat1 m.
llistonar m.
lliurat lliurada m. i f.
lliurecanvisme m.
llobarrera adj.
llobera f.
lloçol m.
llodrigada f.
llodrigar v. intr.
llodrigó m.
llodriguera f.
lloma f.
llombard -a adj. i m. i f.
llombrígol 2 m.
llombriguera adj.
llomello m.
llomera f.
llongo m.
llonzí m.
llopet m.
llorar m.
llorejat -ada adj.
llorer-cirer m.
llorigar v. intr.

lloriola f.
llosca f.
lluça f.
llucana f.
llucera f.
lluís m.
llumenera2 f.
llunell m.
llussiar v. tr.
lobotomia f.
localista adj.
locular adj.
loculomicets m. pl.
locutor locutora m. i f.
loess m.
lòfids m. pl.
lofiformes m. pl.
lofòfor m.
lofoforats m. pl.
logo- (forma prefixada)
logopeda m. i f.
logopèdia f.
logotip m.
logotipus m.
loina f.
loneta f.
longilini -ínia adj.
longistil -a adj.
longuis m.
lopòlit m.
loqui m.
lora f.
lorica f.
losanjat -ada adj.
lòtic -a adj.
lucà -ana adj.
luci m.
luciperca m.
lucisme m.
lúdic -a adj.
ludisme m.
ludòpata m. i f.
ludopatia f.
ludoteca f.
lues f.

luge f.
lújula f.
lumaquel.la f.
lumbàlgia f.
luminància f.
luminisme m.
luminòfor m.
luminotècnia f.
luminotècnic -a adj.
lunisolar adj.
lupina f.
luteci m.
luteínic -a adj.
luteïnització f.
luti lútia adj.
lutita f.
luxímetre m.
lúxmetre m.
lúzula f.
macadàmia f.
macaleu m.
maçanar m.
maçanella f.
macar1 m.
maccarthisme m.
macedònia f.
macedònic -a adj. i m. i f.
macerador -a adj.
maceral m.
macilència f.
maclat -ada adj.
maco -a adj.
maçó2 maçona m. i f.
maçolador -a adj.
maçolatge m.
maçonat -ada adj.
maçoneria2 f.
maçònic -a adj.
macoré m.
macramé m.
macroanàlisi f.
macrodactília f.
macroeconomia f.
macroestat m.
macròfag -a adj.
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macrofàgia f.
macroglòssia f.
macrografia f.
macroinstrucció f.
macromolècula f.
macromolecular adj.
macroramfòsids m. pl.
macroscòpic -a adj.
macròspora f.
macrosporangi m.
macrúrids m. pl.
madeira m.
madò f.
madoganya f.
madreporaris m. pl.
madrigalejar v. intr.
madrigalesc -a adj.
madrigalista m. i f.
madrigalístic -a adj.
madrilleta f.
madritxo m.
madrona2 f.
maduixot m.
màfia f.
màfic -a adj.
mafiós -osa adj.
magazín m.
magdalenià -ana adj.
magenta f.
magmàtic -a adj.
magmatisme m.
magnali m.
magnesià -ana adj.
magnetocalòric -a adj.
magnetòfon m.
magnetofònic -a adj.
magnetohidrodinàmica f.
magnetomotor -a adj.
magnetomotriu adj.
magnetoòptic -a adj.
magnetopausa f.

magnetoquímica f.
magnetoresistència f.
magnetoscopi m.
magnetosfera f.
magnetostàtic -a adj.
magnetostratigrafia f.
magnetostricció f.
magnetró m.
magnicida m. i f.
magnicidi m.
magnicó m.
magnificent adj.
magnoliates f. pl.
magnoliofitins m. pl.
magnoliòpsids m. pl.
magrebí -ina adj. i m. i f.
magrejar2 v. tr.
magreta f.
magribí -ina adj. i m. i f.
maharaja m.
maharajà m.
maharaní f.
mahatma m.
mahònia f.
maia m. i f.
maià m.
maièutic -a adj.
maimorrà m.
mainaderia f.
maionesa f.
maire f.
��maître* m.
maixant -a adj.
maixerina f.
majoració f.
majorant adj.
majorar v. tr.
malabarisme m.
malacostracis m. pl.
màlaga m.
malagueny -a adj. i m. i f.

malaiopolinesi -èsia adj.
malairós -osa adj.
malaltós -osa adj.
malapler adv.
malar adj.
malavinença f.
malaxador -a adj.
maldit m.
maleit -a adj.
malespàrrec m.
maleter1 m.
malfaener -a adj.
malformació f.
malla3 f.
mal.leabilització f.
mallenquera f.
mal.leolar adj.
mal-llevat m.
mal.lòfags m. pl.
mallosa f.
mallot m.
malm m.
malmirança f.
maloclusió f.
malonat m.
malònic adj.
malonilurea f.
malpaís m.
malparit malparida m. i f.
malplà -ana adj.
malta f.
maltasa f.
maltatge m.
maltol m.
maltosa f.
malvapeix f.
malveure1 v. tr.
malvinar m.
malviure1 v. intr.
mambo m.
��mamilinció* f.
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��mamografia f.
mamona f.
mamperlà m.
mampresa f.
-man -mana (forma sufi-

xada)
mana m.
manacorí -ina adj. i m. i f.
mànager m. i f.
manaia m.
mançana f.
mançanera f.
-mància (forma sufixada)
manco adv.
mancús m.
mancusada f.
mancusal m.
mandariner m.
�mandèlic* adj.
mandibulats m. pl.
mandola f.
mandrinadora f.
mandrinatge m.
manegament m.
manegat -ada adj.
maneguet m.
manejabilitat f.
manent m.
mangabei m.
mangala f.
manglar m.
mango m.
mangosta f.
mangostà m.
mangostaner m.
manguilatge m.
-mania (forma sufixada)
manierisme m.
manierista adj.
manillar m.
maniobrabilitat f.
maniot m.

manisa f.
manista m. i f.
mannan m.
mannitol m.
mannosa f.
mano- (forma prefixada)
manoi interj.
manometria f.
manoreductor m.
manòstat m.
manovella f.
manresà -ana adj. i m. i f.
mansega f.
mansiula f.
màntic -a adj.
mantingut mantinguda

m. i f.
manuar m.
manuelí adj.
manumetre v. tr.
manxec -ega adj. i m. i f.
manxego m.
manxeta f.
manxú-tungús adj.
manyec m.
manyegar v. tr.
maoisme m.
maoista adj.
maonès -esa adj. i m. i f.
maori m. i f.
mapa2 f.
mapatge m.
maquetació f.
maquetar v. tr.
maquetista m. i f.
maqui m. i f.
màquia f.
maquiavel.lista adj.
maquillador maquillado-

ra m. i f.
maquinari m.
maquineta f.

maquinisme m.
maquis m.
maquisard maquisarda

m. i f.
mara m.
maraca f.
marató f.
maratonià -ana adj.
marcació f.
marcanciates f. pl.
marcanciòpsids m. pl.
marcapassos m.
marcat -ada adj.
marcatge m.
marcescència f.
marcet m.
marcgravi m.
marcgravial adj.
marcgraviat m.
marcgravina f.
marcià -ana adj.
marciment m.
mareal adj.
marededéu f.
marejador -a adj.
marenda f.
marengo adj.
maressar m.
mareta f.
marfulleda f.
margenar v. tr.
margenera f.
marginació f.
marginador m.
marginalitat f.
marginament m.
marginar v. tr.
marguiller m.
maria f.
marinat -ada adj.
mariner1 m.
marínida adj. i m. i f.
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marinisme m.
mariol.lo m.
mariologia f.
marioneta f.
mariscada f.
mariscador -a adj. i m. i f.
marisqueria f.
marjaler marjalera m. i f.
maronita m. i f.
marquesal adj.
màrqueting m.
marraco m.
marranxa2 f.
marro2 m.
marroquinar v. tr.
marroquiner marroqui-

nera m. i f.
marroquineria f.
marsellès -esa adj. i m. i f.
marsileals f. pl.
marsopa f.
marsupi m.
martellejant adj.
martellejat m.
martensita f.
marturi m.
marxador -a adj. i m. i f.
marxandatge m.
marxando m.
marxià -ana adj.
masada f.
mascarar v. tr.
mascarat -ada adj.
mascarell 1 m.
mascarell 2 m.
mascletada f.
masclisme m.
masclista adj.
masculinisme m.
masculinització f.
màser m.
masiaire m. i f.
masmudina f.
masoquisme m.
masoquista adj.

masqueta f.
massacrar v. tr.
massacre f.
massaliota adj. i m. i f.
massalota f.
massejar v. intr.
masser m.
masseter adj.
màssic -a adj.
massini m.
massiu -iva adj.
massota f.
mastaba f.
mastectomia f.
màster m.
masto- (forma prefixada)
mastòcit m.
mastoïdal adj.
mastologia f.
mastològic -a adj.
mastopatia f.
masturbador -a adj.
masturbatori -òria adj.
mataaranyes f.
matablats m.
matacabrit m.
mataespurnes m.
matafaves f.
matagent m.
matalaf m.
matalafer matalafera m. i

f.
matalaferia f.
matalasseria f.
matar1 m.
mata-racons m.
mata-rates m.
mataroní -ina adj. i m. i f.
mata-segells m.
mata-soldats2 m.
matavius m.
maternització f.
maternitzar v. tr.
matiner1 m.
matisació f.

matisat m.
matissar m.
matitat f.
matolla f.
matollada f.
matollar m.
matriarca f.
matriarcal adj.
matricial adj.
matrilineal adj.
matrilocal adj.
matroneu m.
matrònim m.
maturranga f.
matuter matutera m. i f.
matx2 m.
matxo m.
matxutxa f.
matxutxo m.
mau interj.
maüix m.
maulet m.
maurí -ina adj.
mauveïna f.
maxil.li- (forma prefixada)
maximal adj.
maximalisme m.
maximalista adj.
maximitzar v. tr.
mazdeisme m.
mazdeista adj.
mecanicisme m.
mecanitzable adj.
mecanoscrit -a adj.
mecenatge m.
mecòpters m. pl.
medaller medallera m. i f.
mediambiental adj.
mediana f.
mediant f.
mediateca f.
mediatriu f.
medievalisme m.
medievalista adj. i m. i f.
medievalístic -a adj.
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mediodorsal adj.
mediopalatal adj.
mediopassiu -iva adj.
megacefàlia f.
megacòlon m.
megaduc m.
megaduquessa f.
megàfon m.
megafonia f.
megafòrbia f.
megafòrbic -a adj.
megalobatraci m.
megalòman -a adj. i m. i f.
megalòpoli f.
megaoctet m.
megàric -a adj.
megasclera f.
megascopi m.
megàspora f.
megasporangi m.
megasporofil.le m.
megatona f.
meiosi f.
meiòtic -a adj.
melamina f.
melancolia f.
melancòlic -a adj.
melanesi -èsia adj. i m. i f.
melànic -a adj.
melanina f.
melanisme m.
melanòcit m.
melanodèrmia f.
melanoma m.
melcoratge m.
melé f.
meleagrídids m. pl.
meleta f.
mèlia f.
melioratiu -iva adj.
melisma m.
melismàtic -a adj.
melissot m.
melonar m.
membranaci -àcia adj.

membranòfon -a adj.
membrat -ada adj.
memorístic -a adj.
memorització f.
memoritzar v. tr.
mena2 f.
mènada f.
menairó m.
menarquia f.
mendelevi m.
mendelià -ana adj.
mendelisme m.
menejar v. tr. i pron.
menfotisme m.
mengo -a adj.
mènids m. pl.
meningi -íngia adj.
meningoencefalitis f.
menjamoixines m.
menjamosquits adj.
menjua f.
menopàusic -a adj.
menoressa f.
mentà m.
mentalitzar v. tr.
mentastre m.
mentè m.
menter m.
mentrimentres adv.
menudista m. i f.
menxevic adj.
menyscreure v. tr.
menystenir v. tr.
menysvaloració f.
menysvalorar v. tr.
-mer -mera (forma sufixa-

da)
mercantilitzar v. tr.
mercaptur m.
mercatorià -ana adj.
mercedari -ària adj.
merceritzadora f.
merder2 -a adj. i m. i f.
merdufai merdufaia m. i f.
merengat -ada adj.

meri- (forma prefixada)
meristemàtic -a adj.
merita f.
meritable adj.
meritació f.
mèrlera f.
merleta f.
merletat -ada adj.
mero m.
mero- (forma prefixada)
merocianina f.
meròpids m. pl.
merovingi -íngia adj.
mescal m.
mescalina f.
mesencèfal m.
mesènquima m.
mesenquimàtic -a adj.
meso- 2 (forma prefixada)
mesó m.
mesoderma m.
mesodèrmic -a adj.
mesòfil -a adj.
mesofil.le m.
mesolecític -a adj.
mesolític -a adj.
mesòmer -a adj.
mesomeria f.
mesomorf -a adj.
mesonefre m.
mesònic -a adj.
mesopausa f.
mesopotami -àmia adj. i

m. i f.
mesopotàmic -a adj.
mesosaprobi -òbia adj.
mesosfera f.
mesosiderit m.
mesostern m.
mesotermal adj.
mesotori m.
mesotròfia f.
mesozous m. pl.
messeguera f.
messies m.
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mestra f.
mestrat m.
mestrejat m.
mestre-sala m.
mestretites m. i f.
mesurabilitat f.
metàbasi f.
metaborat m.
metabòric adj.
metacrilat m.
metacrílic adj.
metacromàsia f.
metafase f.
metàfisi f.
metafisial adj.
metafonia f.
metafosfat m.
metafosfòric adj.
metagoge f.
metaldehid m.
metalimni m.
metalímnion m.
metalingüístic -a adj.
metal.lació f.
metal.lar v. tr.
metallenguatge m.
metal.locè m.
metal.lòfon m.
metal.logènia f.
metal.logènic -a adj.
metamatemàtica f.
metamèric -a adj.
metamorfitzar v. tr.
metanal m.
metaner m.
metanílic adj.
metanol m.
metansulfònic adj.
metaplàsia f.
metapsicologia f.
metasèmia f.
metasomatisme m.
metastable adj.
metastatitzar v. tr.
metastern m.

metatonia f.
mètel m.
metempíric -a adj.
meteorític -a adj.
meteoroide m.
metilació f.
metilamina f.
metilar v. tr.
metilcel.lulosa f.
metionina f.
metoxi- (forma prefixada)
metrallador -a adj.
metrallament m.
metrallar v. tr.
metraller metrallera m.

i f.
metralleta f.
-metre (forma sufixada)
metritis f.
-metrop (forma sufixada)
metropatia f.
metzgerials f. pl.
metziner1 m.
mezzosoprano f.
mi2 f.
mia adj.
micasquist m.
micelioide adj.
micobacteri m.
micobiont m.
micocecidi m.
micòfag -a adj.
micofàgia f.
micofília f.
micòleg micòloga m. i f.
micologia f.
micoplasma m.
micorizació f.
micorizar v. intr.
micorízic -a adj.
micorizogen -ògena adj.
micosi f.
micòtic -a adj.
micra f.
micrita f.

micrític -a adj.
microaeròfil -a adj.
microanàlisi f.
microbalança f.
microbiòleg microbiòlo-

ga m. i f.
microbiologia f.
microbús m.
microcircuit m.
microclima m.
microclina f.
microcorifis m. pl.
microcòsmic -a adj.
microeconomia f.
microeconòmic -a adj.
microelectrònica f.
microestructura f.
micròfag -a adj.
microfàgia f.
microfilament m.
microfilm m.
microfilmació f.
microfilmador -a adj. i m.

i f.
microfilmar v. tr.
microfísic -a adj.
microfitxa f.
microfònic -a adj.
microforma f.
microfotòmetre m.
micrograma m.
microhílids m. pl.
microinformàtica f.
microinstrucció f.
microlingüística f.
microlític -a adj.
micromòdul m.
micronització f.
microona f.
microordinador m.
micropaleontologia f.
microplasmodesma m.
microprocessador m.
microprograma m.
microprogramat -ada adj.
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micròpsia f.
microquímic -a adj.
microruptor m.
microsclera f.
microscòpia f.
microsolc m.
microsoma m.
microsonda f.
micròspora f.
microsporangi m.
microsporofil.le m.
microtelèfon m.
microtò m.
microtomia f.
microtúbul m.
microvil.li m. pl.
mictofiformes m. pl.
midar v. tr.
mielínic -a adj.
mielinització f.
mielofibrosi f.
mielogènesi f.
mieloide adj.
mieloma m.
mielopatia f.
migfondista m. i f.
migmatita f.
migmetratge m.
migpensionista adj. i m.

i f.
migradesa f.
migrament m.
miïtis f.
milacre m.
milanès -esa adj. i m. i f.
milanó m.
milhòmens m.
mili f.
��miliard m.
militància f.
millar m.
millarès m.
millaroca f.
mil.lenarisme m.
mil.lenarista adj.

mil.lenni m.
miller adj.
mil.lerita f.
mil.liamperímetre m.
mil.liari m.
mil.limetrat -ada adj.
mil.límetre m.
mil.limètric -a adj.
millorable adj.
milonita f.
milotxa f.
milpeus m.
milpunts m.
mimògraf m.
mineraler m.
mineralogènia f.
mingueta f.
mini- (forma prefixada)
miniar v. tr.
miniaturar v. tr.
miniaturització f.
minibàsquet m.
minicadena f.
minifaldilla f.
minifundi m.
minifundisme m.
minifundista adj.
minigolf m.
minimal adj.
minimalisme m.
minimalista adj.
miniordinador m.
ministrable adj.
ministrer m.
ministril m.
minoic -a adj.
minorant adj.
minoritari -ària adj.
minusvàlid -a adj. i m. i f.
minusvalidesa f.
minutant m.
mioblast m.
miocardíac -a adj.
miocardiopatia f.
mioclònia f.

miofibril.la f.
mioglobina f.
miopatia f.
miòpor m.
miosina f.
miotonia f.
miquelisme m.
miquelista adj.
mirabajà m.
mirabilita f.
mirabolaner m.
miraguaner m.
mirallejar v. intr.
miristat m.
mirístic adj.
mirmecofàgids m. pl.
misàndria f.
missaire adj. i m. i f.
misser2 -a adj. i m. i f.
míssil m.
missilístic -a adj.
mistagog mistagoga m.

i f.
mistagògia f.
mistagògic -a adj.
mistèric -a adj.
misticets m. pl.
misto m.
mitat f.
mitger1 m.
mitgeria f.
mitificació f.
mitificar v. tr.
mitilicultor mitilicultora

m. i f.
mitilicultura f.
mitocondri m.
mitocondrial adj.
mitologització f.
mitologitzar v. tr.
mitòman -a adj. i m. i f.
mitomania f.
mitraisme m.
mitreu m.
miula f.
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mixedema m.
mixernó m.
mixobacterials m. pl.
mixococ m.
mixoma m.
mixomatosi f.
mixomicets m. pl.
mixorrer -a adj. i m. i f.
moblista adj. i m. i f.
mobúlids m. pl.
moçambiquès -esa adj. i

m. i f.
mocàrab m.
mocassí m.
modalització f.
modalitzador m.
modelable adj.
modelat -ada adj.
modelisme m.
modelització f.
modelitzar v. tr.
moderato adv.
modilló m.
modisteria f.
modulable adj.
modular1 adj.
modulor m.
mogrebí -ina adj. i m. i f.
mogut -uda adj.
moianes f. pl.
moira f.
moixa f.
moixerdina f.
moixernera f.
moixí 1 m.
moixina2 f.
mol m.
molal adj.
molalitat f.
molaritat f.
molecularitat f.
molera f.

moletejador moletejado-
ra m. i f.

mòlids m. pl.
molinatge m.
molínia f.
molitja f.
mollatge m.
mollera f.
mollerol m.
mollerosa f.
��molsosa* f.
momòtids m. pl.
monadal adj.
monasterial adj.
monazita f.
mondongo m.
moneda2 f.
monedar v. tr.
moneder1 m.
monegasc -a adj. i m. i f.
monel m.
moneres f. pl.
monestrell m.
mongolisme m.
moniatera f.
monició f.
mono adj.
monoaleta f.
monoatòmic -a adj.
monoaural adj.
monobloc adj.
monobotella f.
monocameral adj.
monocameralisme m.
monocarril m.
monòcit m.
monoclinal adj.
monoclonal adj.
monocràcia f.
monocràtic -a adj.
monocristall adj.
monocristal.lí -ina adj.

monocultiu m.
monocultura f.
monodrama m.
monòdrom -a adj.
monoesquí m.
monoestable adj.
monofàsic -a adj.
monofiodont adj.
monofisisme m.
monofisita adj.
monofonia f.
monofònic -a adj.
monoftongació f.
monogínia f.
monolingüe adj.
monolingüisme m.
monomorfisme m.
monomotor -a adj.
mononuclear adj.
mononucleosi f.
monopatí m.
monoplaça adj.
monopròtic -a adj.
monopsoni m.
monorail m.
monorefringència f.
monorefringent adj.
monosacàrid m.
monosèmia f.
monosèmic -a adj.
monosomia f.
monosòmic -a adj.
monostròfic -a adj.
monot m.
monoteleta adj.
monotelisme m.
monotip1 m.
monotípia f.
monòxid m.
monòxil adj.
monsònic -a adj.
montanisme m.
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montanista adj.
montblanquí -ina adj. i

m. i f.
montemolinista adj.
montmoril.lonita f.
montpellerí -ina adj. i m.

i f.
montserratí -ina adj.
monumentalisme m.
monumentalitat f.
monyica f.
monyicot m.
monyicotada f.
monyo m.
mora f.
morabatí m.
moraga f.
moralló m.
moranella f.
morber m.
morberia f.
morbiditat f.
mordala f.
morellà -ana adj. i m. i f.
morena3 f.
morenera adj.
morènic -a adj.
moreno -a adj.
morf m.
morfemàtic -a adj.
morfèmic -a adj.
mòrfic -a adj.
-mòrfic -mòrfica (forma

sufixada)
morfir-se v. pron.
morfisme m.
morfo- (forma prefixada)
morfofonema m.
morfofonemàtic -a adj.
morfofonologia f.
morfofonològic -a adj.
morfogènesi f.
morfometria f.
morfosintàctic -a adj.
morfosintaxi f.

mòrids m. pl.
morlà m.
mormó -ona adj.
mormonisme m.
mornat -ada adj.
mornell m.
morralet m.
morralla f.
morrena f.
morrotós -osa adj.
mortasa f.
mortasadora f.
mortasament m.
mortasar v. tr.
mortificat -ada adj.
mòrula f.
moscarda f.
mosquiter m.
mosquito m. i f.
mossarabia f.
mossaràbic -iga adj.
mossarabisme m.
mossardàs m.
mossardó m.
mossat -ada adj.
mossènyer m.
mostassaf m.
mostassaferia f.
mostel m.
mostral adj.
mostratge m.
�mostreig m.
mostrejador m.
motacíl.lids m. pl.
motel m.
motilitat f.
motivació f.
motlada f.
motle m.
motllo m.
motlluratge m.
motlo m.
motlura f.
motlurar v. tr.
motmot m.

moto- (forma prefixada)
motoanivelladora f.
motobomba f.
motocicle m.
motociclisme m.
motocròs m.
motocultor m.
motonau f.
motonàutic -a adj.
motorisme m.
motoritzar v. tr.
motoveler m.
motricitat f.
motu proprio m.
mousse f.
movent adj.
moviola f.
muci- (forma prefixada)
mucoproteïna f.
mucorals f. pl.
mudella f.
mufló m.
muftí m.
mugilicultura f.
mugílids m. pl.
mugiliformes m. pl.
muig m.
muladí m. i f.
mulat mulata m. i f.
mulgènua f.
mullador adj.
múl.lids m. pl.
multibanda adj.
multibuc m.
multicanal adj.
multicíclic -a adj.
multiconfessional adj.
multicopiar v. tr.
multicopista f.
multicultural adj.
multifilar adj.
multilineal adj.
multilingüe adj.
multilingüisme m.
multilobular adj.
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multimèdia adj.
multinacional adj.
múltiplex adj.
multiplexatge m.
multiplexor m.
multipolar adj.
multiprocessador m.
multiprogramació f.
multiracial adj.
multitudinari -ària adj.
multivalent adj.
multivibrador m.
mundícia f.
mundovisió f.
muntadura f.
muntanyisme m.
muntaplats m.
muntell m.
muntó m.
munyidor1 m.
muó m.
muònic -a adj.
muradal m.
muralista m. i f.
murènids m. pl.
murexida f.
murga f.
murgonal m.
muriat m.
muronat -ada adj.
murrieria f.
murta f.
murtar m.
murter murtera m. i f.
murterar m.
murtó m.
murtrar m.
mus1 m.
muscarina f.
muscicàpids m. pl.
musclera2 f.
muscologia f.
musculació f.
museístic -a adj.
museografia f.

museogràfic -a adj.
museòleg museòloga m.

i f.
museologia f.
museològic -a adj.
musicòleg musicòloga m.

i f.
musicologia f.
musicològic -a adj.
musicoteràpia f.
musiqueta f.
musivari -ària adj.
musofàgids m. pl.
mussa f.
mussaca f.
mustela f.
mutagen -àgena adj.
mutant adj.
mutarotació f.
mutatis mutandis loc.

adv.
mutxera f.
nabateu nabatea m. i f.
nabera f.
nabí m. i f.
nabinera f.
nabissera f.
nacionalcatolicisme m.
nacionalsindicalisme m.
nacionalsindicalista adj.
nacionalsocialisme m.
nacionalsocialista adj.
nacra2 f.
nadada f.
nadador -a adj. i m. i f.
nadant adj.
nadar v. intr.
nadillat -ada adj.
naftacè m.
naftenat m.
naftènic adj.
naftil m.
naftiònic adj.
naftoic adj.
naftoquinona f.

nagana f.
nahua adj.
naia f.
naïf adj.
naiper m.
naixent adj.
nanisme m.
nano- (forma prefixada)
nanoelectrònica f.
napalm m.
nàpia f.
narcisisme m.
narcisista adj.
narcotràfic m.
narcotraficant m. i f.
naringina f.
nascut -uda adj.
nasofaringe f.
nasogàstric -a adj.
nativista adj.
naturòpata m. i f.
natzarenisme m.
nau1 m.
nautiloïdeus m. pl.
nauxeria f.
navada f.
navader navadera m. i f.
navalló m.
navei m.
nazi adj. i m. i f.
nazisme m.
nebular adj.
nebulat -ada adj.
nebulitzador adj.
nebulitzar v. tr.
nècora f.
necrofàgia f.
necròfil -a adj. i m. i f.
necrofília f.
necromassa f.
necròpoli f.
necrosar v. tr.
necròtic -a adj.
nectarina f.
nectarínids m. pl.
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nècton m.
nectònic -a adj.
nedant adj.
nefelina f.
nefelínic -a adj.
nefelòmetre m.
nefelometria f.
nefologia f.
nefòmetre m.
nefoscopi m.
nefridi m.
nefrita f.
nefró m.
nefrogènic -a adj.
nefrona f.
nefropatia f.
nefrosi f.
negativar v. tr.
negativisme m.
negra f.
negrelló -ona adj.
negrilló m.
negritud f.
negundo m.
nelumbe m.
nemalionals f. pl.
nematicida m.
nematodes m. pl.
nematohelmints m. pl.
nemertins m. pl.
neoàtic -a adj.
neobabilònic -a adj.
neocapitalisme m.
neocapitalista adj.
neoclassicisme m.
neoclassicista adj.
neocolonial adj.
neocolonialisme m.
neodadaisme m.
neodadaista adj.
neodarwinisme m.
neodarwinista adj.
neofeixisme m.
neofeixista adj.
neofigurativisme m.

neofigurativista adj.
neogènic -a adj.
neogòtic -a adj.
neogramàtic -a adj.
neogrec -ega adj.
neohegelià -ana adj.
neohegelianisme m.
neohel.lènic -a adj.
neoimpressionisme m.
neoimpressionista adj.
neolamarckià -ana adj.
neolamarckisme m.
neolingüístic -a adj.
neologia f.
neonatologia f.
neonazi adj.
neonazisme m.
neopal.li m.
neoplàsia f.
neoplàstic -a adj.
neoplasticisme m.
neoprè m.
neorealisme m.
neorealista adj.
neoromànic -a adj.
neoromàntic -a adj.
neoromanticisme m.
neotectònica f.
neotènia f.
neotènic -a adj.
neozelandès -esa adj. i m.

i f.
nepalès -esa adj. i m. i f.
nepentes f. pl.
neptuni m.
neretar m.
nerític -a adj.
nerviosisme m.
nesosilicats m. pl.
nespleda f.
nestorianisme m.
netastoma m.
netastomàtids m. pl.
neumàtic -a adj.
neuri- (forma prefixada)

neurític -a adj.
neuroblast m.
neurocrani m.
neurofibril.la f.
neurofisiologia f.
neurofisiològic -a adj.
neurogàs m.
neurogènic -a adj.
neuròglia f.
neurohipòfisi f.
neurohormona f.
neuromotor -a adj.
neuromotriu adj.
neuronal adj.
neuropsicologia f.
neurosecreció f.
neurotitzar-se v. pron.
neurotoxina f.
neurotransmissor m.
neurotropisme m.
nèuston m.
neutralisme m.
neutralista adj.
neutrí m.
neutrino m.
neutró m.
neutropausa f.
neutropènia f.
neutrosfera f.
nevus m.
newton m.
ngai m.
ni1 f.
niacina f.
niacinamida f.
niala m.
nicotiana f.
nicotinamida f.
nicotínic -a adj.
nicrom m.
nietzschià -ana adj.
nigerià -ana adj. i m. i f.
nigerocongolès -esa adj.
nigerokurdufanià -ana

adj.
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nigrosina f.
nigul m.
nilgau m.
niló m.
niloticosaharià -ana adj.
nimbat -ada adj.
nimbostratus m.
ningun -a adj.
nino m.
niobat m.
niobita f.
nirviós -osa adj.
nistagme m.
��nitrhídric* adj.
nitrificant adj.
nitroalcà m.
nitrobenzè m.
nitrocel.lulosa f.
nitrocompost m.
nitroderivat m.
nitrogenat -ada adj.
nitrometà m.
nitroni m.
nitroprussiat m.
nitrosació f.
nitruració f.
nitrurar v. tr.
niuet m.
nivació f.
nival adj.
nivelleta f.
nivòmetre m.
nivositat f.
no- (prefix)
no-alineament m.
nobeli m.
nobiliarista m. i f.
noble1 m.
noctiluca f.
nodulós -osa adj.
no-electròlit m.
noguerina f.

noliejador noliejadora m.
i f.

nomadisme m.
nòmer v. intr.
no-metall m.
-nomia (forma sufixada)
nominalització f.
nominalitzador -a adj.
nominalitzar v. tr.
nomoblidis m.
nomofil.le m.
nonà m.
nonagesimal adj.
nonanoic adj.
nonet m.
nònius m.
nònuple1 adj.
noradrenalina f.
norai m.
norantenni m.
norantí -ina adj. i m. i f.
nordista adj. i m. i f.
nori m.
normalitzador -a adj.
normat -ada adj.
normativització f.
normativitzar v. tr.
norris adj.
nosemiasi f.
nosofòbia f.
nòstoc m.
nostocals f. pl.
notacant m.
notacàntids m. pl.
notacantiformes m. pl.
noticiable adj.
noticiari m.
notocordi m.
nòtula f.
noucasat -ada adj.
noucentisme m.
noucentista adj.

nouer m.
noümènic -a adj.
nounat -ada adj. i m. i f.
nou-ric -rica adj. i m. i f.
nouvingut -uda adj. i m.

i f.
novaiorquès -esa adj. i m.

i f.
novelder -a adj. i m. i f.
novel.lar v. tr.
novel.lístic -a adj.
novenet m.
novii novia m. i f.
no-violència f.
nuc m.
nucleació f.
nuclear adj.
nuclearitzar v. tr.
nucleic adj.
nucleó m.
nucleòfil -a adj.
nucleoide adj.
nucleoproteïna f.
nucleòsid m.
nucleosoma m.
nucleòtid m.
núclid m.
nudictenis m. pl.
nudisme m.
nudista adj.
nuet -a adj.
nugador nugadora m. i f.
nugar v. tr.
nugassa f.
nugós -osa adj.
nul.liparitat f.
numerologia f.
numídids m. pl.
nummulític -a adj.
nupcialitat f.
nurag m.
nusosa adj.
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nutricional adj.
��nutricionista* m. i f.
nutrient adj.
nuvolositat f.
nyacar v. tr.
nyandú m.
nyerro m.
nyic1 m.
nyic2 nyiga adj.
nyiclis interj.
nyinya f.
nyinyola f.
nyivit m.
nyora2 f.
-oat (forma sufixada)
obencadura f.
obenquell m.
obert -a adj.
oberturisme m.
oberturista adj.
òbila f.
objector objectora m. i f.
oblia f.
obligatorietat f.
obliterador -a adj.
obnubilar v. tr.
oboista m. i f.
obovat -ada adj.
obreampolles m.
obrecartes m.
obrellaunes m.
obrerista adj.
obriüllar m.
obriülls m.
observacional adj.
obsolescència f.
obstètric -a adj.
obventici -ícia adj.
obvietat f.
ocapi m.
occidentalització f.
occidentalitzar v. tr.

occitanisme m.
occitanista adj.
occitanitzar v. tr.
oceanologia f.
ocel m.
ocel.lar adj.
ocel.lat -ada adj.
ocelleria f.
ocelot m.
ocromonadals f. pl.
octa f.
octaedrita f.
octanol m.
octet m.
octogèsim -a adj. i m. i f.
octogesimal adj.
òcul m.
oculomotor -a adj.
oculomotriu adj.
ocumé m.
ocupacional adj.
ocupant adj. i m. i f.
odèon m.
odontoblast m.
odontocets m. pl.
odontoma m.
oersted m.
ofelimitat f.
oferina f.
oficialitzar v. tr.
ofíctids m. pl.
ofídic -a adj.
ofídids m. pl.
ofidiformes m. pl.
ofimàtica f.
ofioglossals f. pl.
ofític -a adj.
ofiuroïdeus m. pl.
òfset m.
oftalmòleg oftalmòloga

m. i f.
oftalmologia f.

oftalmològic -a adj.
oftalmoscòpia f.
ohmímetre m.
oiar v. tr.
-oic (sufix)
-oide (forma sufixada)
oïdi m.
-oïl (forma sufixada)
oimés adv.
oioi m.
-ol (forma sufixada)
òlbia f.
oldre v. tr.
oleasa f.
olècran m.
olefina f.
olefínic -a adj.
olei- (forma prefixada)
oleícola adj.
oleïcultor oleïcultora m.

i f.
oleïcultura f.
oleodinàmic -a adj.
oleoducte m.
oleohidràulica f.
oleomargarina f.
oleoresina f.
òleum m.
oliana f.
olifant m.
oligocènic -a adj.
oligoelement m.
oligofrènia f.
oligofrènic -a adj.
oligohalí -ina adj.
oligolecític -a adj.
oligòmer m.
oligopoli m.
oligopolístic -a adj.
oligopsoni m.
oligoquets m. pl.
oligosacàrid m.
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oligosaprobi -òbia adj.
oligòtrof -a adj.
oligotròfia f.
oligotròfic -a adj.
olimpisme m.
olistòlit m.
olistostroma m.
olivaci -àcia adj.
olivardó m.
olivina f.
olivínic -a adj.
olm m.
olotí -ina adj. i m. i f.
ombrall m.
omeia m. i f.
omental adj.
omfalocele f.
òmicron f.
omnidireccional adj.
onanista adj.
onatge m.
onco- (forma prefixada)
oncogen -ògena adj.
oncogènesi f.
oncogènia f.
oncogènic -a adj.
oncòleg oncòloga m. i f.
oncologia f.
oncològic -a adj.
oncosi f.
oncòtic -a adj.
ondàmetre m.
òndia interj.
ondòmetre m.
ondulador -a adj.
onerari -ària adj.
onicofàgia f.
onicòfors m. pl.
oníquia f.
oníric -a adj.
oniromància f.
onomància f.
onomasiologia f.
onomasiològic -a adj.
onomàsticon m.

onsa f.
onsevol adv.
onso m.
ontinyentí -ina adj. i m. i f.
oocist m.
oòcit m.
oogènesi f.
oogònia f.
oòlit m.
opalescència f.
opalescent adj.
opcional adj.
operacional adj.
operand m.
operativitat f.
operculat -ada adj.
operístic -a adj.
operó m.
opilions m. pl.
opiomania f.
opiomaníac -a adj. i m. i f.
opistobranquis m. pl.
opistocòmids m. pl.
opistòton m.
opòssum m.
opsonina f.
opsonització f.
opsonitzar v. tr.
opticoelasticitat f.
optimació f.
optimar v. tr.
optimització f.
optimitzar v. tr.
optoacoblador m.
optoelectrònic -a adj.
optrònica f.
opus m.
oracular adj.
orant adj.
orbital adj.
orbitar v. intr.
orcinol m.
ordèol m.
ordiar2 v. tr.
ordinador m.

ordinograma m.
ordovicià -ana adj.
ordovícic -a adj. i m.
orellal m.
orellat -ada adj.
oreopitec m.
orfenat m.
orfisme m.
organdisatge m.
organicista adj.
organigrama m.
organístic -a adj.
organitzatiu -iva adj.
organobor m.
organoclorat -ada adj.
organofosforat -ada adj.
organogènesi f.
organològic -a adj.
organometall m.
organometàl.lic -a adj.
orgànul m.
organzí m.
orgiàstic -a adj.
orgueneria f.
orguenet m.
orientalística f.
orientalitzar v. tr.
orientatiu -iva adj.
oriolà -ana adj. i m. i f.
oriòlids m. pl.
òrix m.
orleanisme m.
orló m.
ornitina f.
ornitisquis m. pl.
ornitòpodes m. pl.
ornitorínquids m. pl.
oròfit m.
orogen m.
orogènesi f.
oroneta f.
orònim m.
oronímia f.
oronímic -a adj.
oroval m.
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orpesa f.
orquejar v. intr.
orqueria f.
orquestrina f.
orquidàcies f. pl.
orquido- (forma prefixa-

da)
orsai m.
orsapop m.
orticó m.
ortigar2 v. tr.
ortigosa f.
ortoàcid m.
ortoamfíbols m. pl.
ortobòric adj.
��ortocarbonat* m.
ortocarbònic adj.
ortocentre m.
ortoceràtids m. pl.
ortòclasi f.
ortodòncia f.
ortoedre [o ortòedre] m.
ortoèster m.
ortofosfat m.
ortofosfòric adj.
ortofotogrametria f.
ortogonalitat f.
ortoheli m.
ortohidrogen m.
ortonormal adj.
ortoperiòdic adj.
ortopiroxè m.
ortosa f.
ortoscòpia f.
ortosilicat m.
ortosilícic adj.
ortostàtic -a adj.
ortòton -a adj.
ortotònic -a adj.
ortotricals f. pl.
ortòtrop -a adj.
orxegada f.

orxegar v. tr.
osa f.
osc osca m. i f.
oscil.lador -a adj.
oscil.latorials f. pl.
oscil.lògraf m.
oscil.lograma m.
oscil.lòmetre m.
oscil.lometria f.
oscil.loscopi m.
oscitació f.
oscoumbre -a adj.
oscoúmbric -a adj.
osmoreceptor -a adj.
osmoregulació f.
osmunda f.
osonenc -a adj. i m. i f.
ossamenta f.
ossari m.
osset m.
ossicle m.
ostaga f.
osteàlgia f.
osteïctis m. pl.
osteoartropatia f.
osteoblast m.
osteòcit m.
osteoclast m.
osteogènesi f.
osteòpata m. i f.
osteoporosi f.
ostracodes m. pl.
ostreïcultor ostreïcultora

m. i f.
òstria f.
otàlgia f.
otàrids m. pl.
òtic -a adj.
otídids m. pl.
otologia f.
otorinolaringòleg otori-

nolaringòloga m. i f.

otorinolaringologia f.
otoscòpia f.
ouaire m. i f.
ouat -ada adj.
ouateria f.
ovins m. pl.
ovni m.
ovocèl.lula f.
ovoïdal adj.
ovovitel.lina f.
ovular2 v. intr.
oxazole m.
oxazolina f.
oxazolona f.
oxhídric -a adj.
oxiacetilènic -a adj.
oxiàcid m.
oxidació-reducció f.
oxidatiu -iva adj.
oxidoreducció f.
oxigenador m.
oxihemoglobina f.
oxina f.
oxitall m.
oxitocina f.
oxo- (forma prefixada)
oxoàcid m.
oxoni m.
ozònid m.
ozonòlisi f.
ozonosfera f.
ozonosonda f.
pacaner m.
pactisme m.
pactista adj. i m. i f.
padda m.
paeller1 m.
paeller2 paellera m. i f.
paer paera m. i f.
paeria f.
pagaia f.
paginada f.
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pagofigo m.
pàguera f.
paiformatge m.
paio paia m. i f.
pai-pai m.
paire m.
paisatgisme m.
paisatgístic -a adj.
paixellera adj.
pakistanès -esa adj. i m.

i f.
palabordons m. pl.
palanc m.
palangret m.
palat -ada adj.
palatabilitat f.
palato- (forma prefixada)
palatoalveolar adj.
palatògraf m.
palatografia f.
palatograma m.
pàlea f.
paleobatimetria f.
paleobiogeografia f.
paleobiologia f.
paleobiològic -a adj.
paleobotànica f.
paleocarst m.
paleocè -ena adj.
paleocènic -a adj.
paleoclima m.
paleoclimatologia f.
paleocorrent m.
paleocristià -ana adj.
paleoecologia f.
paleogen -ògena adj.
paleogènic -a adj.
paleogeografia f.
paleoicnologia f.
paleollera f.
paleomagnetisme m.
paleomastologia f.
paleoplacer m.
paleorelleu m.
paleosalinitat f.

paleosiberià paleosiberia-
na m. i f.

paleosòl m.
paleotemperatura f.
paleozoologia f.
palera f.
paletí m.
paletina f.
paletista m. i f.
paletó m.
palier m.
palinologia f.
palinspàstic -a adj.
palissada f.
palitroca f.
pal.la m.
pallarès -esa adj. i m. i f.
pallejar v. intr.
palleró m.
pàl.lia f.
pal.lial adj.
palloler m.
palm m.
palmar1 m.
palmar2 m.
palmarès m.
palmàs m.
palmaticompost -a adj.
palmatilobulat -ada adj.
palmatòria f.
palmejar v. tr.
palmellada f.
palmellat -ada adj.
pàlmer m.
palmereta f.
palmerina f.
palmerola f.
palmesà -ana adj. i m. i f.
palometa f.
palomí m.
palpígrads m. pl.
palpissera f.
palplanxa f.
palpunyar v. tr.
pàmfil 1 m.

pamfletari -ària adj.
pàmpena f.
pampeta f.
pamplonès -esa adj. i m.

i f.
pàmpola f.
pampolat -ada adj.
panadera f.
panafricanisme m.
panameny -a adj. i m. i f.
panamericà -ana adj.
panamericanisme m.
panamericanista adj.
panarabisme m.
panarabista adj.
panarquia f.
panàtica f.
pancaritat m.
pancatalanisme m.
pancatalanista adj.
panconia f.
pancuit m.
panda m.
panderola f.
pandiònids m. pl.
pandora f.
panell m.
paneret m.
panescalm m.
paneslavisme m.
paneslavista adj.
panet m.
panfigo m.
pangermanisme m.
pangermanista adj.
panhel.lènic -a adj.
panhel.lenisme m.
panhel.lenista adj.
panicor m.
panificadora f.
paniquera f.
panislamisme m.
panislamista adj.
panissa f.
panissalla f.
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panjabi adj.
panniculitis f.
panot m.
panotxo -a adj. i m. i f.
pantalla f.
pantena f.
pantina f.
pantis m. pl.
pantisocràcia f.
pantisocràtic -a adj.
pantoc m.
pantotenat m.
pantotènic adj.
paona2 f.
papaïna f.
papanovia f.
paparotes f. pl.
papellida f.
paperot m.
papiament m.
papil.litis f.
papió m.
papiroflèxia f.
papiròleg papiròloga m.

i f.
papirologia f.
papirològic -a adj.
papus m.
paraallaus m.
paracaigudisme m.
paracme f.
paraconformitat f.
paradiseids m. pl.
paradísia f.
parado m.
paradorníxids m. pl.
paraescut m.
paraestatal adj.
parafília f.
parafils m.
paraheli m.
parahidrogen m.
paraigüets m. pl.
parairia f.
paràlic -a adj.

paralla f.
paral.lelepipèdic -a adj.
paramagnetisme m.
parameci m.
paramil m.
paramilitar adj.
paramola f.
paramorf -a adj.
paramòrfic -a adj.
paraneu m.
paranoia f.
paranoic -a adj.
paranormal adj.
paraordit m.
parapsicòleg parapsicò-

loga m. i f.
parapsicologia f.
pararosanilina f.
parasanga f.
parasimpàtic -a adj.
parasitar v. tr.
paratàctic -a adj.
parataxi f.
paratge2 m.
paratiroïdal adj.
paratiroide adj.
paratjal adj.
paratonia f.
paraulota f.
para-xocs m.
parcejar v. tr.
parcel.lació f.
pardala f.
pardalada f.
pardalera f.
pardaleria f.
pardina f.
paredat m.
paremiògraf paremiò-

grafa m. i f.
paremiològic -a adj.
parenquimàtic -a adj.
parenteral adj.
parentesc m.
parestèsia f.

pariatge m.
paridora f.
pàrids m. pl.
parietària f.
paritari -ària adj.
parmèlia f.
parnassianisme m.
paronímic -a adj.
parot m.
parpalló m.
parquímetre m.
pàrquing m.
parquinsònia f.
parrot m.
parsec m.
parsi m. i f.
parsisme m.
partel.la f.
parteneu adj. i m. i f.
participatiu -iva adj.
particularització f.
partidisme m.
partidor1 -a adj.
partionament m.
partisà partisana m. i f.
parusia f.
parvovirosi f.
parvulari m.
parvulista m. i f.
parxís m.
pascal m.
pasdoble m.
pasquari m.
pasquer m.
pasquera f.
pasqüeta f.
passacintes m.
passapuré m.
passa-rius m.
passat2 -ada adj.
passavila f.
passerella f.
passèrids m. pl.
passeriformes m. pl.
passi2 m.
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passivació f.
passivar v. tr.
pasteurització f.
pasteuritzador m.
pasteuritzar v. tr.
pastís2 m.
pastisset m.
pastrim m.
pasturant adj.
patac2 m.
patarí -ina adj.
patarisme m.
patarrugues adj.
patatuf m.
paté m.
patel.la f.
patel.lar adj.
pater familias m.
paternalisme m.
paternalista adj.
patetisme m.
patidor -a adj.
patinatge m.
patinet m.
patllari m.
patogen -ògena adj.
patogènesi f.
patogenètic -a adj.
patogenicitat f.
patognomonia f.
patrilineal adj.
patrilocal adj.
patronatge m.
patronia f.
patrònim m.
patronista m. i f.
patruller -a adj. i m. i f.
patzeria f.
paulí -ina adj.
paupèrrim -a adj.
pauta f.
pautat -ada adj.

pavier m.
pavimentació f.
pavonar v. tr.
pebrerera f.
pebreta f.
pebrosa adj.
pècari m.
peceta f.
pechblenda f.
pecílids m. pl.
pecilític -a adj.
pecilòcit m.
peciloterm -a adj. i m.
pècton m.
pedalada f.
pedalar v. intr.
pedaleig m.
pedaler m.
pedi pèdia adj.
pedial adj.
pediatre pediatra m. i f.
pediculosi f.
pedicura f.
pedigrí m.
pedió m.
pedipalp m.
pedo-3 (forma prefixada)
pedòfil pedòfila m. i f.
pedofília f.
pedofílic -a adj.
pedogènesi f.
pedòleg pedòloga m. i f.
pedologia1 f.
pedologia2 f.
pedològic -a adj.
pedòmetre m.
pedosfera f.
pedraplè m.
pedrenca f.
pedrer1 m.
pedrer2 m.
pega-roques m.

pegàs m.
pegmatita f.
pegmatític -a adj.
peia f.
peier m.
peiot m.
peirada f.
peixetó m.
peladits m.
pelagianisme m.
pelaguer m.
pelargònic adj.
pela-roques m.
peleà -ana adj.
pelecànids m. pl.
pelecaniformes m. pl.
pelegrí 1 m.
pelegrinar v. intr.
pelicosaures m. pl.
pelita f.
pelític -a adj.
pelitxó m.
pella f.
peller pellera m. i f.
pèl.let m.
pellroja m. i f.
pelmatozous m. pl.
pelobàtids m. pl.
pèlon f.
pèl-roig -roja adj.
pelvimetria f.
pena3 f.
penal 1 m.
penalista m. i f.
penalització f.
penalitzar v. tr.
�pendeló* m.
�pendeloc m.
pendolada f.
pendolar v. intr.
penedesenc -a adj. i m.

i f.
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penegal m.
peneplà m.
peneplana f.
penetròmetre m.
penià -ana adj.
penicil.lina f.
penis m.
pennsilvanià m.
penques m. i f.
pensatiu -iva adj.
pentadodecaedre [o pen-

tadodecàedre] m.
pentaeritritol m.
pentanol m.
pentasil.làbic -a adj.
pentastòmids m. pl.
pentatleta m. i f.
pentatló m.
pentatònic -a adj.
pentenill m.
penthemímera adj.
pentlandita f.
pèntode m.
péntol m.
pentosa f.
pentosà m.
pepsinogen m.
pèptic -a adj.
pèptid m.
peptídic -a adj.
peptització f.
peptitzar v. tr.
peptonat m.
pequinès -esa adj. i m. i f.
per capita loc. adj.
peracètic adj.
peràcid m.
peralt m.
peraltar v. tr.
peraltatge m.
perborat m.
perbòric adj.

percaça f.
percalluç m.
percentil m.
percentual adj.
perceptivitat f.
pèrcids m. pl.
perciformes m. pl.
percloroetilè m.
percolació f.
percolador m.
percolar v. tr.
percussionista m. i f.
perdiguera f.
perdiuenca adj.
perdut2 perduda m. i f.
��pereopodi* m.
perepunyetes adj. i m. i f.
perereda f.
perfectivació f.
perfetamor m.
perfilat -ada adj.
perforat -ada adj.
perforista m. i f.
perfumat m.
perfusió f.
periàntic -a adj.
periàpside m.
periastre m.
pericardíac -a adj.
periclinal adj.
peridot m.
peridotita f.
peridural adj.
periesperit m.
perífiton m.
periglacial adj.
perigordià -ana adj.
perilè m.
perillositat f.
perineal adj.
periodonci m.
periodontitis f.

períploca f.
perispermàtic -a adj.
perista m. i f.
peristalsi f.
peristaltisme m.
peristèdids m. pl.
periteli m.
peritoneoscòpia f.
perlejat -ada adj.
perler -a adj.
perles f. pl.
perlita f.
perlític -a adj.
perló m.
permanganimetria f.
permeància f.
permissivitat f.
permitivitat f.
peronisme m.
peronista adj.
peronosporals f. pl.
peroxi adj.
peroxoacètic adj.
peroxoàcid m.
peroxodisulfat m.
peroxodisulfúric adj.
peroxomonosulfúric adj.
perpany m.
perpunter perpuntera m.

i f.
persega f.
persimó m.
personalista adj.
personar-se v. pron.
perspectivisme m.
perspectivista adj.
persulfat m.
persulfúric adj.
perviure v. intr.
pervivència f.
pervivent adj.
perxatge m.
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perxe m.
perxeró perxerona m.

i f.
perxista m. i f.
pes2

pesabebès m.
pesadura f.
pesafiltres m.
pesainfants m.
pesal m.
pesatge m.
peso m.
pesoler m.
pesolera f.
pesquer -a adj.
pesquis m.
pessebrisme m.
pessebrístic -a adj.
pesseta2 f.
pestanyeig m.
pesticida adj. i m.
pestiu m.
peta- (forma prefixada)
petanca f.
petard2 m.
petejar v. intr.
pètita f.
petitburgès petitburgesa

m. i f.
petjapapers m.
petorrera f.
petrarquisme m.
petrarquista adj.
petro-1 (forma prefixada)
petro-2 (forma prefixada)
petrodòlar m.
petrogènesi f.
petrolàtum m.
petrolier1 m.
petromizòntids m. pl.
petroquímic -a adj.
petúnia f.
peziza f.
pezizals f. pl.
pian m.

pianissimo adv.
pianístic -a adj.
pianola f.
pica3 f.
pica4 f.
pica5 f.
picaaranyes m.
picabaralla f.
picaferro m. i f.
picamatalassos m.
pica-pica m.
picaportes m. i f.
picard -a adj. i m. i f.
picardona f.
picardonet m.
picarot m.
picassor f.
picat m.
pícea f.
pícids m. pl.
piciformes m. pl.
pícnic m.
picnidiòspora f.
picnogònids m. pl.
picnòmetre m.
pico- (forma prefixada)
picolina f.
piconament m.
piconatge m.
picornell m.
picràmic adj.
picte picta m. i f.
pielitis f.
pielo- (forma prefixada)
pielografia f.
pielonefritis f.
piemont m.
piezoelèctric -a adj.
piezometria f.
piezomètric -a adj.
pífol m.
pifoler pifolera m. i f.
pigall2 m.
pigidi m.
pigmentació f.

pigmentar v. tr.
pigostil m.
pila2 f.
píleu m.
pili2 m.
pilonar v. intr.
piloriza f.
piloroplàstia f.
pilositat f.
pilotar v. tr.
pilotí m.
pilotilla f.
pimentó m.
pinàcies f. pl.
pinacoide m.
pinacologia f.
pinates f. pl.
pinçador -a adj. i m. i f.
pinçament m.
pinè m.
pinetella f.
pingdai m.
pingponguista m. i f.
pingüícula f.
pinna f.
pinnaticompost -a adj.
pinnatilobulat -ada adj.
pinnatinervat -ada adj.
pinnatinervi -èrvia adj.
pinocitosi f.
pinòpsids f. pl.
pinosa f.
pinsap m.
pinta3 f.
pintallavis m.
pintat1 m.
pinter pintera m. i f.
pinyer -a adj.
pinyera f.
pinyolet m.
pinyonat -ada adj.
pinyonets m. pl.
pinzellar v. tr.
pió m.
pioca f.
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piodèrmia f.
piogen -ògena adj.
piogènesi f.
piola f.
pioner pionera m. i f.
piorrea f.
piotxa f.
piperonal m.
pipí m.
pipínid pipínida m. i f.
piquet2 m.
piquet3 m.
piragüisme m.
piragüista m. i f.
piral m.
piramidat -ada adj.
piramidó m.
piran m.
piranosa f.
piranya f.
pirar v. intr.
pirazole m.
pirazolona f.
pirè m.
pirenoide m.
pirenomicets m. pl.
piretogen -ògena adj.
pirimidina f.
pirimidínic -a adj.
piritització f.
pirocatecol m.
piroclast m.
piroclàstic -a adj.
piroclor m.
piroelèctric -a adj.
piròfil -a adj.
piròfit m.
pirofitisme m.
pirofosfat m.
pirofosfòric adj.
pirognòsia f.
pirogravar v. tr.
pirogravat m.
piròlisi f.
piromagnètic -a adj.

piromagnetisme m.
piròman -a adj. i m. i f.
piromania f.
pirometamorfisme m.
piromorfita f.
pirosulfat m.
pirosulfúric adj.
pirosulfurós adj.
piroxenoide m.
pirral m.
pirròfits m. pl.
pirrole m.
pirrolidina f.
pirrolidona f.
pirueta f.
piruleta f.
pirulí m.
piruvat m.
pirúvic adj.
pisà -ana adj. i m. i f.
pisces m. pl.
piscícola adj.
piscifactoria f.
piscolabis m.
pisòlit m.
pisolític -a adj.
pispa m. i f.
pistatxer m.
pistola2 f.
pistolerisme m.
pitafi m.
pitagorisme m.
piteu m.
pític -a adj.
pitjapapers m.
pitó2 m.
pitòspor m.
pitxol m.
pitxola f.
piuleta f.
piuló m.
pivot m.
pivotar v. intr.
pixa f.
pixada f.

pixadina f.
pixaví -ina adj.
pixis m.
pixosa adj.
pixota2 f.
pizza f.
pizzeria f.
pizzicato m.
placar v. tr.
placatge m.
placebo m.
placentats m. pl.
placer1 m.
placoderms m. pl.
placoide adj.
plagal adj.
plagiòclasi f.
plagueta f.
plaguicida adj.
planària f.
planatge m.
plàncton m.
planctònic -a adj.
planejadora f.
planetesimal m.
planetologia f.
plani- (forma prefixada)
planificació f.
planificador -a adj. i m.

i f.
planificar v. tr.
planifoli -òlia adj.
planissola f.
planocaducifoli -òlia adj.
planocilíndric -a adj.
planocòncau -ava adj.
planoconvex -a adj.
planografia f.
planoperennifoli -òlia adj.
planòspora f.
plantar1 adj.
planteraire m. i f.
planterista m. i f.
plantó m.
planxador1 m.
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planxament m.
planxeta1 f.
planxeta2 f.
planxista m. i f.
planxisteria f.
planyent adj.
plapa f.
plaqueta1 f.
plaqueta2 f.
plaquetari -ària adj.
plasmalemma m.
plasmàtic -a adj.
plasmatró m.
plàsmic -a adj.
plasmidi m.
plasmídic -a adj.
plasmodioforomicots m.

pl.
plastidi m.
plastificació f.
plastificant adj.
plastificar v. tr.
plastilina f.
plataneda f.
plataner m.
platejar v. tr.
platera adj.
plateret m.
platihelmints m. pl.
platirins m. pl.
plató2 m.
playback m.
playboy m.
plebà m.
plecòpters m. pl.
plectomicets m. pl.
plegador2 -a adj.
-plegia (forma sufixada)
plementeria f.
plenilunar adj.
plenipotència f.
pleo- (forma prefixada)
pleocroic -a adj.
pleomòrfic -a adj.
plessímetre m.

pleural adj.
pleurocarp -a adj.
pleurocàrpic -a adj.
pleurodínia f.
pleuronectiformes m. pl.
pleurotremats m. pl.
plèuston m.
plexiglàs m.
plistocè -ena adj.
plistocènic -a adj.
plòcon m.
plof m.
ploma1 m.
plomeria f.
ploriqueig m.
plosió f.
plujada f.
plumbicó m.
plum-cake m.
pluralista adj.
plurianual adj.
pluriaxial adj.
pluricel.lular adj.
pluridisciplinari -ària adj.
pluridrupa f.
pluriestratificat -ada adj.
plurifamiliar adj.
plurilingüe adj.
plurilingüisme m.
plurinacional adj.
pluriocupació f.
pluripartidisme m.
plusmarca f.
plutó m.
plutoni m.
pluviograma m.
pluvionivòmetre m.
pluviositat f.
pneumatocele f.
pneumatografia f.
pneumatolític -a adj.
pneumatosi f.
pneumococ m.
pneumoconiosi f.
pneumologia f.

pneumopatia f.
poa f.
poàcies f. pl.
pobla f.
pobric -a adj.
poder3 adv.
poderdant m. i f.
podi m.
podicipèdids m. pl.
podicipediformes m. pl.
pòdium m.
podocarp m.
podocarpàcies f. pl.
podòleg podòloga m. i f.
podologia f.
poetisme m.
pogonòfors m. pl.
poiquilític -a adj.
poiquiloterm -a adj.
poise m.
polarimetria f.
polaritzabilitat f.
polaritzador -a adj.
polarògraf m.
polarografia f.
polaroide m.
pòlder m.
polemitzar v. intr.
polemologia f.
poliacrilonitril m.
poliaddició f.
poliadenomatosi f.
poliamida f.
poliamídic -a adj.
poliàndric -a adj.
polibutandiè m.
policarbonat m.
policíclic -a adj.
policitèmia f.
policloroprè m.
policlorur m.
policondensació f.
policondensat m.
policopiar v. tr.
policoral adj.
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policroic -a adj.
policromar v. tr.
policromàtic -a adj.
policultiu m.
policultura f.
polidípsia f.
polídrom -a adj.
poliè m.
pòlie m.
poliesportiu adj.
polièster m.
poliestirè m.
polièter m.
polietilè m.
polifacètic -a adj.
polifilètic -a adj.
polifiodont adj.
polifonemàtic -a adj.
polifosfat m.
polifosfòric adj.
poligàmic -a adj.
poligin -ígina adj.
poligínia f.
poliglobúlia f.
poliglotisme m.
poligonació f.
polihalí -ina adj.
polihalita f.
polihídric -a adj.
polihidroxílic -a adj.
polimetacrilat m.
polimetàl.lic adj.
polimetínic adj.
polimetria f.
polimètric -a adj.
polimodalitat f.
polimòrfic -a adj.
polinòmic -a adj.
polinuclear adj.
polinucleòtid m.
poliolefina f.
poliomielitis f.
polipèptid m.
poliplacòfors m. pl.
poliploide adj.

poliploïdia f.
polipodials f. pl.
poliposi f.
polipròtic -a adj.
poliquets m. pl.
polirítmia f.
polis f.
polisaprobi -òbia adj.
polisèmia f.
polisèmic -a adj.
poliserositis f.
polisiloxà m.
politana adj.
politè m.
politereftalat m.
politetrafluoroetilè m.
politicòleg politicòloga m.

i f.
politicologia f.
politiqueig m.
politiqueria f.
polititzar v. tr.
politonal adj.
politonalisme m.
politonalitat f.
politonia f.
politònic -a adj.
politricals f. pl.
poliuretà m.
polivalència f.
polivinil m.
pollatenc m.
pollencí -ina adj. i m. i f.
pol.lucita f.
pol.luent adj.
poloni m.
polp m.
polsant adj.
pomadàsids m. pl.
pomejat -ada adj.
pomel.la f.
pomelo m.
pomereda f.
pompeià -ana adj. i m. i f.
pondoestatural adj.

pòngids m. pl.
ponitana adj.
ponsètia f.
ponxo m.
popa2 f.
popelín m.
poper2 -a adj.
popularisme m.
popularista adj.
populatxer -a adj.
populicultura f.
populisme m.
populista adj.
popurri m.
-por (forma sufixada)
porcastrell porcastrella m.

i f.
porcatera f.
porcupina f.
poregós -osa adj.
porfina f.
pòrfira f.
porfíria f.
porfirina f.
porfirínic -a adj.
porfirita f.
porga f.
porgar2 v. tr.
porífers m. pl.
poriol m.
porquejada f.
porquera f.
porquet m.
porrassera f.
porrassina f.
porrat m.
porro2 m.
porsavant m.
port3 m.
portaaeronaus m.
portaavions m.
portabombetes m.
portabroques m.
portacigarrets m.
portaclips m.
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portadocuments m.
portaeines m.
portaembut m.
portaempelt m.
portaequipatge m.
portaescombretes m.
portaescuradents m.
portafileres m.
portafils m.
portafirmes m.
portahelicòpters m.
portalàmpades m.
portalenca adj.
portamascles m.
portamines m.
portanyola f.
portaobjectes m.
portaobjectius m.
porta-revistes m.
porta-rotlles m.
porta-segells m.
portelló m.
porticat -ada adj.
portitxol m.
porto m.
portuari -ària adj.
posella f.
posidònia f.
posidoniàcies f. pl.
positivar v. tr.
positó m.
positró m.
posobra f.
possés possessa m. i f.
possibilisme m.
postalveolar adj.
postdorsal adj.
pòster m.
posteroanterior adj.
postguerra f.
posticar v. tr.
postimpressionisme m.
postimpressionista adj.
postludi m.
postnominal adj.

postoperatori -òria adj.
postpart m.
postprandial adj.
postprecipitació f.
postració f.
postsinàptic adj.
posttesar v. tr.
posttònic -a adj.
posttraumàtic -a adj.
postulantat m.
postvenda f.
pota2 f.
potaco m.
potamoplàncton m.
potassa2 f.
potença f.
potenciació f.
potenciador -a adj. i m. i f.
potenciar v. tr.
potenciometria f.
potenciomètric -a adj.
potentil.la f.
potials f. pl.
potifler m.
potó m.
potrós -osa adj.
potto m.
potxó m.
poua f.
pouada f.
practicatge m.
pradenc2 -a adj. i m. i f.
praguès -esa adj. i m. i f.
praliné m.
prandial adj.
praseodimi m.
prasinofícies f. pl.
praxeologia f.
praxi f.
preaccentuació f.
preacord m.
preamplificador m.
preanimisme m.
preavís m.
precambrià -ana adj.

precarietat f.
preceptoria f.
precintament m.
preciosista adj.
preclàssic -a adj.
precocció f.
precolombí -ina adj.
precombustió f.
precontracte m.
precuinat -ada adj.
predador m.
predelinqüència f.
predelinqüent m. i f.
predel.la f.
predicibilitat f.
predicible adj.
predictibilitat f.
predictible adj.
predictiu -iva adj.
predictor -a adj. i m. i f.
predorsal adj.
preescolar adj.
prefabricació f.
prefabricat -ada adj.
prefanerògames f. pl.
preferencial adj.
prefiguració f.
prefigurar v. tr.
prefixació f.
prefixal adj.
prefixoide m.
preformacionisme m.
preformacionista adj.
pregonar v. intr.
preguntat m.
preindustrial adj.
prejuí m.
prelatici -ícia adj.
prelitoral m.
prellegat m.
prematrimonial adj.
premaxil.la f.
premenstrual adj.
premetro m.
premolar adj.
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premonició f.
premsaestopa m.
prenatal adj.
preocupant adj.
preoperatori -òria adj.
prepalatal adj.
prepirinenc -a adj.
prerenaixement m.
prerequisit m.
preromà -ana adj.
preromànic -a adj.
preromàntic -a adj.
preromanticisme m.
prescriptiu -iva adj.
preselecció f.
presidencialisme m.
presidencialista adj.
presídium m.
presonera f.
pressionar v. tr.
pressòstat m.
pressupostari -ària adj.
prestanoms m.
prestatari prestatària m.

i f.
prestigiar v. tr.
pretaller m.
pretensor pretensora m.

i f.
preterintencionalitat f.
pretesar v. tr.
pretesat -ada adj.
pretònic -a adj.
pretorianisme m.
preufet m.
primcernut -uda adj.
primnesiòfits m. pl.
primofílices f. pl.
primoinfecció f.
primordi m.
prínceps adj.
prioritari -ària adj.
prioritzar v. tr.
prisador -a adj.
prisatge m.

priscil.lianisme m.
priscil.lianista adj.
pristi prístina adj.
privatització f.
privatitzar v. tr.
pro- (prefix)
probabiliorisme m.
probabiliorista adj.
probabilístic -a adj.
pròbit m.
procariota adj.
procariòtic -a adj.
procedimental adj.
proceleusmàtic m.
procel.làrids m. pl.
processador processado-

ra m. i f.
processionària f.
prociònids m. pl.
procloròfits m. pl.
procordats m. pl.
proctitis f.
proctòleg proctòloga m.

i f.
proctologia f.
procumbent adj.
prodelta m.
productivitat f.
proenzim m.
professionalisme m.
professionalitat f.
professionalització f.
professionalitzar v. tr.
professó f.
profetisme m.
profiterola f.
proforma adj.
progesterona f.
progimnospermes f. pl.
progradació f.
programable adj.
programació f.
programador programa-

dora m. i f.
programar v. tr.

programari m.
programàtic -a adj.
progressisme m.
proindivís -isa adj.
proindivisió f.
proletaritzar v. tr.
proliferar v. intr.
prometi m.
promocionar v. tr.
pron -a adj.
pronominalització f.
propagandístic -a adj.
propàgul m.
propanoic adj.
propenílic -a adj.
propergol m.
propí m.
propiciable adj.
propionaldehid m.
propionat m.
propiònic adj.
proposicional adj.
propulsant m.
proselitista adj.
prosificació f.
prosificar v. intr.
prosimis m. pl.
prosopografia f.
prosopopeic -a adj.
prospecció f.
prospectar v. tr.
prospectiu -iva adj.
prospectiva f.
prospector prospectora

m. i f.
prostibulari -ària adj.
protagonisme m.
protagonitzar v. tr.
protal.lus m.
proteasa f.
proteïnèmia f.
proteïno- (forma prefixa-

da)
proteïnúria f.
pròteles m.
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proteoclàstic -a adj.
proteòlisi f.
proteolític -a adj.
proterandre -a adj.
protestatari -ària adj.
protetista m. i f.
proti m.
pròtir m.
protó m.
protoactini m.
protobacteriòfag m.
protocol.lari -ària adj.
protoctists m. pl.
protoestel m.
protohistòria f.
protohistòric -a adj.
protòlisi f.
protolític -a adj.
protollengua f.
protometge m.
protonació f.
protònic1 -a adj.
protònic2 -a adj.
protoporfirina f.
protopteridíides f. pl.
protosaures m. pl.
prototeris m. pl.
prototip m.
protràctil adj.
protrusible adj.
protrusió f.
provençalista m. i f.
provincianisme m.
provirus m.
provisionalitat f.
provitamina f.
proximal adj.
prunella f.
prunel.la f.
prunèl.lids m. pl.
prurigen m.
prussianisme m.
psammita f.
psammític -a adj.
psammòfil -a adj.

psammòfit m.
psàmmon m.
psefita f.
psefític -a adj.
pseudoescorpins m. pl.
pseudofongs m. pl.
pseudogèn m.
pseudògraf -a adj. i m. i f.
pseudohalogen m.
pseudohalur m.
pseudomorfitzar v. tr.
pseudoparàlisi f.
pseudoperípter -a adj.
pseudòpode m.
pseudoràbia f.
pseudoscopi m.
pseudotsuga f.
psi f.
psicagog psicagoga m. i f.
psicagogia f.
psicoactiu -iva adj.
psicoanàlisi f.
psicoanalista m. i f.
psicoanalític -a adj.
psicoanalitzar v. tr.
psicodèlic -a adj.
psicoestimulant adj.
psicofàrmac m.
psicofarmacologia f.
psicofísic -a adj.
psicofisiòleg psicofisiòlo-

ga m. i f.
psicofisiologia f.
psicogen -ògena adj.
psicogènesi f.
psicogènia f.
psicologisme m.
psicologista adj.
psicomotricitat f.
psicomotriu adj.
psicòpata m. i f.
psicopatia f.
psicopatòleg psicopatòlo-

ga m. i f.
psicopatologia f.

psicopatològic -a adj.
psicopedagog psicopeda-

goga m. i f.
psicopedagogia f.
psicosomàtic -a adj.
psicotècnia f.
psicotècnic -a adj.
psicoterapeuta m. i f.
psicoteràpia f.
psicòtic -a adj.
psicotip m.
psicotipus m.
psicròfil -a adj.
psicrometria m.
psilofitates f. pl.
psilofitòpsids m. pl.
psilomelana f.
psilotòpsids m. pl.
psiqu- (forma prefixada)
psiquisme m.
psoriasi f.
pteridíides f. pl.
pteridina f.
pteridòfits m. pl.
pteridologia f.
pteridòpsids m. pl.
pteridospermòpsids m. pl.
pterigots m. pl.
pterina f.
pterocària f.
pteroclídids m. pl.
pterosaures m. pl.
puafuig m.
pub m.
puberal adj.
pubià -ana adj.
pubil pubila m. i f.
pubilla2 f.
publicades f. pl.
publicitari -ària adj.
pudenta f.
pudu m.
puericultor puericultora

m. i f.
pufí adj.
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pugesa f.
puigcerdanenc -a adj. i

m. i f.
pularda f.
pullejar v. intr.
pulquèrrim -a adj.
pulverimetal.lúrgia f.
pulvínul m.
pumicita f.
puna f.
puntacorrent m.
puntalets m. pl.
punteig m.
puntejadora f.
puntellàs m.
de puntelletes loc. adv.
punter2 -a adj.
puntillisme m.
puntuable adj.
punxonadora f.
punxonament m.
punxonar v. tr.
punxós -osa adj.
punxoset m.
punyada f.
punyera f.
punyeta f.
punyeter -a adj. i m. i f.
punyeteria f.
pupa1 f.
pupa2 f.
purgador m.
purgat m.
purina f.
purínic -a adj.
purna f.
púrria f.
purrialla f.
putada f.
putaner -a adj.
puteria f.
puzle m.
quaderna via f.
quadrat2 m.
quadraturisme m.

quadraturista adj.
quadravi m.
quadràvia f.
quàdric -a adj.
quàdriceps adj.
quadricromia f.
quadriculació f.
quadridimensional adj.
quadrifoli m.
quadrifoliat -ada adj.
quadrifonia f.
quadrifònic -a adj.
quadrigatus m.
quadrigeminat -ada adj.
quadriller -a adj.
quadrimestral adj.
quadrimotor -a adj.
quadrinét m.
quadrinéta f.
quadripol m.
quadrivector m.
quadrívium m.
quadro m.
quallallet m.
quàntic -a adj.
quantificable adj.
quantificació f.
quantificador m.
quantificar v. tr.
quantra f.
quàntum m.
quarantenni m.
quarantí -ina adj. i m. i f.
quark m.
quartal m.
quarterar v. tr.
quarterat -ada adj.
quàrtic -a adj.
quarto1 m.
quarto2 m.
quartogènit -a adj.
quàsar m.
quasicontracte m.
quasidelicte m.
quasipossessió f.

quasiusdefruit m.
quaternió m.
quatrecentista adj.
quebequès -esa adj. i m. i f.
quebratxo m.
quelació f.
quelant adj.
quelat m.
quelícer m.
quelicerats m. pl.
queloide m.
quelonídids m. pl.
quelve m.
quema f.
quemenjar m.
quemullar m.
quequeig m.
queratina f.
queratitis f.
quercetina f.
quermesita f.
querogen m.
querosè m.
questa f.
quèstia f.
qüestionador -a adj. i m.

i f.
queta f.
quetoforals f. pl.
quetògnats m. pl.
quetsémper m.
quetzal m.
quiasma m.
quiasme m.
quic m.
quica f.
quico -a adj.
quilocaloria f.
quilocicle m.
quilohertz m.
quilometrar v. tr.
quilometratge m.
quilomicró m.
quilooctet m.
quilòpodes m. pl.
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quilopond m.
quilotona f.
quimèrids m. pl.
quimeriformes m. pl.
quimerós -osa adj.
quimicofísic -a adj.
quimio- (forma prefixada)
quimioadsorció f.
quimioceptor -a adj.
quimiolitòtrof -a adj.
quimiolitotròfia f.
quimioluminescència f.
quimioorganòtrof -a adj.
quimioorganotròfia f.
quimioreceptor -a adj.
quimiosfera f.
quimiosíntesi f.
quimiosintètic -a adj.
quimiosintetitzador -a

adj.
quimiotactisme m.
quimiotaxi f.
quimioteràpia f.
quimioteràpic -a adj.
quimisme m.
quimo-1 (forma prefixada)
quimo-2 (forma prefixada)
quimògraf m.
quimogràfic -a adj.
quimograma m.
quinaldina f.
quinoide adj.
quinonimina f.
quinquagesimal adj.
quinquefoli m.
quinquefoliat -ada adj.
quintacolumnisme m.
quintacolumnista adj.
quintada f.
quintant m.
quintarada f.
quinter m.
quinto m.
quiono- (forma prefixa-

da)

quiosquer quiosquera m.
i f.

quiral adj.
quiralitat f.
quiratador m.
quirografia f.
quirogràfic -a adj.
quirologia f.
quirològic -a adj.
quironomia f.
quirra f.
quissona f.
quitació f.
quitina f.
quitinós -osa adj.
quitridiomicets m. pl.
quitridis m. pl.
quítxua m. i f.
quodlibetal adj.
quotidianitat f.
rabdomància f.
rabdomàntic -a adj.
rabietat f.
rabosot m.
racament m.
racemització f.
racemós -osa adj.
racionament m.
racisme m.
racista adj.
ràcord m.
rad m.
radar m.
radian m.
radiància f.
radicalitat f.
radicalització f.
radicalitzar v. tr.
radiculitis f.
radiculo- (forma prefixa-

da)
radioafeccionat -ada adj.

i m. i f.
radioaficionat -ada adj. i

m. i f.

radioastronomia f.
radiobalisa f.
radiocarboni m.
radiocasset m.
radiocomandament m.
radiocomunicació f.
radiodiari m.
radiodirigir v. tr.
radiodirigit -ida adj.
radioelèctric -a adj.
radioelectricitat f.
radioemissora f.
radioenllaç m.
radioestel m.
radioestèsia f.
radiofar m.
radiofont f.
radiofreqüència f.
radiogalàxia f.
radiogoniòmetre m.
radiogoniometria f.
radiogoniomètric -a adj.
radioimmunoassaig m.
radiointerferòmetre m.
radiolaris m. pl.
radiolarita f.
radiòleg radiòloga m. i f.
radiòlisi f.
radiolocalització f.
radioluminescència f.
radiometal.lografia f.
radionavegació f.
radionovel.la f.
radionúclid m.
radiooient adj. i m. i f.
radioquímica f.
radioreceptor m.
radiosonda f.
radiotècnia f.
radiotècnic -a adj.
radiotelefonista m. i f.
radiotelegrafista m. i f.
radiotelescopi m.
radioterapeuta m. i f.
radó m.
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radom m.
raent adj.
rafaelesc -a adj.
rafanistre m.
rafet m.
rafi m.
rafidofícies f. pl.
rafinosa f.
rafió m.
raid m.
raids m. pl.
raïformes m. pl.
raiguer m.
raïmet m.
raió m.
rais m.
raja m.
rajoleta f.
ralentí m.
ralet m.
rall3 m.
raller m.
ral.li m.
ràl.lids m. pl.
rameller1 m.
ramfàstids m. pl.
ramillet m.
rampellar-se v. pron.
rampinador -a adj.
rampinya f.
ramulla f.
rancificació f.
rani f.
ranicultura f.
rànids m. pl.
rànker m.
rànquing m.
ransal m.
ranular adj.
raola f.
rapejar2 v. tr.
ràpel m.
rapinyant adj.
raptar v. tr.
ras2 m.

rascaculs m.
rascàs m.
rascassa f.
rascler m.
rascletó m.
rasclot m.
raser2 -a adj.
raspallament m.
raspallera f.
raspament m.
rastellat -ada adj.
rastral m.
rastreig m.
rastrejador -a adj. i m. i f.
rastrejament m.
rastrera f.
rat2 adj.
ratejar v. intr.
ratel m.
raticida m.
ratificable adj.
ratina f.
ratinadora f.
ratinar v. tr.
ratinatge m.
ratllada f.
raucador -a adj.
rautija f.
ravebleda m.
ravegalla f.
raveguí m.
ravenell m.
ravenet m.
ravioli m.
re- (prefix)
reaccionarisme m.
reactant m.
reactivació f.
reactivar v. tr.
reactor m.
readobatge m.
reafirmació f.
reafirmar v. tr.
reajustament m.
reajustar v. tr.

realitzador -a adj. i m. i f.
rearmament m.
rearranjament m.
reassegurador reassegu-

rador m. i f.
reassegurança f.
reassegurar v. tr.
rebaixadures f. pl.
rebaixatge m.
reballar v. tr.
rebals m.
rebalsar v. tr.
rebentapisos m. i f.
rebentat1 m.
rebentat2 -ada adj.
rebentisme m.
reblador -a adj.
rebliment m.
reblonar v. tr.
rebobinador -a adj.
rebobinar v. tr.
rebogada f.
rebollar1 m.
rebomboreig m.
rebomborejar v. intr.
rebordonit -ida adj.
rebosillo m.
rebostejar v. intr.
rebotador rebotadora m.

i f.
rebuscat -ada adj.
recalc m.
recalç m.
recalcador -a adj.
recalcament m.
recalmó m.
recapiat m.
recarregable adj.
recautxutar v. tr.
recautxutatge m.
recció f.
recepcionista m. i f.
recercament m.
recessiu -iva adj.
recessivitat f.
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recialla f.
reciclar v. tr.
reciclat m.
reciclatge m.
reclutador -a adj.
recobro m.
recognoscible adj.
recolleta f.
recollita f.
recolzament m.
reconditori m.
reconsagrat -ada adj.
recontador -a adj. i m.

i f.
recontar v. tr.
reconversió f.
reconvertir v. tr.
recordista m. i f.
recreuat -ada adj.
rectímetre m.
rectòmetre m.
rectoscopi m.
rectoscòpia f.
reculat m.
reculatac m.
recursiu -iva adj.
recursivitat f.
recurvat -ada adj.
recurviròstrids m. pl.
redelmer m.
redescobrir v. tr.
redéu interj.
redistribució f.
redistribuir v. tr.
reditici -ícia adj.
redó -ona adj.
redolar v. intr.
redolí m.
redona f.
redonell m.
redorta f.
redox adj. i f.
reeducació f.
reeducar v. tr.
reemborsable adj.

reemborsament m.
reemborsar v. tr.
reemissor m.
reempenyament m.
reencarnació f.
reencarnar v. tr.
reenganxat -ada adj.
reescalfador m.
reescriptura f.
reesmerç m.
reesmerçar v. tr.
reestrena f.
reestrenar v. tr.
reestructuració f.
reestructurar v. tr.
reexposició f.
refacció f.
refaccionari -ària adj.
referencial adj.
referendar v. tr.
refet -a adj.
refillol m.
reflectància f.
reflectòmetre m.
reflexivitat f.
reflexogen -ògena adj.
reflexologia f.
reflexoteràpia f.
reflorida f.
refonologització f.
reforçador -a adj.
reforestació f.
reforestar v. tr.
refractòmetre m.
refrigerador -a adj.
refugiat refugiada m. i f.
refutador -a adj. i m. i f.
regalaix m.
regàlia f.
reganyol m.
regatar1 v. tr.
regatejar3 v. tr.
regatista m. i f.
regeneracionisme m.
regeneracionista adj.

regest m.
regina1 f.
regina2 f.
regineta f.
regionalitat f.
regionalització f.
regionalitzar v. tr.
registració f.
regit m.
reglat -ada adj.
reglatge m.
reglejar v. tr.
reglejat m.
regolita f.
regosòl m.
regruat -ada adj.
regruixadora f.
reguardant adj.
regularímetre m.
rehidratació f.
rehidratar v. tr.
reialenc m.
reids m. pl.
reinserció f.
reinserir v. tr.
reintegrador -a adj. i m.

i f.
reinversió f.
reinvertir v. tr.
reivindicatori -òria adj.
reixada f.
reixadet m.
reixaga f.
rejovenidor -a adj.
rejuntada f.
relacional adj.
relat m.
relativització f.
relativitzar v. tr.
relaxat -ada adj.
relé m.
reliquier m.
rellançar v. tr.
rellevància f.
rellevista m. i f.
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rellom m.
rellotgera f.
rem2 m.
rem3 m.
rema m.
remàstegues f. pl.
rematador rematadora m.

i f.
rematant m. i f.
rememoració f.
remena-rocs m.
remeulo m.
remízids m. pl.
remodelació f.
remodelar v. tr.
remoixell m.
remolar2 v. intr.
remolcament m.
remolest -a adj.
remoll m.
remosqueig m.
remuguera adj.
remuntador m.
remuntista adj.
renaixentista adj.
rencontre m.
rendibilitat f.
rendible adj.
rendzina f.
reni m.
reniforme adj.
reno- (forma prefixada)
rentacaps m.
reòfil -a adj.
reògraf m.
reologia f.
reològic -a adj.
reoscopi m.
reostàtic -a adj.
reotactisme m.
reotaxi f.
reotró m.
reovirus m.
repadrí m.
repadrina f.

repairar-se v. pron.
repaire m.
repaleig m.
repalejar v. intr.
reparatori -òria adj.
repartidor2 -a adj.
repassador -a adj. i m. i f.
repassat m.
repesca f.
repescar v. tr.
repetitiu -iva adj.
repicatalons m.
replantejament m.
repom m.
repòquer m.
reposador2 -a adj.
reposapeus m.
reprès m.
representativitat f.
reprivatització f.
reprivatitzar v. tr.
reprografia f.
reprogràfic -a adj.
reprovatori -òria adj.
reptant adj.
reptilià -ana adj.
repujar v. tr.
repulsar v. tr.
repunteig m.
requadre m.
reraltar m.
rereclam m.
rereduna f.
rerefons m.
rerepaís m.
resclumejar v. intr.
reserpina f.
reservori m.
resiliència f.
resinació f.
resinar v. tr.
resinat m.
resínic -a adj.
resistidor -a adj.
resistiu -iva adj.

resorcinol m.
resorció f.
respatler m.
respatlera f.
respirador2 -a adj.
responsabilització f.
responsabilitzar v. tr.
ressabagai m.
ressaltant adj.
ressecada f.
ressedimentar v. tr.
ressemblança f.
ressentida f.
ressurgència f.
restada f.
restador -a m. i f.
restinga f.
restoll m.
restret -a adj. i m. i f.
resultatiu -iva adj.
retallable adj.
retardat -ada adj. i m. i f.
reteixir v. tr.
reticulo- (forma prefixada)
reticulosi f.
retinacle m.
retinè m.
retinina f.
retino- (forma prefixada)
retinol m.
retintar v. tr.
retintatge m.
retiratge m.
retocament m.
retolació f.
retolador -a adj.
retolista m. i f.
rètor m.
retoromànic -a adj.
retractilar v. tr.
retractor -a adj.
retraduir v. tr.
retranca f.
retransmetre v. tr.
retransmissió f.
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retransmissor -a adj.
retributiu -iva adj.
retroactor -a adj.
retrocàrrega f.
retrodonació f.
retroexcavadora f.
retroflex -a adj.
retroflexió f.
retropilastra f.
retrovirus m.
retrovisor m.
returar v. intr.
retxar v. tr.
retxillera f.
reumato- (forma prefixa-

da)
reumatòleg reumatòloga

m. i f.
reumatologia f.
reunidora f.
reunificar v. tr.
reusenc -a adj. i m. i f.
reva f.
revaloració f.
revalorar v. tr.
revaluació f.
revaluar v. tr.
reveixí m.
reveixinar1 v. tr.
revelatge m.
revellí m.
revellit -ida adj.
revencillada f.
revenxinament m.
revenxinar v. tr. i pron.
reverberatori -òria adj.
revessat -ada adj.
revetla f.
revetler revetlera m. i f.
revifada f.
revigoritzar v. tr.
revirada f.
revirar v. tr.
revisionisme m.
revisionista adj.

revitalització f.
revitalitzar v. tr.
revocador2 -a adj.
revolta2 f.
revolteria f.
revolví m.
rexistàsia f.
rho f.
ria f.
rial 1 m.
rial 2 m.
ribagorçà -ana adj. i m. i f.
ribeller m.
riberada f.
riberatge m.
riboflavina f.
ribonucleic adj.
ribosa f.
ribosoma m.
ribosòmic -a adj.
ribot2 m.
riciner m.
rickèttsia f.
rickettsiosi f.
ric-rac m.
ric-ric m.
ridiculitzador -a adj.
riebeckita f.
rigor mortis m.
rimaia f.
rímel m.
rincocèfals m. pl.
ring m.
rinitis f.
rinobàtids m. pl.
rinoceròtids m. pl.
rinocet m.
rinofaringe f.
rinolòfids m. pl.
rinologia f.
rinoquètids m. pl.
riolita f.
riosta f.
ripari -ària adj.
ripícola adj.

ripoll m.
ripollès -esa adj. i m. i f.
ripuari ripuària m. i f.
rístol m.
ritidoma m.
riurau m.
rivetat -ada adj.
rizina f.
rizobi m.
rizoderma m.
rizòmenon m.
rizosfera f.
ro f.
roal m.
robaveller robavellera m.

i f.
rober -a adj.
robínia f.
robot m.
robòtica f.
robotització f.
robotitzar v. tr.
roca2 f.
rocabertí m.
rocafort m.
rocalla f.
rocambolesc -a adj.
rock m.
rocós -osa adj.
rodatge m.
rodenticida m.
rodeta f.
rodetera f.
rodi ròdia adj. i m. i f.
rodimenials f. pl.
rodòfits m. pl.
rodopsina f.
rodorar m.
roentgen m.
rogatori -òria adj.
rogle m.
roiner -a adj.
roís m.
rojalet m.
rol 2 m.
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roldoreda f.
roll2 m.
rollar v. intr.
rom2 m.
roma f.
romanència f.
romaner m.
romanisme m.
romanística f.
romanitat f.
romanx -a adj. i m. i f.
romanyès -esa adj. i m.

i f.
rombododecaedre [o rom-

bododecàedre] m.
romboencèfal m.
romegosa f.
romegueró m.
romer m.
romesco m.
romeua f.
romiol m.
rompsac m.
roncadell m.
roncal m.
rondalla2 f.
rondallari m.
rongalita f.
röntgen m.
röntgengrafia f.
röntgenlogia f.
röntgenteràpia f.
rorqual m.
rosarier1 m.
rosariera f.
rosèola f.
rossec m.
rossejat m.
rossell m.
rossellona f.
rosset1 m.
rosseta f.
rossinyolic m.
rossolada f.
rostidor -a adj.

rostidoria f.
rotacional m.
rotàmetre m.
rotang m.
rotavirus m.
rotlo m.
rotoconreadora f.
rotofricció f.
rotor m.
rotòric -a adj.
rovalla f.
rovina f.
rovinada f.
rovira f.
ruà -ana adj.
rubèola f.
rubiol1 m.
rubiol2 m.
rubiola f.
rubricista m. i f.
ruc2 m.
ruderalitzar v. tr.
rudistes m. pl.
rudita f.
ruec -a adj.
rufescent adj.
rufí m.
rufina f.
rugent adj.
rugosos m. pl.
ruïniforme adj.
rulot f.
rumba f.
rumbatró m.
rumen m.
runar m.
rupitet m.
ruptor m.
rupturista adj.
ruralia f.
rusca2 f.
russificació f.
russificar v. tr.
rússula f.
ruste m.

rusticà adj.
rutherford m.
rutherfordi m.
rutil m.
rútil m.
rutina2 f.
ruvet m.
s’ 2 art.
sa 2 art.
sabadellenc -a adj. i m.

i f.
sabaner -a adj.
sabater1 m.
sabater2 m.
sabí sabina m. i f.
sabir m.
saboc m.
saboritzant m.
sabotejador -a adj.
sabrista m. i f.
sabucar m.
sabut -uda adj.
sacaromicosi f.
sacralització f.
sacralitzar v. tr.
sacrococcigi -ígia adj.
sacrolumbar adj.
sacsoner -a adj.
sacular adj.
safari m.
safàvida m. i f.
safranet m.
safranina f.
safranol m.
saga2 f.
sageta1 m.
sagetera f.
sagitàrids m. pl.
sagnat adj.
sagnós -osa adj.
sagramentat -ada adj.
sagrer m.
sagristanesc -a adj.
saguntí -ina adj. i m. i f.
saharià -ana adj. i m. i f.
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saia f.
saial m.
saialer saialera m. i f.
sainetesc -a adj.
sainetista m. i f.
saintsimonisme m.
salabre m.
saladar m.
saladí m.
salamàndrids m. pl.
salanca2 f.
salarial adj.
salaritzar v. tr.
salat1 adj.
salbanda f.
salesià -ana adj.
salicària f.
salicilamida f.
salicornar m.
salicòrnia f.
saligenina f.
saliner3 -a adj.
salinitat f.
salinització f.
salinitzar v. tr.
salispàs m.
salispassa f.
sallent m.
salmai -a adj.
salmedina m.
salmeig m.
salmejaire m. i f.
salmiac m.
salmonel.la f.
salmonel.losi f.
salmonicultura f.
salmònids m. pl.
salmoniformes m. pl.
salmorrar v. tr.
salmorro m.
salobrar m.
salobrenc -a adj.
salomònida m. i f.
salpera f.
salpinge f.

salpingo- (forma prefixa-
da)

salsifí m.
saltació f.
saltall m.
saltaülls m.
salteri m.
saltirec m.
saltòmetre m.
saluda m.
salvaespasa m.
salvamare f.
salvatot m.
salviníides f. pl.
salvió m.
sama1 f.
sama2 f.
samànida m. i f.
samari m.
samarlic m.
samaruc m.
samba f.
sambac m.
sambori m.
samer f.
samnita m. i f.
samoà -ana adj. i m. i f.
samontà -ana adj.
samotraci -àcia adj. i m.

i f.
samurai m.
sanadella f.
sandra f.
sandvitxeria f.
sangartilla f.
sangonell m.
sangria f.
sanidina f.
sansevièria f.
santanella f.
santbernat m.
santcrist m.
santjoanada f.
santjoanera f.
santjoanista m. i f.

santmiquelada f.
sap m.
sapa2 f.
sapel.li m.
saprobi -òbia adj.
saprofitisme m.
saprolegnials f. pl.
saprolita f.
sàput m.
sara f.
saragossà -ana adj. i m. i f.
saranyà m.
sarcocapne m.
sarcocist m.
sarcoïdosi f.
sarcoplasma m.
sarcoplasmàtic -a adj.
sarcopterigis m. pl.
sarcosina f.
sarcosporidis m. pl.
sardanisme m.
sardanístic -a adj.
sardinera f.
sarg m.
sargaire m. i f.
sargar m.
sarià m.
saros m.
sarrussòfon m.
sarsuela f.
sartori m.
sassànida m. i f.
satel.lització f.
satisdació f.
saturant adj.
saturat -ada adj.
saturni m.
saücar m.
saulonar m.
sauna f.
saupa f.
saures m. pl.
saurisquis m. pl.
sauròpodes m. pl.
sauropterigis m. pl.
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sautor m.
sautoret m.
savinar m.
savinosa f.
saxhorn m.
saxofonista m. i f.
scheelita f.
sebó m.
seborreic -a adj.
seccionador m.
secessionisme m.
secessionista adj.
secretina f.
secretisme m.
sectorial adj.
secundogènit -a adj.
securiforme adj.
sedació f.
sedan m.
sedar v. tr.
sedentarisme m.
seder1 m.
sedimentívor -a adj.
sedimentologia f.
sedimentològic -a adj.
segarrenc -a adj. i m. i f.
segetal adj.
segmental adj.
segregacionisme m.
segregacionista adj.
segrestant adj.
seguda f.
seguir2 v. intr.
seitonera f.
seixa f.
seixanta-nou m.
seixantenni m.
seixanter m.
seixantí -ina adj. i m. i f.
selaginel.la f.
selaginel.lals f. pl.
selectiu -iva adj.
selectivitat f.
selector m.
selènic2 -a adj.

selèucida m. i f.
selfactina f.
seljúcida m. i f.
sellonera2 f.
selvatà -ana adj. i m. i f.
sema1 m.
semantema m.
semantista m. i f.
semat -ada adj.
sembrador2 -a adj.
sembrat2 -ada adj.
semema m.
semianticadència f.
semiautopropulsat -ada

adj.
semiautopropulsió f.
semicadència f.
semicarbazida f.
semicarbazona f.
semiconserva f.
semiconsonant f.
semiconsonàntic -a adj.
semicultisme m.
semideponent adj.
semidesert m.
semidièsel m.
semidiferència f.
semiespai m.
semifil m.
semigrup m.
semillí m.
semimetall m.
semimetàl.lic -a adj.
semimicroanàlisi f.
semin- (forma prefixada)
seminòmada adj.
seminomadisme m.
semiòleg semiòloga m.

i f.
semiologia f.
semiològic -a adj.
semiona f.
semiperíode m.
semiplà m.
semipúblic -a adj.

semireacció f.
semirecta f.
semiremolc m.
semis2 m.
semisuma f.
semisumador m.
semitística f.
semiuncial adj.
semolina f.
senalló m.
senderisme m.
senès -esa adj. i m. i f.
senescència f.
sènia f.
senier seniera m. i f.
senillar m.
senillosa f.
sènior adj.
senixó m.
senó m.
sensacionalista adj.
sensibilitzador -a adj.
sensor m.
senyalament m.
senyalització f.
senyalitzar v. tr.
senyorial adj.
senyorida f.
senzillar v. tr.
sepalí -ina adj.
separabilitat f.
separata f.
sepiola f.
sepiolita f.
septat -ada adj.
sèptim -a adj.
sèptuple1 adj.
seqüencial adj.
sequi m.
sequiatge m.
sequiol m.
serac m.
serapeu m.
serapèum m.
serbocroat -a adj.
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sereno m.
sereny -a adj.
serialisme m.
sèric2 -a adj.
sericita f.
sericític -a adj.
sericitós -osa adj.
seridoler m.
serigrafia f.
serina f.
seriva adj.
seroaglutinació f.
seroalbúmina f.
serodiagnòstic -a adj.
seropositiu -iva adj.
serotip m.
serotipus m.
serpentó m.
serpetó m.
serpiginós -osa adj.
serrà2 -ana adj.
serrada f.
serrandell m.
serrànids m. pl.
serratge m.
serval m.
servici m.
servo m.
servo- (forma prefixada)
servocomandament m.
servocontrol m.
servodirecció f.
servofrè m.
servomecanisme m.
servosistema m.
servovàlvula f.
sesquiterpè m.
sesterçó m.
sèston m.
setantenni m.
setantí -ina adj. i m. i f.
setària f.
setcentista adj.
setet m.
setmania f.

sevillenca f.
sevir m.
sexisme m.
sexista adj.
sexofília f.
sexofòbia f.
sexòleg sexòloga m. i f.
sexologia f.
sexològic -a adj.
sexpartit -ida adj.
sext -a adj.
sextina f.
sèxtuple1 adj.
sexuat -ada adj.
shakespearià -ana adj.
shigel.la f.
siàlic -a adj.
siamang m.
sicló adj.
sícul sícula m. i f.
siculonormand -a adj.
sida f.
sidecar m.
siderèmia f.
siderit m.
siderobacteri m.
sideròlit m.
sideròstat m.
sidral m.
siemens m.
siena adj.
sienita f.
sievert m.
sifílide f.
sifonal adj.
siglot m.
sigma f.
sigmàtic -a adj.
sigmoïdal adj.
signat -ada adj.
silà m.
silanol m.
silè m.
silenciador m.
silenciar v. tr.

silene f.
silicícola adj.
silicoflagel.lats m. pl.
silicona f.
silicosi f.
silil m.
sililació f.
sililar v. tr.
sill m.
sil.labació f.
sil.limanita f.
siloxà m.
siluriformes m. pl.
silvestrè m.
sílvids m. pl.
silvina f.
silvinita f.
silvita f.
simblefària f.
similicadència f.
simpatectomia f.
simpaticolític -a adj.
simpaticomimètic -a adj.
simpatitzant adj. i m. i f.
símplex adj.
simplicidentats m. pl.
simposi m.
simpòsium m.
simultaniejar v. tr.
sinagües f. pl.
sinantròpic -a adj.
sinapílic adj.
sinapsi f.
sinàpsids m. pl.
sinàptic -a adj.
sinclinal adj.
sincro- (forma prefixada)
sincrociclotró m.
sincronia f.
sincronitzador -a adj.
sincrono- (forma prefixa-

da)
sincrotró m.
sindactília f.
sindesmologia f.
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sindiotàctic -a adj.
sindròmic -a adj.
sine die loc. adv.
sine qua non loc. adj.
sinecologia f.
sinèrgic -a adj.
sinergisme m.
sinestèsia f.
sinforme adj.
singalès -esa adj. i m. i f.
singàmia f.
single m.
singlet m.
singnàtids m. pl.
singnatiformes m. pl.
sinier siniera m. i f.
sinistralitat f.
sinistrat -ada adj.
sinistrogir -a adj.
sinització f.
sinitzar v. tr.
sino-2 (forma prefixada)
sinodòntids m. pl.
sinòpia f.
sinostosi f.
sinotibetà -ana adj.
sintagma m.
sintagmàtic -a adj.
sintema m.
sinterització f.
sinteritzar v. tr.
sintetisme m.
sintetitzador -a adj.
sintonema m.
sintonitzador m.
sinusal adj.
sinusitis f.
sionisme m.
sionista adj.
sipar v. tr.
sirènids m. pl.
siri síria adj. i m. i f.
siringo- (forma prefixada)
siringomièlia f.
sirventa f.

siscentista adj.
siscla f.
siset m.
siseta f.
sisme m.
sismicitat f.
sismograma m.
sismostratigrafia f.
sistèmic -a adj.
sistòlic -a adj.
sitar m.
sitatunga f.
sítids m. pl.
sítula f.
siulador m.
siurell m.
siureny m.
siuró m.
sivert m.
sizigi m.
so2 art.
sobarbada f.
sobreample m.
sobrearc m.
sobreàtic m.
sobreatzembler m.
sobrebanc m.
sobrebolina f.
sobrecoc m.
sobrecol.lecta f.
sobrecollida f.
sobrecollidor m.
sobrecompressió f.
sobrecongelació f.
sobrecongelar v. tr.
sobrecorrent m.
sobrecòs m.
sobredosi f.
sobreempenyorament m.
sobreescalfament m.
sobreescalfar v. tr.
sobreexplotació f.
sobrefusible adj.
sobreguaita f.
sobreimpressió f.

sobreimprimir v. tr.
sobreintensitat f.
sobrejou m.
sobrejunter m.
sobremodulació f.
sobremuntat -ada adj.
sobrenàixer v. intr.
sobrepany m.
sobreparalla f.
sobrepesca f.
sobreposat m.
sobrepressió f.
sobreprotecció f.
sobrereserva f.
sobretany m.
sobretaxa f.
sobretensió f.
sobretítol m.
sobretò m.
sobrevaloració f.
sobrevalorar v. tr.
sobrevingut -uda adj.
sobrevivent adj.
sobrevolar v. tr.
sobrevoltatge m.
socarrat m.
socarrimadora f.
socialdemocràcia f.
socialdemòcrata adj.
socio- (forma prefixada)
sociocentrisme m.
sociocultural adj.
sociogènesi f.
sociogènia f.
sociograma m.
sociolingüista m. i f.
sociolingüístic -a adj.
sociologisme m.
sociometria f.
sociomètric -a adj.
socioteràpia f.
sòcita f.
socorrisme m.
socorrista m. i f.
sodalita f.
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sodamida f.
sodar m.
sodat -ada adj.
sodomitzar v. tr.
sofisticat -ada adj.
soia f.
soja f.
sol3 m.
solari m.
solarització f.
solàrium m.
solcada f.
solcatera f.
soldabilitat f.
soldable adj.
soldanat m.
soleids m. pl.
soli2 m.
sòlid1 m.
solifluxió f.
solífugs m. pl.
solipsisme m.
solipsista adj.
solitó m.
sól.lera f.
solleric -a adj. i m. i f.
solmització f.
solod m.
solonetz m.
solontxac m.
solsida f.
solsidar m.
solsir-se v. pron.
solsonenc -a adj. i m. i f.
solsoní -ina adj. i m. i f.
solteràs -assa adj. i m. i f.
solubilització f.
solubilitzant adj.
solubilitzar v. tr.
solut m.
solutrià -ana adj.
solvat m.
solvatació f.
solvatar v. tr.
solvòlisi f.

soma m.
somaia f.
somali adj. i m. i f.
somatometria f.
somatopsíquic -a adj.
somereta f.
sòmines adj. i m. i f.
somnífug -a adj.
somorgollaire m.
sompo -a adj.
sonar1 m.
sonat -ada adj.
sònic -a adj.
sonoluminescència f.
sonorització f.
sonoritzar v. tr.
sonsònia f.
sopranista m.
soquet m.
sora f.
sorali m.
sorbet m.
sordmudesa f.
sordó -ona adj.
sordonaia f.
sorella f.
sorícids m. pl.
sorolla f.
soroller m.
sororat m.
sorosilicats m. pl.
sorrejador -a adj.
sorrejar v. tr.
sorrejat m.
sort1 m.
soscavament m.
sòsia m.
sospesament m.
sota- (prefix)
sotabatà m.
sotabosc m.
sotacinta f.
sotaescrit -a adj. i m. i f.
sotagola f.
sotapont m.

sotatesta f.
sotateulada m.
soterí m.
soteriologia f.
sotmetiment m.
sotsbatlle m.
sotsgovernador sotsgo-

vernadora m. i f.
sotsinspector sotsinspec-

tora m. i f.
sotsintendència f.
sotsintendent m.
sotsoficial sotsoficiala m.

i f.
sotsprefecte sotsprefecta

m. i f.
sotsprefectura f.
sotsprior sotspriora m.

i f.
sotsprioressa f.
sotssecretari sotssecretà-

ria m. i f.
sotstinent sotstinenta m.

i f.
sotsveguer m.
sotsvegueria f.
souet m.
sovent adv.
soviet m.
soviètic -a adj. i m. i f.
sovinada f.
��spin m.
-stat (forma sufixada)
statu quo m.
stilb m.
stokes m.
stricto sensu loc. adv.
striptease m.
suahili m. i f.
suavitzant adj.
subagut -uda adj.
subarbust m.
subarbustiu -iva adj.
subàrea f.
subàrid -a adj.
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subatòmic -a adj.
subcampió -ona adj. i m.

i f.
subcategoria f.
subcategorització f.
subcategoritzar v. tr.
subclínic -a adj.
subconjunt m.
subcontractació f.
subcontractar v. tr.
subcontracte m.
subcultura f.
subdècuple -a adj.
subdesenvolupament m.
subdesenvolupat -ada adj.
subdesèrtic -a adj.
subdialecte m.
subducció f.
suberificació f.
subespai m.
subespècie f.
subespontani -ània adj.
subestació f.
subestimar v. tr.
subexposició f.
subfusió f.
subharmònic m.
subhipoteca f.
subinfeudació f.
subinfeudar v. tr.
subjectivar v. tr.
subletal adj.
subliminar adj.
submarinisme m.
submarinista adj.
submediterrani -ània adj.
submetàl.lic -a adj.
submicroanàlisi f.
subnivell m.
subnormalitat f.
subnutrició f.
subocupació f.
subocupat -ada adj.
subordinant adj.
subordre m.

subportadora f.
subproducte m.
subrefredament m.
subrem m.
subrutina f.
subscrit -a adj.
subsidiarietat f.
subsíndic subsíndica m.

i f.
subsolador m.
subsolar v. tr.
subsolatge m.
subsònic -a adj.
substantivació f.
substituent m.
substitutori -òria adj.
subtitular v. tr.
suburbial adj.
suc2 m.
successori -òria adj.
succionadora f.
succionar v. tr.
sucre2 m.
sucrera f.
sucroclàstic -a adj.
súcub m.
sucursalisme m.
sucursalista adj.
suda f.
sudànic -a adj.
sudatori m.
sudatòrium m.
sudet sudeta m. i f.
sudoració f.
sudorn m.
suecà -ana adj. i m. i f.
suècia f.
sueu -eva adj.
sufet m.
sufí adj.
sufisme m.
sufixació f.
sufixal adj.
sufixoide m.
suflé m.

��sufossió f.
sufragisme m.
suids m. pl.
suïformes m. pl.
suimanga m.
suite f.
suletí -ina adj.
sulfà m.
sulfamida f.
sulfamídic adj.
sulfanilamida f.
sulfanilat m.
sulfanílic adj.
sulfatació f.
sulfatador -a adj. i m. i f.
sulfènic -a adj.
sulfitació f.
sulfitador m.
sulfitar v. tr.
sulfociànic adj.
sulfonació f.
sulfonamida f.
sulfonar v. tr.
sulfonftaleïna f.
sulfonil m.
sulfòxid m.
sulfoxilat m.
sulfoxílic adj.
súlids m. pl.
sultanat m.
sumable adj.
sumació f.
sumeri -èria adj. i m. i f.
sumoll m.
sunna f.
sunnita adj.
supedani m.
súper1 adj.
superabundar
superconductivitat f.
superconductor -a adj.
supercrític -a adj.
superdotat -ada adj. i m.

i f.
superestructura f.
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superfluïdesa f.
superfosfat m.
supergènic adj.
superheterodí -ina adj.
superíndex m.
supermercat m.
supernova f.
superordre m.
superòxid m.
superpoblació f.
superpoblat -ada adj.
superpotència f.
superrealisme m.
superrealista adj. i m. i f.
supersònic -a adj.
superstrat m.
supervisar v. tr.
supervisió f.
supervisor -a adj. i m. i f.
supleció f.
suplència f.
supraaxil.lar adj.
supraconfessional adj.
supraescapular adj.
supraglotal adj.
suprajectiu -iva adj.
supranatural adj.
suprarenal adj.
suprematisme m.
supressor -a adj.
suquet m.
surenc m.
surf m.
surfista adj. i m. i f.
surgència f.
surolí m.
surrealisme m.
surrealista adj.
susceptància f.
suspensívor -a adj.
suturar v. tr.
tabacar m.
tabanc m.
tabaquera2 f.
tabaquera3 f.

tabaquisme m.
tabarra f.
tabasco m.
tabel.la f.
tabloide adj.
tabuat adj.
tabuista m. i f.
tabuístic -a adj.
tabulació f.
tabulador -a adj.
tabular2 v. tr.
tabulari m.
tabulats m. pl.
tabulatura f.
tacada f.
tacaé m.
tacany -a adj.
tacògraf m.
tacticitat f.
tactus m.
tafarrejar v. intr.
tafarrer -a adj.
tafocenosi f.
tafoi interj.
tafonomia f.
tafulla f.
tagmema m.
tahitià -ana adj. i m. i f.
tai m. i f.
taiasuids m. pl.
taifa f.
taigà f.
tailandès -esa adj. i m. i f.
talaier talaiera m. i f.
talaiòtic -a adj.
talàmic -a adj.
talassèmia f.
talassocràcia f.
talcós -osa adj.
talcosquist m.
talec m.
tàler m.
taliacis m. pl.
tallaarrels m.
tallacames m.

tallacigars m.
tallacircuit m.
tallafoc m.
tallagespa m.
tallahams m.
talla-rajoles m.
tallareta f.
talla-robes m.
talla-roques m.
tallaungles m.
tallavent m.
talló m.
tal.lofític -a adj.
tallserrat m.
tallucar v. tr.
taloja f.
tàlpids m. pl.
talpinera adj.
a les talúries loc. adv.
tamarità -ana adj. i m. i f.
tamaritar m.
tamborer1 m.
tamborer2 tamborera m.

i f.
tamborino m.
tàmil m. i f.
tamín m.
tamisador -a adj. i m. i f.
tampa f.
tampanada f.
tampany m.
tampatantam m.
tampografia f.
tamponament m.
tanàgrids m. pl.
tanaidacis m. pl.
tanato- (forma prefixada)
tanatocenosi f.
tanatocresi f.
tanatofòbia f.
tanatologia f.
tancada f.
tancat2 -ada adj.
tancó f.
tanga m.
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tanka f.
tanqueta2 f.
tanqueta3 f.
tanteig m.
tantejar v. tr.
tàntric -a adj.
tantrisme m.
tanyada2 f.
taoisme m.
taoista adj.
tapa1 m.
tapacostures m.
tapaculs m.
tapajuntes m.
tapajunts m.
tapaporus m.
tapapunts m.
tàpara f.
tapàs m.
tapiera f.
tapírids m. pl.
taponament m.
taquicàrdia f.
taquiller1 -a adj.
taquimecanògraf taqui-

mecanògrafa m. i f.
taquimecanografia f.
tar m.
tarambana m. i f.
taranta f.
tararí m.
tardaó f.
tardoral adj.
targarí -ina adj. i m. i f.
tarifació f.
taro2 m.
tarot2 m.
tarpan m.
tarranc m.
tàrsids m. pl.
tarso- (forma prefixada)
tartamudeig m.
tartamudejar v. intr.
tartamudesa f.
tartamut -uda adj. i m. i f.

tartanya f.
tartessi -èssia adj. i m. i f.
tartrazina f.
tas m.
tasca2 f.
tatami m.
tàtar tàtara m. i f.
tatxó m.
tatxolí m.
tatxoneria f.
tatxot m.
tau f.
taular v. tr.
taulelleria f.
taulellet m.
tauó m.
tauto- (forma prefixada)
tautofonia f.
tautofònic -a adj.
tautòmer -a adj.
tautomeria f.
tautosil.làbic -a adj.
tavellera f.
tavelleta f.
taxema m.
-taxi (forma sufixada)
taxidèrmic -a adj.
taxidermista m. i f.
taxista m. i f.
taxodiàcies f. pl.
tàxon m.
taxonomista m. i f.
taylorisme m.
teatrí m.
tebaïna f.
tebeo m.
tec3 m.
-teca (forma sufixada)
tecal adj.
tecleig m.
teclista m. i f.
tecneci m.
tecnetró m.
tecnificar v. tr.
tecnocràcia f.

tecnòcrata adj. i m. i f.
tecnocràtic -a adj.
tecnòleg tecnòloga m. i f.
tecodonts m. pl.
tectita f.
tectofàcies f.
tectogènesi f.
tectosilicats m. pl.
tefló m.
tegell m.
teginar v. tr.
tei m.
teids m. pl.
teixeda f.
teixell m.
teixidura f.
tejú m.
telarany m.
teleapuntador m.
telearrossegador m.
telecabina m.
telecadira m.
telecine m.
telecinema m.
telecinematògraf m.
telecinematografia f.
telecinesi f.
telecomandament m.
telecomandar v. tr.
telecomunicació f.
teleconferència f.
telecontrol m.
teledetecció f.
teledirigir v. tr.
teledirigit -ida adj.
teleespectador teleespec-

tadora m. i f.
teleesquí m.
telefax m.
telefèric -a adj.
telefilm m.
telefonada f.
telefoto f.
telefotògraf m.
telefotografia f.
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telefotograma m.
teleinformàtic -a adj. i f.
telejoc m.
telemàtic -a adj.
telemesura f.
telencèfal m.
telenotícies m.
telenovel.la f.
teleobjectiu m.
teleperiòdic m.
teleprocés m.
teleprocessament m.
teleradar m.
teleregulació f.
teleret m.
telereunió f.
�telesella* m.
telesenyalització f.
telesèrie f.
teletermal adj.
teletext m.
teletip m.
teletipista m. i f.
teletipus m.
televident m. i f.
televisió f.
televisiu -iva adj.
televisor m.
tèlex m.
teli- (forma prefixada)
tella1 f.
tella2 f.
telleda f.
tellina f.
tel.luri m.
telo-1 (forma prefixada)
telo-2 (forma prefixada)
telolecític -a adj.
telòmer m.
teloner -a adj. i m. i f.

teloneu m.
teloni m.
temari m.
tematització f.
temperamental adj.
tempestita f.
tempial m.
tempo m.
temporalisme m.
temprament m.
temptejant adj.
tenasser adj.
tendenciositat f.
tendur m.
tenebrisme m.
tenesme m.
tenicida adj.
tenidoria f.
��tenis m.
��tenista m. i f.
��tenístic -a adj.
tennístic -a adj.
tenon- (forma prefixada)
tenonitis f.
tenonto- (forma prefixa-

da)
tenrec m.
tensar v. tr.
tensioactiu -iva adj.
tensioactivitat f.
tensional adj.
tensorial adj.
��tentaculit** m.
teocèntric -a adj.
teocentrisme m.
teocratisme m.
teofania f.
teofil.lina f.
teòfor -a adj. i m. i f.
teologat m.

tequila m.
tèquina f.
ter adj.
tera- (forma prefixada)
teràpsids m. pl.
teratogen -ògena adj.
tercejat -ada adj.
tercermundista adj.
terciogènit -a adj.
tereftalat m.
tereftàlic adj.
tereseta f.
teresià -ana adj.
tergal m.
teriomorfisme m.
teris m. pl.
-term (forma sufixada)
termalitat f.
tèrmia f.
terminador m.
terminològic -a adj.
termistància f.
termistor m.
tèrmit m.
termiter m.
termoclina f.
termocroic -a adj.
termocroisme m.
termocrosi f.
termodifusió f.
termoelectrònic -a adj.
termoendurible adj.
termòfil -a adj.
termofília f.
termòfon m.
termògraf m.
termografia f.
termograma m.
termogravimetria f.
termohigrògraf m.
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termohigroscopi m.
termoiònic -a adj.
termolàbil adj.
termolabilitat f.
termoluminescència f.
termoluminescent adj.
termomecànic -a adj.
termonuclear adj.
termoparell m.
termopausa f.
termoplàstic -a adj.
termoregulador -a adj.
termoretracció f.
termosfera f.
termostable adj.
teròfit m.
teròpodes m. pl.
terpènic -a adj.
terpenoide m.
terpineol m.
terracota f.
terramicina f.
terranova m.
terraprim m.
terrari m.
terràrium m.
��terrassenc -a adj. i m.

i f.
terrejant adj.
terrerol1 m.
terrerol2 m.
terretita f.
terretitona f.
territ m.
terrolà f.
terrolenc adj.
tesaurismosi f.
tesaurus m.
tesina f.
tesla m.
tessali -àlia adj. i m. i f.
tessàlic -a adj.
testifical adj.
testosterona f.
testudínids m. pl.

tetartoedre [o tetartòe-
dre] m.

tetartoide m.
tètic -a adj.
tètol m.
tetrabòric adj.
tetrabromoetà m.
tetrabromofluoresceïna f.
tetraciclina f.
tetraclorobenzoquinona f.
tetracloroetilè m.
tetraclorometà m.
tetracoral.laris m. pl.
tetraedrita f.
tetraetilplom m.
tetrafluoroetilè m.
tetrafluorometà m.
tetrafonia f.
tetragrama m.
tetrahexaedre [o tetrahe-

xàedre] m.
tetrahexaèdric -a adj.
tetrahidrofuran m.
tetrahidronaftalè m.
tetralina f.
tetrametilendiamina f.
tetramorf m.
tetraodontiformes m. pl.
tetraònids m. pl.
tetraplegia f.
tetrapòdia f.
tetrapolar adj.
tetràstic -a adj.
tetravalència f.
tetraxial adj.
tètrode m.
tetrosa f.
teular1 m.
teulat2 m.
tex m.
texà -ana adj. i m. i f.
texturació f.
texturar v. tr.
thai adj. i m. i f.
thenardita f.

theta f.
tiama f.
tiamina f.
tiazina f.
tiazole m.
tibetà -ana adj. i m. i f.
tibetobirmà -ana adj.
tibiotars m.
tibossa f.
ticodromàtids m. pl.
tifarada f.
tiflo- (forma prefixada)
tifort m.
tigressa f.
tijat -ada adj.
tíl.lide f.
tilòpodes m. pl.
tim m.
timàlids m. pl.
tímbola f.
timbrat -ada adj.
timbròfil -a adj. i m. i f.
timbròleg timbròloga m.

i f.
timbrologia f.
timina f.
timo- (forma prefixada)
timòcrata adj. i m. i f.
timolftaleïna f.
timoner1 m.
timpanoplàstia f.
timúrida adj.
tinàmids m. pl.
tinamú m.
tindre
tinquicultura f.
tintillaina m.
tinyol m.
tioàcid m.
tiobacil m.
tiocianat m.
tiociànic adj.
tioèter m.
tiol m.
tiolat m.
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tiourea f.
tipi m.
tipicitat f.
tipificació f.
tipificar v. tr.
tipisme m.
tipòleg tipòloga m. i f.
tipologia f.
tipològic -a adj.
tipometria f.
tiptologia f.
tipuana f.
típula f.
tiracrin m.
tiradora f.
tiraespasa m.
tirallet m.
tiralliços m. pl.
tiramina f.
tiramoll m.
tiranosaure m.
tirapits m.
tiratac m.
tira-tira adv.
tiratró m.
tiristor m.
tiró tirona m. i f.
tiroliro m.
tirolles f. pl.
tiroxina f.
tissular adj.
tita2 f.
titanil m.
titanita f.
titaranya f.
títera f.
titina f.
titola f.
titolet m.
titònids m. pl.
titulació f.
titularitat f.
titulat -ada adj.
titulot m.
tixotropia f.

tmesi f.
toca2 f.
tocadiscos m.
tocadiscs m.
toco- (forma prefixada)
tocoferol m.
tocoginecòleg tocogine-

còloga m. i f.
tocoginecologia f.
tòfol -a adj. i m. i f.
tola f.
tolosà -ana adj. i m. i f.
tolta f.
toluensulfònic adj.
tomacó m.
tomar2 v. tr.
tomatiquera f.
tomell m.
tomografia f.
tonaira f.
tonal adj.
tonalita f.
tondosatge m.
tonema m.
tòner m.
tonètica f.
tonsil.lectomia f.
tonsil.litis f.
tonus m.
tonya f.
top m.
topoclima m.
topologia f.
topològic -a adj.
topometria f.
topònim m.
tora2 f.
toracocentesi f.
torcebraç m.
torçonera adj.
toreig m.
torell m.
torer m.
toret m.
torinès -esa adj. i m. i f.

tornejat m.
tornès -esa adj.
torniola f.
toroïdal adj.
toroide m.
torpedínids m. pl.
torpediniformes m. pl.
tòrpid -a adj.
torr m.
torracollons m. i f.
torrat1 m.
torrat2 m.
torrefacte -a adj.
torrefactor -a adj.
torrelló m.
torrencialitat f.
torrentós -osa adj.
torrilló m.
torrinyada f.
torsiòmetre m.
tortellat -ada adj.
tortel.lini m.
torter adj.
torturat -ada adj.
torulós -osa adj.
torus m.
torxó m.
toscà -ana adj. i m. i f.
toscatge m.
tosell adj.
tossera2 f.
tossiguera f.
tossina f.
totalitari -ària adj.
totalitarisme m.
totemisme m.
totestiu m.
tòtina f.
totipotent adj.
totxana f.
tovalloler m.
toxèmia f.
toxi- (forma prefixada)
toxicòman -a adj. i m.

i f.
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toxicomania f.
toxigen -ígena adj.
toxo- (forma prefixada)
toxoide adj.
toxoplasmosi f.
tràbea f.
trabècula f.
trabucador -a adj.
trabujada f.
trabujar v. intr.
traca2 f.
traçador -a adj.
tracaleig m.
tracalejar v. intr.
traçament m.
traceria f.
tracte2 m.
tractor m.
tractorista m. i f.
tractriu f.
tradescància f.
trafegós -osa adj.
traganeu m.
tragina f.
traginadora f.
trago m.
traiguera f.
tràiler m.
traïnya f.
tramatge m.
trampelar v. intr.
tramuntanejar v. intr.
trancanell m.
tranquil.litzador -a adj.
tranquil.litzant adj.
transaccional adj.
transaminació f.
transceptor m.
transconductància f.
transculturació f.
transductor m.
transesterificació f.
transflorina f.
transfonologització f.
transformacional adj.

transformacionalisme m.
transformacionalista adj.
transformada adj.
transgènic -a adj.
transistor m.
transistorització f.
transitivitat f.
transitorietat f.
transliteració f.
transliterar v. tr.
translocació f.
transmissivitat f.
transmitància f.
transmodulació f.
transoceànic -a adj.
transportista m. i f.
transpositor -a adj.
transsepte m.
transsexual adj.
transsexualitat f.
transsònic -a adj.
transtermitància f.
transurànid m.
transvestir-se v. pron.
transvestisme m.
transvestit -ida adj.
trapàcies f. pl.
trapasser -a adj.
trapatroles m. i f.
trapenc -a adj.
trapezista m. i f.
traqueida f.
traqueòfit m.
traquèola f.
traqueotomia f.
traquilins m. pl.
traquiptèrids m. pl.
traquita f.
traquític -a adj.
trascolins m. pl.
traspassacamins m.
traspunt m. i f.
trass m.
traster m.
traumatitzar v. tr.

traumatòleg traumatòlo-
ga m. i f.

tràupids m. pl.
traupolís m.
travelar v. intr.
tràveling m.
travessat -ada adj.
trebol m.
trefilar v. tr.
trefilatge m.
trefle m.
treixor m.
trellat m.
trematodes m. pl.
tremel.lals f. pl.
tremís m.
tremolenca f.
tremolina f.
tremolita f.
tremolosa2 f.
trempabilitat f.
trempable adj.
trempera f.
trempó m.
trempolí -ina adj. i m. i f.
tremujal m.
tremusal m.
trenca2 f.
trencaaigües m.
trencacorrents m.
trencadella f.
trencaglaç m.
a trencajunts loc. adv.
trencamates adj.
trencaolles f.
trencapedra f.
trencatrama m.
trencavent m.
trencavits m.
trentenni m.
trentepòlia f.
trentí -ina adj. i m. i f.
trentisme m.
trenzilla f.
treonina f.
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trepitjable adj.
trepostomats m. pl.
trescada f.
trescanador m.
trescanadora f.
treset m.
treseta f.
tresflorina f.
tresquiornítids m. pl.
treu m.
trevolat -ada adj.
trevolet m.
tri trina adj.
triac m.
triaguera f.
trial1 m.
trial2 adj.
trialsín m.
triangulable adj.
triangulat -ada adj.
triatló m.
triazina f.
triazole m.
triboelectricitat f.
tribofícies f. pl.
tríbol m.
triboluminescència f.
tribonematals f. pl.
tribopoliment m.
tricenni m.
triceratops m.
tricloroacètic adj.
triclorofenoxiacètic adj.
triclorofluorometà m.
tricocist m.
tricogàmia f.
tricògina f.
tricolomatàcies f. pl.
tricomicets m. pl.
tricomicosi f.
tricònquid adj.
tricòpters m. pl.

tricorn m.
tricorni m.
tricotar v. intr.
tricotatge m.
tricotosa f.
tricúspide adj.
tridentí -ina adj.
tridimensional adj.
tridimita f.
tridu m.
trient m.
triestearina f.
trietilendiamina f.
��trifenilcarbinol* m.
trifenilmetà m.
trifenilmetil m.
triforat -ada adj.
trifori m.
triglicèrid m.
tríglids m. pl.
trigonal adj.
trihemímera adj.
trilionèsim -a adj.
trilla1 f.
trilla2 f.
trilobits m. pl.
trilobulat -ada adj.
trimarà m.
trimetilamina f.
trimotor -a adj.
trina f.
trinco-trinco adv.
trinervi -èrvia adj.
trinitrobenzè m.
trinitrofenol m.
trinitroglicerol m.
trinitroresorcinol m.
trinitrotoluè m.
trinquetilla f.
tríode m.
trioleïna f.
triomfalisme m.

triomfalista adj.
triosa f.
tripalmitina f.
tripartit -ida adj.
triplet m.
triplista m. i f.
triploblàstic -a adj.
tripòdia f.
tripolar adj.
tripsina f.
tripsinogen m.
triptòfan m.
trípton m.
triquèquids m. pl.
trisoctaedre [o trisoctàe-

dre] m.
trisomia f.
tristetraedre [o tristetràe-

dre] m.
triti m.
tritiació f.
tritiat -ada adj.
tritil m.
trivalència f.
trívium m.
troanella f.
trobada f.
trobar2 m.
trobat m.
trobiguera f.
trocantí m.
trocar m.
trofofil.le m.
troglobi -òbia adj.
troglodítids m. pl.
troglòfil -a adj.
trogloxè -ena adj.
trogònids m. pl.
troià -ana adj. i m. i f.
troleibús m.
trombe m.
trombina f.
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trombo- (forma prefixada)
trombòcit m.
trombocitopènia f.
tromboflebitis f.
trombogen -ògena adj.
trombopènia f.
trombopoesi f.
tromper adj.
trompeta2 f.
trompeter1 m.
trompetista m. i f.
troncal adj.
troncalitat f.
troncocònic -a adj.
tronxon m.
tropà m.
tropopausa f.
troposfera f.
troquí m.
troquílids m. pl.
tròquiter m.
trossa2 f.
trossar2 v. tr.
trossejat -ada adj.
trossellar v. tr.
troter m.
trotllo m.
trotskisme m.
trotskista adj.
truca2 f.
trucada f.
trufejar v. intr.
trugeta f.
trullós -osa adj.
trumfau m.
truncació f.
trupial m.
truticultura f.
tsarisme m.
tsarista adj.
tse-tse adj.
tuareg m. i f.

tuatara f.
tuàutem m.
tubari -ària adj.
túber m.
tubercular adj.
tuberculostàtic -a adj.
tubericultura f.
tuberiforme adj.
tubocurarina f.
tubotimpànic -a adj.
tubovaginal adj.
túbul m.
tubulidentats m. pl.
tubuliflor -a adj.
tubulina f.
tuca f.
tuf 2 m.
tufaci -àcia adj.
tufític -a adj.
tuia f.
tularèmia f.
tuli m.
tuliper m.
tumefacte -a adj.
tumèric m.
tumoració f.
tumoral adj.
túnids m. pl.
tunisià -ana adj. i m. i f.
tupaia f.
tupar v. tr.
tupí-guaraní adj.
turac m.
turànic -a adj. i m.
turbel.laris m. pl.
turbidímetre m.
turbidimetria f.
turbidita f.
turbo- (forma prefixada)
turboalternador m.
turbobomba f.
turbogenerador m.

turboreactor m.
turborotor m.
turca f.
turcople m.
turcotàtar turcotàtara m.

i f.
túrdids m. pl.
turístic -a adj.
turmassot m.
turmellera f.
turmera adj.
turnedó m.
turnícids m. pl.
turó2 m.
turonada f.
turriforme adj.
tussigen -ígena adj.
tussor m.
tuta1 f.
tuta2 f.
tutú m.
txadià -ana adj. i m. i f.
txadocamític -a adj.
txeca f.
txernozem m.
txetxè txetxena m. i f.
txetxenolèsguic -a adj.
uacari m.
uadi m.
ubic -iqua adj.
ubicació f.
ubicar v. tr.
ubiqüisme m.
��uc m.
��ucar* v. intr.
a l’uf loc. adv.
ufà -ana adj.
ufòleg ufòloga m. i f.
ugandès -esa adj. i m. i f.
ugetista adj.
ugó m.
ugrofinès -esa adj.
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uís m.
uissar v. intr.
ulierca f.
ullada2 f.
ullastró m.
ullot m.
ullverd m.
ulna f.
ulo-1 (forma prefixada)
ulo-2 (forma prefixada)
ulotricals f. pl.
ultrabàsic -a adj.
ultracentrífuga f.
ultracentrifugació f.
ultracongelació f.
ultracongelar v. tr.
ultracorrecció f.
ultracurt -a adj.
ultradreta f.
ultradretà -ana adj.
ultraestructura f.
ultrafiltració f.
ultralleuger -a adj.
ultramicroanàlisi f.
ultramicroscopi m.
ultramicroscòpia f.
ultramicròtom m.
ultrasensible adj.
ultrasò m.
ultrasònic -a adj.
ultrasonor -a adj.
ultraterrenal adj.
ulvals f. pl.
umbel.lat -ada adj.
umbre umbra m. i f.
úmbric -a adj.
umbròfil -a adj.
unanimisme m.
unanimista adj.
unari -ària adj.
undecà m.
undecanoic adj.
undecilenat m.
undecilènic adj.
undulipodi m.

unflar v. tr.
ungleta f.
unguial adj.
unicameralisme m.
unicorne adj.
unicursal adj.
unidimensional adj.
unifamiliar adj.
unifiliar adj.
uniformisme m.
uniformitarisme m.
uniformització f.
uniformitzar v. tr.
unijunció f.
unilateralitat f.
unilineal adj.
unilobulat -ada adj.
unimodular adj.
unimolecular adj.
unionisme m.
unisex adj.
unitarista adj.
univocitat f.
unnilpenti m.
unnilquadi m.
up interj.
uperització f.
uperitzar v. tr.
upúpids m. pl.
ur m.
uracil m.
uralià -ana adj.
uraloaltaic -a adj.
uraninita f.
uranoscòpids m. pl.
urbanificació f.
urbanisme m.
urbanista m. i f.
urbanístic -a adj.
urçol m.
urdú adj.
uredosorus m.
ureic -a adj.
ureid m.
ureopoesi f.

ureotèlic -a adj.
uretà m.
uretero- (forma prefixa-

da)
ureteropelvià -ana adj.
urgellenc -a adj. i m. i f.
uricèmia f.
uricotèlic -a adj.
uridina f.
urinífer -a adj.
urinocultiu m.
urobilina f.
urobilinogen m.
urocordats m. pl.
urogenital adj.
urografia f.
uròleg uròloga m. i f.
urologia f.
urònic adj.
urostil m.
urotropina f.
urubú m.
ussona f.
ústaixa adj.
utoasteca adj.
utoastecatano adj.
utriculària f.
uveal adj.
uzbek uzbeka m. i f.
va1

vacària f.
vaccínic -a adj.
vacum m.
vacuòmetre m.
vacuòstat m.
vagal adj.
vagareig m.
vàgil adj.
vagotomia f.
vairat -ada adj.
vaja interj.
valdès -esa adj.
valdre v. intr.
valencianisme m.
valencianista adj.

documents normatius 1962-1996218



-valent (forma sufixada)
valerat m.
valg -a adj.
valí m.
valina f.
valinomicina f.
vallenc -a adj. i m. i f.
vallesà -ana adj. i m. i f.
vallespirenc -a adj. i m.

i f.
való -ona adj. i m. i f.
valorant adj.
valoratiu -iva adj.
vamba f.
vampiressa f.
vanadil m.
vano m.
vaporació f.
vaporatge m.
var -a adj.
varà m.
varactor m.
varador1 m.
varànids m. pl.
variacional adj.
variada f.
variador -a adj.
variància f.
varicositat f.
variegació f.
variegat -ada adj.
varistància f.
varistor m.
variu f.
varroasi f.
varsovià -ana adj. i m. i f.
varva f.
varvassor varvassora m.

i f.
varvassoria f.
vascó vascona m. i f.
vasectomia f.
vasoconstricció f.
vasoconstrictor -a adj.
vasodilatació f.

vasodilatador -a adj.
vasopressina f.
vatua interj.
vauma f.
vauquerials f. pl.
vecera f.
veçot m.
veçota f.
vectigal m.
vedet f.
vediguera f.
vedisme m.
veedoria f.
vega f.
vehicular1 adj.
vehicular2 v. tr.
vehiculització f.
veïnat2 veïnada m. i f.
veixina f.
veladura f.
velàrium m.
velat m.
velatxo m.
vèlic -a adj.
vèlit m.
velocímetre m.
velocista m. i f.
velomotor m.
vena2 f.
vénda f.
vendrellenc -a adj. i m.

i f.
venguí m.
veni- (forma prefixada)
vènit m.
veno- (forma prefixada)
ventallot m.
ventegar m.
ventri- (forma prefixa-

da)
ventro- (forma prefixa-

da)
venturi m.
vènula f.
venut -uda adj. i m. i f.

verada f.
veranda f.
veratera f.
verbalització f.
verbalitzador -a adj.
verbomania f.
verdader -a adj.
verdesca2 f.
verdol f.
verdor2 f.
verduc2 m.
verdurer m.
veremador1 m.
veremall m.
verera f.
vergallada f.
vergançó m.
vergat1 m.
vergència f.
vergera adj.
verguetat -ada adj.
verificabilitat f.
verinada f.
verista adj.
vermiculita f.
vermis m.
vern2 -a adj.
vernalització f.
veronès -esa adj. i m. i f.
verós -osa adj.
verpa f.
verrucarials f. pl.
versal f.
versallesc -a adj.
versim m.
versor m.
vertell m.
verticalisme m.
vertisòl m.
vèrtola f.
ves m.
vesí -ina adj. i m. i f.
vesico- (forma prefixada)
vesiculós -osa adj.
vesquera adj.
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vesquercí m.
vessa f.
vestició f.
vesuvianita f.
vetar v. tr.
veta-segat m.
vetla f.
vetlada f.
vetlador -a adj. i m. i f.
vetlar v. intr. i tr.
vetó vetona m. i f.
vexil.lòleg vexil.lòloga m.

i f.
vexil.lologia f.
viacrucis m.
viadera f.
viari -ària adj.
vibracionisme m.
vibràfon m.
vicariant adj.
vicealmirall vicealmira-

llessa m. i f.
vicecanceller m.
vicecancelleria f.
vicesenescal m.
viciat -ada adj.
vicinant adj.
victimisme m.
victimista adj.
victorià -ana adj.
victoriat m.
vidalbar m.
video- (forma prefixada)
vídeo m.
videocasset f.
videoclip m.
videòfon m.
videofonia f.
videoteca f.
videotext m.
vídia m.
vidicó m.
vidrar v. tr.
vidratge m.
vidret m.

vidriat -ada adj.
vieira f.
vienès -esa adj. i m. i f.
vietnamita adj. i m. i f.
vigència f.
víking m. i f.
vilafranquí -ina adj. i m.

i f.
vilanoví -ina adj. i m. i f.
viler2 -a adj. i m. i f.
villancet m.
vil.lanovià -ana adj.
vimassa f.
vimera f.
vinader m.
vincamina f.
vincenzi f.
vinculant adj.
vindicador -a adj. i m.

i f.
vindre v. intr.
vinil m.
vinilbenzè m.
vinílic -a adj.
vintenni m.
viola3 f.
violer2 violera m. i f.
violeria f.
violí 2 m.
violista m. i f.
viperat -ada adj.
vipèrids m. pl.
viperina f.
virasi f.
virat1 m.
virater m.
virginal1 m.
virginalista m. i f.
víric -a adj.
virilisme m.
virió m.
viroide m.
viròleg viròloga m. i f.
virologia f.
virosi f.

virot m.
virotja f.
virregnal adj.
virtuosisme m.
virtuosístic -a adj.
visat m.
visc m.
viscatxa f.
visigotisme m.
visionadora f.
visionar v. tr.
visitant m. i f.
visó m.
visor m.
visquercí m.
vistiplau m.
visualitzador m.
visualitzar v. tr.
vitalicista m. i f.
vitaminat -ada adj.
vitamínic -a adj.
vitaminós -osa adj.
vitel m.
vitenc -a adj.
vitet m.
viteta f.
vitiligen m.
vitivinícola adj.
vitivinicultura f.
vitrac m.
vitrall m.
vitraller -a adj.
vitralleria f.
vitrinita f.
vitrita f.
vitroceràmica f.
vitulí -ina adj.
vitxo m.
viuda f.
viudo -a adj. i m. i f.
vivari m.
vivència f.
vivèrrids m. pl.
viviparisme m.
viviparitat f.
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vobulador m.
vocacional adj.
vocalista m. i f.
vodevil m.
vodka m. o f.
vodú adj.
vogidor vogidora m. i f.
voivoda m.
volantiner volantinera m.

i f.
volcanicitat f.
voleibol m.
volejador volejadora m.

i f.
volenterositat f.
voltaic2 -a adj.
voltamperímetre m.
voltampèrmetre m.
voltamperòmetre m.
voltamperometria f.
voltamperomètric -a adj.
voltonera adj.
volúmica adj.
voluntariat m.
voluntarietat f.
voluntariós -osa adj.
voluntarista adj.
voluntatiu -iva adj.
volvària f.
volvocals f. pl.
vòlvul m.
vorticisme m.
vorticitat f.
vudú adj. i m. i f.
vuitantenni m.
vuitantí -ina adj. i m. i f.
vuitcentista adj.
vulcanià -ana adj.
vulcanita f.
vulcanòleg vulcanòloga

m. i f.
vulcanologia f.
vúmetre m.
washingtònia f.
waterpolo m.

wattímetre m.
wàttmetre m.
weber m.
welwítsquia f.
wolfram m.
wolframat m.
wolfràmic -a adj.
wol.lastonita f.
xacar v. tr.
xacota f.
xafada f.
xafaldet m.
xafigar v. tr.
xafó m.
xagrinat -ada adj.
xaire -a adj.
xalambrí m.
xaloquejar v. intr.
xaman m.
xamanisme m.
xamar v. tr.
xamat -ada adj.
xampanyer -a adj.
xampanyera f.
xampanyeria f.
xampanyització f.
xampanyitzar v. intr.
xampinyó m.
xampú m.
xampurrar v. intr. i tr.
xancre m.
xandall m.
xanquer xanquera m. i f.
xantatge m.
xantatgista m. i f.
xantè m.
xantillí m.
xantofícies f. pl.
xantofil.la f.
xantogenat m.
xantogènic adj.
xantoma m.
xantopterina f.
xap4 m.
xapa2 f.

xapat m.
xapatge m.
xapolí m.
xàquera f.
xaragallar v. tr.
xarambeco m.
xarcuteria f.
xare m.
xarista m. i f.
xarleston m.
xarnego xarnega m. i f.
xarot m.
xarrada f.
xarradissa f.
xarrador -a adj. i m. i f.
xarrameca f.
xarranca f.
xarrar v. intr. i tr.
xarrasclet m.
xarrec adj.
xarrera f.
xarreta f.
xarrió m.
xàrter adj.
xativenc -a adj. i m. i f.
xativí -ina adj. i m. i f.
xatrac m.
xàtxero m.
xava adj.
xaveguer xaveguera m.

i f.
xe interj.
xebronat -ada adj.
xebronet m.
xec4 interj.
xeic m.
xenisme m.
xenòfil -a adj.
xenofília f.
xenoglòssia f.
xenòlit m.
xenomorf -a adj.
xerec -a adj.
xeremier xeremiera m.

i f.
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xèrif xèrifa m. i f.
xerifat m.
xeringa2 f.
xerla f.
xerlovita m.
xeroacàntic -a adj.
xerocòpia f.
xerocopiar v. tr.
xeròfil -a adj.
xerografia f.
xerografiar v. tr.
xerpa m. i f.
xerra2 adj.
xerracar v. tr.
xerrador -a adj. i m. i f.
xibec m.
xibiu m.
xiclet m.
xicó xicona m. i f.
xicol m.
xicotet -a adj.
xífids m. pl.
xifla f.
xifoïdal adj.
xifosurs m. pl.
xifratge m.
xiisme m.
xiïta adj.
xilemàtic -a adj.
xilla f.
xilòfag -a adj.
xilografiar v. tr.
xilologia f.
xilòmetre m.
xilòpal m.
xilosa f.
xinar v. tr.
xino-xano adv.
xinxíl.lids m. pl.
xip m.
xipella m.
xiprera f.
xipriota adj. i m. i f.
xiquet -a adj.
xiric m.

xirigar v. intr.
xiruca f.
a la xisclera loc. adv.
xitar v. tr.
xítxero m.
xiulaire adj.
xiulit m.
xoc2 m.
xocolatada f.
xocolate m.
xocolatera f.
xocolatina f.
xona f.
xopador m.
xoquí m.
xorigueresc -a adj.
xoriguerisme m.
xorla f.
xoroll -a adj.
xorrar v. intr.
xorroll m.
xot2 m.
xotro -a adj.
xotxo -a adj.
xou m.
xovato adj.
xovinisme m.
xovinista adj.
xubec m.
xucladit m.
xucrut f.
xuetó xuetona m. i f.
xufa f.
xufar m.
xufer xufera m. i f.
xufera f.
xuflar m.
xuflera f.
xuït m.
xuixar v. intr.
xuixo m.
xumet m.
xunga f.
xunt m.
xuplada f.

xuplador -a adj.
xuplar v. tr.
xuplat -ada adj.
xuplit m.
xurmar v. tr.
xurmer -a adj.
xurrer xurrera m. i f.
xurreria f.
xurro1 m.
xurro2 -a adj. i m. i f.
xuta f.
yperita f.
zambià -ana adj. i m. i f.
zeids m. pl.
zeïformes m. pl.
zeïna f.
zen m.
zeolita f.
zeolític -a adj.
zepelí m.
zigentomes m. pl.
ziggurat m.
zignematofícies f. pl.
zigofícies f. pl.
zigofil.le m.
zigomicets m. pl.
zigòspora f.
zigot m.
zimbabwès -esa adj. i m.

i f.
zimogen -ògena adj.
zimologia f.
zingiberè m.
zing-zing m.
zínnia f.
zirconil m.
zloty m.
zoantaris m. pl.
zombi m. i f.
zonació f.
zonal adj.
zonat adj.
zonificació f.
zoo m.
zoocecidi m.
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3.2. Articles segregats d’articles provinents del DGLC

a) Formes alternatives del DGLC

DIEC DGLC

agenèsia f. agenesi f., agenèsia f.
ajaure v. tr. ajeure oajaure v. tr.
d’amagatotis loc. adv. d’amagatons, d’amagatotis loc. adv.
an-1 (prefix) a-, an- (prefix)
arpellejar v. tr. arpellar, arpellejar v. tr.
assafètida f. asafètida [o assa-] f.
badomies f. pl. badomeries, badomies f. pl.
besamans m. besamà, besamans m.
bocamàniga f. bocamànega, bocamàniga f.
bon2 adj. bo [bon] bona adj.
burata f. burat m., burata f., buratí m.
buratí m. burat m., burata f., buratí m.
calicot m. calicó ocalicot m.
camosina adj. camosa, camosina adj. f.
cascàrries f. pl. cascarres -àrries f. pl.
catetxina f. catequina [o -etxi-] f.
caveguet m. caveguell, caveguet m.
cisti- (forma prefixada) cisto-, cisti- (formes prefixades)
clister m. clisteri [o clister] m.
colltòrcer v. intr. i pron. colltorçar, colltòrcer v. intr. i pron.
dendri- (forma prefixada) dendro-, dendri- (formes prefixades)
dervís m. dervix [o dervís] m.
destòrcer v. tr. destorçar, destòrcer v. tr.
eixau m. eixauc [o eixau] m.
enfutismar-se v. pron. enfutimar-se, enfutismar-se v. pron.
entrefolre m. entrefolro [o -lre] m.
enviscolar v. tr. enviscar, enviscolar v. tr.
epigramista m. i f. epigramatista, epigramista m. i f.
a escara loc. adv. a escar [o -ara] loc. adv.
estalzim m. estalzí [o estalzim] m.
fastos m. pl. fasts [o fastos] m. pl.
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zooclorel.la f.
zoocor -a adj.
zoocòria f.
zoofília f.
zoòfob -a adj. i m. i f.
zoofòbia f.

zoogeografia f.
zoòlatra adj. i m. i f.
zoolàtric -a adj.
zoom m.
zoomorf -a adj. i m. i f.
zoonosi f.

zooplàncton m.
zoosemiòtica f.
zooxantel.la f.
zopilot m.
zoroastrisme m.
zwitterió m.



folro m. folre [o folro] m.
gallinaci -àcia adj. gal.linaci -àcia [o gallinaci] adj.
gòbit m. gobi [o gòbit] m.
gramola f. gramòfon m. gramola f.
griso m. gris [o griso] m.
guerx -a adj. guerxo [o guerx] -a adj.
illegible adj. il.legible [o illegible] adj.
jujitsu m. jujutsu [o jujitsu] m.
lacti- (forma prefixada) lacto-, lacti-, lact- (formes prefixades)
llampresa f. llamprea [o llampresa] f.
llobacarda f. lloba [o lloba-carda] f. (pel que fa a la grafia

lloba-carda)
manípul m. maniple [o -ípul] m.
marramau m. marrameu [o -mau] m.
metròpoli f. metròpolis [o metròpoli] f.
minse -a adj. minso [o minse] -a adj.
necroscòpia f. necròpsia, necroscòpia f.
nicaragüeny -a adj. i m. i f. nicaragüenc [o -güeny] -a adj. i m. i f.
nicti- (forma prefixada) nicto-, nicti-, nict- (formes prefixades)
nòs pron. nós [fam. nòs] pron.
onsevulla adv. onsevulga, onsevulla adv.
patapluf m. pataplaf, patapluf, pataplum, patapuf m.
pataplum m. pataplaf, patapluf, pataplum, patapuf m.
patapuf m. pataplaf, patapluf, pataplum, patapuf m.
patatxup m. patatxap, patatxup m.
pelaia f. pelaí m., pelaia f.
perdigaia f. perdiganya [-ana, -aia] f.
perdigana f. perdiganya [-ana, -aia] f.
polipodiacis m. pl. polipodiàcies f. [o -acism.] pl.
retrotreure v. tr. retrotraure oretrotreure v. tr.
rotllo m. rotlle [o -o] m.
sajol -a adj. saiol [o sajol] -a adj.
salvadoreny -a adj. i m. i f. salvadorenc [o -eny] -a  adj. i m. i f.
sastrinyoli m. sastrinyol [o -oli] m.
semiglassa f. semigasa [o -glassa] f.
sobremànega m. sobremàniga [o -ega] m.
sotamànega m. sotamàniga [o -ega] m.
substrat m. substràtum [o substrat] m.
tabustoll m. tabustol [o -oll] m.
tomaní m. tomanyí (o tomaní) m.
tomàtec m. tomata f., tomàtec, m., tomàtic, m., tomàtiga f.
tomateguera f. tomatera, tomateguera, tomatiguera f.
tomàtic m. tomata f., tomàtec, m., tomàtic, m., tomàtiga f.
tomàtiga f. tomata f., tomàtec, m., tomàtic, m., tomàtiga f.
tomatiguera f. tomatera, tomateguera, tomatiguera f.
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traguinyol m. traguet, tranguinyol, traguitxó m.
traguitxó m. traguet, tranguinyol, traguitxó m.
trasto m. trast [fam. trasto] m.
tubèrcul m. tubercle [o -èrcul] m.
tur m. turo [o tur] m.
vair -a adj. vaire [o vair] -a adj.
voliana f. voliaina [o -ana] f.
vòltmetre m. voltímetre [o vòltmetre] m.

b) Formes del femení, canvis de categoria gramatical 
i separació d’homògrafs

DIEC DGLC

acompanyant2 acompanyanta m. i f. V. acompanyant adj. i m. i f.
agregat2 agregada m. i f. V. agregat m.
ajudant2 ajudanta m. i f. V. ajudant adj.
alà2 -ana adj. V. alà m.
alt1 m. V. alt -a adj.
alt2 adv. V. alt -a adj.
altre1 pron. V. altre -a adj.
arbocera f. V. arbocer -a m. i f.
arenera f. V. arener -a m. i f.
argentí 3 -ina adj. i m. i f. V. argentí -ina adj.
argilera f. V. argiler -a m. i f.
argudella f. V. argudell -a m. i f.
assistent2 assistenta m. i f. V. assistent adj.
àvia f. V. avi àvia m. i f.
aviastra f. V. aviastre -a m. i f.
badaina f. V. badaine -a m. i f.
bala2 f. V. bala f.
bé3 conj. V. bé, ben adv.
besnéta f. V. besnét -a m. i f.
beure2 m. V. beure v. tr.
brut1 adv. V. brut -a adj.
cadireta2 f. V. cadireta f.
cantirera f. V. cantirer -a m. i f.
car2 adv. V. car -a adj.
cendra2 f. V. cendra f.
cernedora f. V. cernedor -a m. i f.
cert1 adv. V. cert -a adj.
clar1 adv. V. clar -a adj.
col.legial2 col.legiala m. i f. V. col.legial adj.
combregar2 m. V. combregar v. tr. i intr.
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comerciant2 comercianta m. i f. V. comerciant adj.
confessor2 confessora m. i f. V. confessor m.
consogra f. V. consogre -a m. i f.
corder1 m. V. corder m.
cosidor1 m. V. cosidor -a adj. i m. i f.
cosina f. V. cosí -ina m. i f.
curt1 adv. V. curt -a adj.
dependent2 dependenta m. i f. V. dependent adj.
el 1 pron. V. el art. i pron.
els1 pron. V. els art. i pron.
embudella f. V. embudell -a m. i f.
escloper1 m. V. escloper m.
estudianta f. V. estudiant -a m. i f.
exprés1 adv. V. exprés -essa adj.
fenil- (forma prefixada) V. fenil m.
ferm1 adv. V. ferm -a adj.
fi3 adv. V. fi fina adj.
fillastra f. V. fillastre -a m. i f.
fluix2 adv. V. fluix -a adj.
fort2 adv. V. fort -a adj.
fosc1 adv. V. fosc -a adj.
fregadora f. V. fregador -a m. i f.
gaire1 adj. V. gaire adv. i adj.
gansola f. V. gansol -a m. i f.
general2 generala m. i f. V. general adj.
germanastra f. V. germanastre -a m. i f.
guenyo1 adv. V. guenyo -a adj.
guerxo1 adv. V. guerxo -a adj.
hostier1 m. V. hostier m.
infinit1 adv. V. infinit -a adj.
jaia f. V. jai -a m. i f.
junt3 adv. V. junt -a adj.
just1 adv. V. just -a adj.
l’2 pron. V. l’ art. i pron.
la2 pron. V. la art. i pron.
llantier1 m. V. llantier -a m. i f.
llarg2 adv. V. llarg -a adj.
llentiscla f. V. llentiscle -a m. i f.
lligador1 m. V. lligador -a adj.
lo2 art. V. lo pron. i art.
mateix1 pron. V. mateix -a adj.
matoner1 m. V. matoner -a m. i f.
mig2 adv. V. mig mitja adj.
mitger1 m. V. mitger m.
molt1 adv. V. molt -a adj., pron. i adv.
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mula f. V. mul -a m. i f.
neboda f. V. nebot -oda m. i f.
nebodera f. V. neboder -a m. i f.
net1 adv. V. net -a adj.
néta f. V. nét -a m. i f.
netastra f. V. netastre -a m. i f.
nuador1 m. V. nuador -a m. i f.
oficial2 oficiala m. i f. V. oficial adj.
paperera f. V. paperer -a adj.
paraigüer1 m. V. paraigüer m.
peixatera f. V. peixater -a m. i f.
penya1 f. V. penya f.
poc1 adv. V. poc -a adj.
prelada f. V. prelat -ada m. i f.
primer1 adv. V. primer -a adj.
promesa f. V. promès -esa m. i f.
prompte1 adv. V. prompte -a adj.
quant1 adv. V. quant -a adj., pron. i adv.
quasi- (prefix) V. quasi adv.
qui-sap-lo1 adv. V. qui-sap-lo -la adj. i adv.
radi2 m. V. radi m.
rebedor1 m. V. rebedor -a adj.
rebesàvia f. V. rebesavi -àvia m. i f.
rebesnéta f. V. rebesnét -a m. i f.
reneboda f. V. renebot -oda m. i f.
renéta f. V. renét -a m. i f.
saboner2 sabonera m. i f. V. saboner -a adj.
sabonera2 f. V. sabonera f.
sardinaler1 m. V. sardinaler m.
ser2 m. V. ser m. i v. intr.
servent2 serventa m. i f. V. servent adj.
sobretot2 adv. V. sobretot m.
sogra f. V. sogre -a m. i f.
sograstra f. V. sograstre -a m. i f.
somriure2 m. V. somriure v. intr.
sots- (prefix) V. sots- prep.
superior2 superiora m. i f. V. superior adj.
tabaquera1 f. V. tabaquer -a adj.
tant1 adv. V. tant -a adj., pron. i adv.
teixidor1 m. V. teixidor -a adj. i m. i f.
tinent2 tinenta m. i f. V. tinent adj.
tirador1 -a adj. V. tirador -a m. i f.
tot1 adv. V. tot -a adj.
tresàvia f. V. tresavi -àvia m. i f.
un1 pron. V. un una adj.
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vaquer2 vaquera m. i f. V. vaquer -a m. i f.
viure2 m. V. viure v. intr.
volant2 m. V. volant adj.
volant3 m. V. volant adj.
xixella f. V. xixell -a m. i f.v
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