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Resum

Els recursos en línia, a banda d’oferir-nos informació sobre l’etimologia, la definició, 
els usos o la derivació dels mots, ens permeten fer cerques complexes per obtenir un resul-
tat determinat i resoldre tot tipus de dubtes. La introducció d’aquests recursos a l’aula es-
devé un punt fort perquè complementa l’ensenyament de la llengua alhora que dota els 
alumnes d’eines imprescindibles en la cerca d’informació de qualitat, aprofitant la seva 
destresa amb les tecnologies de la informació i la comunicació.

Paraules clau: recursos en línia, diccionari, cerca avançada, català, llengua, gra-
màtica, terminologia, aula.

Abstract: Tools available for terminology work in the classroom

On-line resources, besides offering information on words etymology, definitions, 
uses or derivation, allow us to carry out complex searches in order to obtain a particular 
result or to solve any kind of doubt. The introduction of these resources in the classroom 
becomes a strong point as it complements language teaching while at the same time en-
dowing school students with indispensable tools for searching quality information, taking 
advantage of their skills for information and communication technologies.

Key words: on-line resources, dictionary, advanced search, Catalan, language, 
grammar, terminology, classroom.
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1. Introducció

Com deia Francesc de Borja Moll a la introducció del Diccionari Català-Va-
lencià-Balear, «el tresor d’una llengua no es pot replegar mai íntegrament (...) 
Cada dia descobrim mots, formes i significats que ens eren desconeguts o ens ha-
vien passat per malla». Davant d’aquesta necessitat de trobar el significat de for-
mes desconegudes o de creació recent, com són els neologismes, tenim diferents 
vies de cerca: les fonts de consulta impreses o bé els diferents recursos lingüístics i 
terminològics en línia.

En el taller que ens ocupa ens centrem en els recursos en línia, perquè a banda 
d’oferir-nos informació sobre l’etimologia, la definició, els usos o la derivació dels 
mots, que podem trobar en les obres en paper — llevat que es tracti de neologis-
mes—, ens permeten fer cerques complexes per obtenir un resultat determinat (per 
exemple, tots els mots acabats en — tor; començats per estern—; amb l’anglès com a 
llengua d’origen; de l’àmbit temàtic de la zoologia, o bé amb una marca valorativa 
determinada), així com resoldre tot tipus de dubtes contrastant diverses fonts.

2. Cerca virtual

A la funcionalitat dels recursos en línia s’hi afegeix un altre aspecte decisiu: la 
immediatesa en l’obtenció de resultats. Les tecnologies de la informació i la co-
municació permeten satisfer els nostres dubtes de forma quasi immediata i ens 
faciliten una ordenació de les dades a mida.

Si considerem la força d’atracció d’Internet per als joves i l’ús instintiu que 
en fan per accedir a la informació (tant amb una finalitat comunicativa com di-
dàctica), sembla raonable que els facilitem les eines i fonts de qualitat que els per-
metin ser autònoms en la cerca a la xarxa. Com més eines i recursos tinguin a 
l’abast, i com més coneixedors siguin de l’especificitat de cada recurs, més possi-
bilitats tindran de resoldre els dubtes i de treballar la llengua de forma específica o 
contrastada.

A més, conèixer i saber gestionar els recursos lingüístics en línia permet tre-
ballar la llengua des de perspectives ben diferents (exemples d’ús, fraseologia, fo-
nètica, morfologia verbal, derivació, creació de corpus, neologismes, tractament 
estadístic de mots...) i resoldre dubtes morfològics, sintàctics i de redacció de ma-
nera ràpida i eficaç.

3. Recursos lèxics

Pel que fa als recursos lèxics, hi ha dues obres imprescindibles que cal conèi-
xer: la segona edició del Diccionari de la llengua catalana, de l’Institut d’Estudis 
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Catalans (http://dlc.iec.cat), en endavant DIEC2; i el Gran Diccionari de la Llen-
gua Catalana, d’Enciclopèdia Catalana (http://diccionari.cat/1), en endavant 
GDLC.

El DIEC2 és el diccionari normatiu i, com a tal, té valor preceptiu. La cerca 
avançada permet accedir als mots a partir de filtres diversos, com per exemple la 
llengua d’origen, la categoria gramatical, l’àrea temàtica o la marca valorativa 
(vulgarment, popularment, obsolet, en recessió, etc.). A més, permet cercar a partir 
del contingut de les entrades, subentrades, exemples o, si en contenen, de la infor-
mació morfològica.

1. Actualment es pot consultar la versió en proves del Diccionari de la Llengua Catalana del nou 
portal web d’enciclopedia.cat (http://www.enciclopedia.cat), que integra tots els continguts d’enciclope-
dia.cat i diccionari.cat en un cercador únic.

Figura 1. Fitxa terminològica del Cercaterm [www.termcat.cat/ca/Cercaterm/Fitxes/]
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Figura 2. Diccionari de la llengua catalana [http://dlc.iec.cat]

És molt interessant la cerca avançada perquè ens aporta informació estadísti-
ca sobre els mots: un cop hem marcat els filtres que ens interessen, obtenim el 
nombre exacte de registres que compleixen els valors de cerca, ordenats alfabèti-
cament. Si cliquem al damunt de qualsevol element de la llista, en podem llegir 
l’article ampliat.

En el DIEC2 no hi ha cerca aproximada; per tant, en cas que desconeguem 
l’ortografia d’un mot i l’escriguem malament, no obtindrem cap resultat. La solu-
ció passa per fer una cerca bàsica amb una condició de cerca que no sigui coinci-
dent (sinó «començada per», «acabada en» o «en qualsevol posició»).

D’altra banda, el GDLC, una obra amb més de 88.500 entrades, compta amb 
totes les entrades del DIEC2 i un gran nombre de termes del llenguatge d’especia-
litat, neologismes i alguns estrangerismes, que tenen un ús limitat o restringit en 
el diccionari normatiu. Inclou informació rellevant com els models de conjugació 
verbal o la partició sil·làbica de paraules que ofereixen alguna dificultat. Pel que fa 
al marcatge de mots, apareix un quadre de color gris [■] davant de totes les entra-
des amb correspondència en el DIEC2; per tant, podem diferenciar els mots nor-
matius dels que no ho són.
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Quant al tipus de cerca, és senzilla, però s’ofereixen resultats aproximats, 
cosa que ajuda a l’hora d’obtenir dades. A més, si es fa doble clic al damunt de 
qualsevol paraula, s’accedeix a l’article d’aquesta paraula2, característica ben inte-
ressant i pràctica quan sorgeixen dubtes de comprensió en la definició.

Un altre recurs que cal tenir en compte és el Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear (http://dcvb.iec.cat/), que ens permet accedir a una àmplia informació des-
criptiva dels mots, a més d’informació etimològica (variants ortogràfiques i de 
formació), fonètica (transcripció de les formes dialectals), derivació i fraseologia 
(locucions, refranys). La seva voluntat integradora, tant des del punt de vista his-
tòric com geogràfic, ajuda a resoldre dubtes sobre dialectologia, fonètica o ús del 
lèxic, entre d’altres.

El Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana (http://ctilc.iec.cat/) 
també es tracta en aquest taller perquè és interessant com a recurs per si mateix, i 
pot ser útil a l’hora de cercar exemples i contextos d’ús d’un terme. Inclou 3.399 
textos catalans d’entre 1832 i 1988 (un 40 % literaris i un 60 % no literaris) que 
conformen el corpus de 52 milions de mots normatius i no normatius. Aquest 
Corpus és la font del Diccionari descriptiu de la llengua catalana (http://dcc.iec.
cat/ddlc/), també anomenat del català contemporani, una obra de gran abast que 
vol reflectir els usos reals del lèxic, i que va iniciar l’Institut d’Estudis Catalans 
l’any 1985.

Quant al contingut de les entrades, el Diccionari descriptiu ofereix informa-
ció flexional del terme, rang (importància dins del conjunt lèxic) i perfil morfolò-
gic; patró sintàctic (per interpretar cada context d’ús); accepcions, locucions, va-
riants i derivació, i en alguns casos informació complementària. Els contextos no 
normatius	es	marquen	amb	el	símbol	[•]	i	la	consulta	d’articles	pot	ser	senzilla	o	
complexa.

El Diccionari de dubtes del català oral (http://diccionari.lecturanda.cat/) és 
un diccionari sonor de l’estàndard oral, creat per David Paloma i Mònica Mont-
serrat, de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Josep Àngel Mas, de la Univer-
sitat Politècnica de València. Conté més de 2.600 entrades amb la pronunciació 
en les varietats següents: català central, mallorquí, rossellonès, català nord-occi-
dental i valencià. Cada entrada mostra la pronunciació recomanada en cadascuna 
d’aquestes varietats i la norma ortoèpica. S’hi inclouen també uns textos d’autoa-
prenentatge amb què es poden posar en pràctica els coneixements sobre l’estàn-
dard tenint en compte les diferents variants dialectals. En aquest diccionari, hi 
apareixen representats tots els fenòmens fonètics.

2. Aquesta característica no s’ha mantingut en la nova pàgina del Gran Diccionari de la Llengua 
Catalana dins del web enciclopedia.cat, actualment en proves.
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Figura 3. Fitxa del Diccionari de dubtes del català oral [http://diccionari.lecturanda.cat/]

Finalment, el Lèxic obert flexionat del català (http://ca.oslin.org/index.php) és 
una eina desenvolupada per l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Uni-
versitat Pompeu Fabra), amb un conjunt de recursos que permeten resoldre dub-
tes sobre flexió nominal i verbal, recompte sil·làbic, gentilicis i manlleus. Inclou 
els diccionaris de topònims i gentilicis, de noms deverbals, de manlleus, de divisió 
sil·làbica i de mots encreuats.

4. Recursos per resoldre dubtes morfològics, sintàctics i de 
redacció

Tot i que a partir d’alguns dels recursos que hem esmentat fins ara és possible 
resoldre dubtes sintàctics i morfològics, hi ha un cercador que ens permet atendre 
de forma global les qüestions relacionades amb la llengua catalana. L’Optimot 
(www.gencat.cat/optimot) integra diverses fonts, entre les quals destaquen el 
DIEC2, els diccionaris bilingües (català-castellà i castellà-català) d’Enciclopèdia 
Catalana, els diccionaris terminològics del TERMCAT, la col·lecció «Criteris lin-
güístics» de la Direcció General de Política Lingüística, el Nomenclàtor oficial de 
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la toponímia major de Catalunya i les fitxes Optimot, que resolen els dubtes més 
freqüents dels usuaris.

Aquesta eina, que alguns anomenen «diccionari de diccionaris», és molt útil 
perquè ofereix una llista de resultats de major a menor coincidència amb els crite-
ris de cerca que li hem marcat (bàsica, de la frase exacta, castellà-català, verbs con-
jugats o altres criteris), procedents de totes les fonts que integra. Per a cada resul-
tat mostra la font a la qual pertany i si fem clic al damunt de qualsevol entrada en 
podem visualitzar l’article.

Figura 4. Optimot [http://gencat.cat/optimot]

Un altre recurs de què disposem és la segona edició de la Gramàtica de la 
llengua catalana (http://www.iecat.net/institucio/seccions/filologica/gramatica/), 
versió preliminar i provisional dels textos més avançats de la gramàtica normati-
va. Inclou els apartats de fonètica i fonologia, morfologia flexiva, formació de 
mots i ortografia.
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5. Recursos terminològics

Pel que fa a la terminologia, sobre com es desenvolupa i s’integra en tots els 
sectors especialitzats i en la societat, no podem sinó parlar del centre de termino-
logia TERMCAT (http://www.termcat.cat). Des de l’any 1985 el TERMCAT ga-
ranteix el desenvolupament de la terminologia en català i ofereix productes i eines 
als professionals i usuaris.

Figura 5. Terminologia de programari (Software terminology then and now)

El web compta amb diferents recursos, com ara el «Cercaterm» o servei de 
consultes terminològiques, que inclou més de 230.000 fitxes de neologismes nor-
malitzats i lèxic especialitzat. Cada entrada mostra l’equivalent del terme en altres 
llengües, l’àrea temàtica a què pertany i la definició terminològica en català, entre 
altra informació. S’hi poden fer cerques simples i avançades, i en qualsevol dels 
idiomes de les fitxes, fet que amplia la possibilitat d’èxit en la cerca.

La «Neoloteca» la conformen tots els termes normalitzats pel Consell Super-
visor del TERMCAT. Es pot accedir a aquesta informació per ordre alfabètic, a 
partir de l’àrea temàtica o consultar les darreres incorporacions.
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La secció de «Diccionaris en línia» inclou totes les obres creades pel term-
cat i d’altres en què ha col·laborat com a organisme assessor. S’hi accedeix a par-
tir de cinc grans blocs temàtics (ciències humanes; de la vida i de la salut; jurídi-
ques i econòmiques; esports i indústria i tecnologia).

Figura 6. Diccionaris del TERMCAT [http://www.termcat.cat]

Finalment cal esmentar que el TERMCAT posa a disposició dels usuaris una 
selecció bibliogràfica de diccionaris, lèxics, vocabularis i materials de divulgació 
que contenen terminologia en català («Biblioteca en línia») i també un servei de 
descàrrega de reculls terminològics d’interès general en formats diversos («Ter-
minologia oberta»).

6. Els recursos a l’aula. Conclusions

Si partim de la premissa que la gran majoria dels joves cerquen, exposen i 
comparteixen informació a la xarxa; i que tendeixen a usar de forma generalitzada 
un motor de cerca mundialment conegut i una enciclopèdia de contingut lliure 
(amb l’inconvenient que la informació de les pàgines resultants no és sempre de 
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qualitat ni procedeix de fonts contrastades); ¿per què no els facilitem els dicciona-
ris o recursos en línia que els permetin resoldre els dubtes quan hagin de fer els 
deures, aclarir conceptes que no acaben d’entendre, fer una transcripció fonètica 
o cercar lèxic d’especialitat?

Seria altament productiu mostrar-los els webs on poden trobar informació 
de qualitat amb relació a la llengua i la terminologia; ensenyar-los a obtenir les 
dades que necessiten i a filtrar-les de la manera més adequada, segons quin sigui 
l’objectiu marcat, perquè els alumnes ja disposen del coneixement i les habilitats 
necessàries en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació per fer-
ho efectiu.

De la mateixa manera, les explicacions teòriques es poden complementar 
amb l’ús dels recursos en línia, a partir d’exemples aplicats sobre aspectes concrets 
de la llengua (derivació, flexió), tractament del lèxic (normativitat, correcció, cer-
ca avançada, contextos d’ús), debats respecte a l’ús i l’adequació d’un terme o es-
tudi dels neologismes d’un àmbit determinat (esports, gastronomia, ciències...), 
entre d’altres.

Figura 7. Diccionari descriptiu de la llengua catalana [http://dcc.iec.cat/ddlc/]
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Quan parlem d’informació textual, i en concret d’informació que s’ha de vi-
sualitzar en pantalla, tendim a dir que menys és més, perquè sabem que la infor-
mació en pantalla es llegeix en diagonal i, per tant, cal construir frases curtes i 
utilitzar una sintaxi senzilla amb l’objectiu que el missatge arribi al lector. Ara bé, 
quan parlem dels recursos de què disposem a l’hora de navegar per la xarxa, quan 
parlem de «motxilla» de coneixements, d’eines, podem dir clarament que més és 
més i com més millor, perquè aquest bagatge condicionarà, sens dubte, l’accés a la 
informació i la qualitat dels resultats en la cerca.
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