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Generals

bañeres, Enric; seabra, Manuel de; boneT, Ester (1989). Diccionari de l’esport, català-castellà, castellà-català. 
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 408 p. (Diccionaris Enciclopèdia Catalana). ISBN 847739072X

canal nou. assessoria linGüísTica (1989). Vocabulari d’esports. València: Assessoria Lingüística del Canal 
Nou, 53 p. [document intern]

consell insular De menorca. servei D’assessoramenT linGüísTic (1992). Lèxic dels esports. 2a ed. Maó: 
Consell Insular de Menorca, 45 p. (Lèxic; 2) 

Esports [en línia]. Palma: Universitat de les Illes Balears. Gabinet de Terminologia.
  <http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/slg/gt/intro_esports.htm> [Consulta: 15 maig 2010]
Lèxic esports [en línia]. Sant Joan Despí; Barcelona: Departament d’Assessorament Lingüístic de 

Televisió de Catalunya; Unitat d’Assessorament Lingüístic de Catalunya Ràdio; Servei Lingüístic de 
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió Interactiva.

  <http://esadir.cat/lexic/lexicesports> [Consulta: 15 maig 2010]
lleixà, Maria Teresa; Vinyals, Carmina (2003). Didàctica de l’educació física: català, castellà, francès. 

Barcelona: Institut Joan Lluís Vives; Universitat de Barcelona, 48 p. (Vocabulari Bàsic).  
ISBN 84-932915-1-X

TERMCAT, cenTre De TerminoloGia. Diccionari general de l’esport. Barcelona: TERMCAT, Centre de 
Terminologia, 2010, 1204 p. ISBN 9788439382966

universiTaT De lleiDa. servei De llenGua i TerminoloGia (1995). Esports. Lleida: Edicions de la Universitat 
de Lleida, 111 p. (Quaderns d’Assessorament Terminològic; 1). ISBN: 84-88645-69-4

Atletisme

consorci per a la normaliTzació linGüísTica, [et al.] (ed.) (1990). L’atletisme. Molins de Rei: Centre de 
Normalització Lingüística Ca N’Ametller, 7 p. (Dossiers de l’Esport; 1)

fusTer muñoz, Josep; senDra chesa, Josep; marTín úbeDa, Laia (2007). Vocabulari d’atletisme [en línia]. 
València: Generalitat Valenciana. ISBN 84-482-4901-4

  <http://www.edu.gva.es/polin/docs/polin_docs/vocabulari_atletisme.pdf> [Consulta: 15 maig 2010]

Esports d’aigua

esTruch TraiTé, Josep; esTruch TraiTé, Miquel (2007). Lèxic del patí de vela [en línia]. Badalona: ADIPAV.
  <http://www.adipav.org/archivos/LexicPat%C3%AD(Nou).pdf> [Consulta: 15 maig 2010]
GuarDia, Margarida; puiG, Joan (1977). Vocabulari nàutic. Barcelona: Banca Catalana et al., 39 p.

Esports d’equip

acaDèmia valenciana De la llenGua. Vocabulari de futbol. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua, 
2008, 102 p. (Vocabularis; 3). ISBN 978-84-482-4917-5

consorci per a la normaliTzació linGüísTica. cenTre De normaliTzació linGüísTica ca n’ameTller; 
molins De rei. aJunTamenT. reGiDoria D’esporTs (ed.) (1990). El bàsquet. Molins de Rei: Centre de 
Normalització Lingüística Ca N’Ametller, 7 p. (Dossiers de l’Esport; 2)

consorci per a la normaliTzació linGüísTica. cenTre De normaliTzació linGüísTica ca n’ameTller; molins 
De rei. aJunTamenT. reGiDoria D’esporTs (ed.) (1990). El futbol sala. Molins de Rei: Centre  
de Normalització Lingüística Ca N’Ametller, 7 p. (Dossiers de l’Esport; 3)

Altres diccionaris i
vocabularis sobre l’esport*
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consorci per a la normaliTzació linGüísTica. cenTre De normaliTzació linGüísTica ca n’ameTller; molins 
De rei. aJunTamenT. reGiDoria D’esporTs (ed.) (1990). L’handbol. Molins de Rei: Centre  
de Normalització Lingüística Ca N’Ametller, 7 p. (Dossiers de l’Esport; 4)

feDeració De piloTa valenciana (1999). Glossari de la pilota valenciana [en línia]. València: Federació de 
Pilota Valenciana.

  <http://www.hascomnet.com/~fedpival/glossari.htm> [Consulta: 15 maig 2010]
Garcia i frasqueT, Gabriel; llopis i bauseT, Frederic (1991). Vocabulari del joc de pilota. València: 

Generalitat Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 194 p. (Llenguatges Específics; 1). 
ISBN 84-7890-683-5

orTeGa roberT, Rudolf (2003). Diccionari de futbol. Barcelona: Edicions 62, 285 p. (El Cangur. 
Diccionaris; 6). ISBN 84-2975-328-1

Esports de muntanya

albesa i riba, Carles; mir, Jordi (1998). Diccionari d’esports de muntanya. Barcelona: Edicions 62, 212 p.  
(El Cangur. Diccionaris; 257). ISBN 8429743812

besora i llaDó, Jordi [et al.] (1993). Diccionari d’escalada esportiva. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 
Departament de Cultura, 71 p. ISBN 84-393-2661-0

Govern D’anDorra. servei De políTica linGüísTica; TERMCAT (2001). Diccionari de la neu. Barcelona: 
Enciclopèdia Catalana; TERMCAT, 348 p. (Diccionaris de l’Enciclopèdia. Diccionaris 
terminològics). ISBN 84-412-0880-8

Govern D’anDorra. conselleria D’eDucació i culTura. DeparTamenT D’assessoramenT linGüísTic (1988). 
Lèxic de l’esquí. Andorra: Departament d’Assessorament Lingüístic, 23 p.

palos i vaDell, Benigne (2003). Recull de terminologia muntanyenca relacionada amb l’excursionisme. 3a ed. 
Mallorca: Moll, 71 p. ISBN 84-273-0669-5

sallarès, Joan (1959). Primer diccionari català d’excursionisme, i dels seus vocables afins de geografia, ciències 
naturals i de la vida del camp. Barcelona: Dalmau i Jover, 226 p.

Altres esports

Diccionari bàsic de trot català-castellà. Palma: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció 
Exterior de la Cultura de les Illes Balears, 2006, 50 p. ISBN 84-96430-94-4

maTeu i belTran, Cèsar (2006). Diccionari ciclista. 3a ed. rev. i ampl. Almassora: Ajuntament 
d’Almassora. Servei de Dinamització Lingüística; Diputació de València. Unitat de Normalització 
Lingüística, 55 p. ISBN 84-934005-8-0

* Bibliografia recopilada per Gemma Martínez-Ayuso, documentalista de l’Institut Universitari 
de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra. No s’han inclòs en aquesta selecció els 
diccionaris i vocabularis sobre esports publicats pel TERMCAT anteriors a la publicació del Diccionari 
general de l’esport (2010).




