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Cursos 
Consultau els cursos en què us podeu 

matricular.

El Gabinet de Terminologia 
publica 

el Diccionari d’afàsies i patologies del 
llenguatge: català-castellà-anglès, 
ha elaborat el Diccionari de pesca 

i informa de dos nous diccionaris de 
cartografia elaborats pel TERMCAT.

 
La nova edició del Manual 

d’estil 
que ofereix el Sevei Lingüístic, una eina 

per tota la comunitat universitària.

Vols oficialitzar el teu nom o 
normalitzar-te els cognoms? 

El Gabinet d’Onomàstica et 
facilita 

les gestions gratuïtament per fer-ho.
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Vols oficialitzar el teu nom o normalitzar-te els cognoms?

el Gabinet d’Onomàstica et facilita aquestes gestions gratuïtament.

i si tens curiositat per saber l’origen del teu nom o dels teus cognoms, també t’oferim la 
possibilitat de saber-ho.

ens pots fer la consulta: 

    per telèfon: 971 17 27 17

    per fax: 971 17 34 73 (a l’atenció del Gabinet d’Onomàstica)

    per correu electrònic a: francisca.latorre@uib.cat 

    mitjançant un formulari disponible a la nostra pàgina web

    en persona a:

  Son Lledó, campus universitari

  Cra. de valldemossa, km 7.5

  07122 Palma

Exemple de tramitació

 
Na Miquela abans estava inscrita al registre Civil amb el nom de Micaela. D’acord amb la 
informació de les principals obres de referència sobre onomàstica catalana com el Diccionari 
català-valencià-balear, de mossèn Antoni M. Alcover, el Diccionari de noms de persona i El 
gran llibre dels noms, ambdós de Josep Maria Albaigès i Olivart, així com El llibre dels 1000 
noms, Miquela és un nom propi de la llengua catalana que prové de l’hebreu i significa ‘qui és 
com Déu?’, és a dir, ‘Déu és incomparable’. Per tant, Miquela és la forma correcta en llengua 
catalana.

Amb l’ajuda d’una nota informativa elaborada pel Gabinet d’Onomàstica, na Miquela ha 
pogut inscriure al registre Civil el seu nom en la forma correcta en llengua catalana.

Crèdits

Destacat

mailto:francisca.latorre@uib.cat


 
Recordau que us podeu matricular a aquests cursos:

Curs de Català Bàsic A1 + A2 
(del 5 de març al 23 de maig) 
http://slg.uib.cat/formcursllengcat/
cursoscatara/?contentid=236538 
Curs d’elaboració de textos acadèmics i científics 
orals i escrits 
(del 6 de març al 8 de maig) 
http://slg.uib.cat/formcursllengcat/
cursoscatara/1112textosacoe/ 
Let’s Practice English: The environment that 
surrounds us in Europe (i)  
(del 5 de març al 2 de maig) 
http://slg.uib.cat/formaltrescursos/DeF_eN_

europa_1/ 
Let’s Practice English: 
The environment 
that surrounds us in 
Europe (ii) 
(del 17 d’abril al 12 de 
juny) 
http://slg.uib.cat/
formaltrescursos/
DeF_eN_europa_2/

Cursos

Les nostres novetats

La nova edició del Manual d’estil
 
Més matèria «Per als correctors del servei Lingüístic»

La publicació Per als correctors del Servei Lingüístic de 2011 és ampliació (i en poca mesura, 
correcció) de la versió de 2002, resultat de tot el que hi hem anat trobant a faltar tots aquests 
anys i del que les noves obres i eines de consulta ens hi han permès d’incorporar.

Destinataris

La publicació en el títol s’adreça als correctors del Servei, però la pot consultar tota aquella 
persona els textos de la qual els hagi de revisar el Servei o que vulgui escriure-hi en 
consonància: a) el PAS pel que fa al llenguatge administratiu i tota mena de textos que es 
generin als diferents serveis; b) els professors, sobretot com autors d’edicions UiB, servei que 
segueix aquests criteris.

Criteris, més que normativa»

en dos sentits:

a) Criteris del Servei Lingüístic, no normativa de la UiB. La UiB com a institució no s’ha 
pronunciat sobre el model de llengua, i això és ben vistent, per exemple, en les diferents 
pàgines web de la Universitat. 

b) Criteris d’ús, no reproducció de normes generals. L’objectiu de la publicació és establir un 
criteri d’ús quan sobre una qüestió hi ha més d’una possibilitat, més que insistir en temes en 
què les solucions són unívoques, com ara les qüestions de normativa gramatical, que s’han 
de resoldre amb les gramàtiques.

Contingut

Una vegada situat l’autor del text o el corrector amb les obres de consulta que l’han 
d’acompanyar, es donen unes normes generals per tractar el text i tenir cura de la 
mecanografia i es passa a la tipografia, en què sobretot es van establint criteris, com 
dèiem, per tenir uns escrits com més homogenis millor (com a punts que sempre preocupen, 
esmentem: guions, majúscules i minúscules, abreviacions, rodona i cursiva). igual pel que fa 
a l’ortografia: com diem, no es tracta de repetir el que diuen les gramàtiques, sinó de triar 
una possibilitat en determinats casos (esmentem: accent, apòstrof i article); i la morfologia 
i sintaxi (gènere i nombre, estàndard i subestàndard verbal, pronoms, preposicions...), part 
que s’ha ampliat molt pel que fa al verb. Fetes unes quantes remarques sobre lèxic i establert 
el tractament personal per a les diverses menes d’escrits, aclarim uns quants aspectes sobre 
la traducció i passam a l’ampli camp del tractament de la bibliografia.

Pel que fa a la bibliografia consultada per fer la publicació, una vegada més hem volgut 
evitar prolixitats i redundàncies i centrar-nos en les obres que per al cas han estat substancials 
i, sobretot, fundacionals.

Enllaços

A la publicació hi ha l’enllaç corresponent a les obres de consulta i a la normativa que podem 
trobar en versió electrònica. 

Adreça: 

http://slg.uib.cat/digitalAssets/185/185934_criteriscorsl2012.pdf
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El Gabinet de Terminologia publica

 

 

 

 el Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès, de Guillem 
Alexandre Amengual Bunyola, que és el número 6 de la col·lecció Lèxics Bàsics del 
Gabinet de Terminologia i és el primer d’aquesta col·lecció amb definicions. Conté 
293 termes en català amb definicions i les equivalències en castellà i anglès, relatius a 
trastorns del llenguatge, com ara afàsies, alèxies, agrafies, etc. S’adreça especialment 
a logopedes, neuròlegs, psicòlegs i foniatres, però també a mestres especialistes en 
audició i llenguatge i a estudiants d’aquestes branques. el Gabinet de Terminologia 
n’ha fet la revisió lingüística i terminològica i n’ha coordinat l’edició. 

  
També disponible en línia:

 http://slg.uib.cat/digitalAssets/192/192612_Diccionari_d_afai_sies__pdf_
definitiu_.pdf

El Gabinet de Terminologia ha elaborat,

 juntament amb la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, el Diccionari de 
pesca, que conté 1.218 entrades en català amb definicions i amb les equivalències 
en castellà sempre que ha estat possible. Tant els termes catalans com els castellans 
van acompanyats de les categories gramaticals. Així mateix, hi ha termes amb notes 
aclaridores, que poden informar sobre aspectes lingüístics o poden ser una ampliació 
d’informació d’un concepte determinat. els termes que s’hi recullen fan referència 
principalment al món de la pesca (arts de pesca, tipus de pesca, comercialització de la 
pesca, etc.), però també s’hi troben termes de geografia física, fenòmens atmosfèrics, 
navegació i malalties de peixos. S’hi pot consultar un annex amb 235 noms del peix i 
marisc que es comercialitza principalment a les illes Balears.

 
També disponible en línia:

 http://www.caib.es/govern/archivo.do?id=1041009

El Gabinet 
de Terminologia  

informa als 
professors i alumnes 

dels estudis  
de Geografia 

de dos diccionaris

S’han publicat els dos 
primers diccionaris d’una 
col·lecció de diccionaris 
cartogràfics: el Diccionari 
terminològic de cartografia 
(iSBN 978-84-393-8690-2) i 
el Diccionari terminològic 
de fotogrametria (iSBN 
9 7 8 - 8 4 - 3 9 3 - 8 7 5 4 - 1 ) , 
editats per enciclopèdia 
Catalana. el de cartografia 
conté 2.023 termes en 
català amb definicions 
i amb les equivalències 
en castellà, francès, italià, 
anglès i alemany. el de 
fotogrametria conté 
2.336 termes en català 
amb definicions i amb les 
equivalències en castellà i 
anglès, a més d’un índex de 
símbols. Aquesta col·lecció 
l’ha iniciada l’institut 
Cartogràfic de Catalunya 
amb la col·laboració del 
Centre de Terminologia 
TerMCAT. L’elaboració ha 
anat a càrrec d’especialistes 
de prestigi d’aquests 
àmbits.

Publicacions
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 Què va per damunt fulla (però no gaire) a la xarxa en català? La companyia de la 
poma: Apple, a la fi, a la darrera versió de la darrera actualització del sistema operatiu, 
ha introduït l’opció del català. La trobareu aquí: Os X Lion Update 10.7.3. N’hi ha 
introduïdes d’altres, també: el croat, l’eslovac, el grec, l’hebreu, el romanès, el tai i 
l’ucraïnès. Així, per tant, ja té el sistema disponible en vint-i-nou llengües.

 Qui com jo ja va fer feina amb un Mac Plus sense disc dur i recorda només un 
sistema operatiu d’Apple en català (una versió del System 6 o del System 7, el primer 
autènticament multitasca, si no vaig errat), que no va tenir continuïtat, tocaria estar 
ben content: són vint anys d’esforços! Però l’alegria no és completa:

	 •	 l’opció	de	llengua	és	parcial:	afecta	el	sistema	operatiu,	és	a	dir,	l’escriptori	o	finder i 
el programari de format nadiu d’Apple (el navegador Safari, per exemple), i sembla que 
no està basada en la del sistema de dispositius com l’iPhone d’abril de 2010 (iOS 4.0). 
Per a la resta de programes no traduïts, haurem d’esperar.

	 •	 el	que	per	ventura	és	més	greu:	a	la	xarxa	es	comenta	molt	que	la	companyia	de	la	
poma ha passat del think different al translate different. Tot i que hi ha recomanacions 
específiques del TERMCAT respecte de la localització de productes informàtics 
que en diuen de programari, i que hi ha la feinada de la gent de softcatalà i la seva 
Guia d’estil per a la traducció de productes informàtics, tingudes en compte de 
fa anys per les diferents distribucions del Linux, a Android, pel Windows, per les 
aplicacions de Mozilla, per Google, Facebook, etc. (a Twitter encara no), què passa? 
Que la localització d’Apple sembla moltes de vegades una mala traducció del castellà: 
sobretot quant a l’ús d’infinitius en comptes d’imperatius, per exemple. Als menús del 
navegador Firefox llegireu: fitxer, edita, visualitza... (com toca), i als de l’escriptori: arxiu, 
editar, veure... (molt semblants a: archivo, editar, ver).

 No s’entén com ho han pogut fer malament, tenint les eines per fer-ho bé a l’abast i 
de franc. esperem que se n’adonaran i que en una propera i ràpida revisió tot això es 
resoldrà. De tota manera, finalment, els macs en català!

 i perquè també és una bona notícia, volem destacar la nova versió de l’ iBooks Author, 
programari gratuït per a l’iPad, que revolucionarà el llibre digital: permet incloure al 
text imatges interactives, en 3D, vídeo, àudio i qüestionaris. És a dir, passarem d’un 
llibre de paper que es pot llegir en una pantalla a un autèntic llibre digital: a una eina 
multimèdia. No és que m’agradi trobar ossos al lleu, però també hi veig coses no tan 
ben fetes: el format dels llibres no és l’estàndard epub; per tant, no els podrem llegir 
amb qualsevol lector i només els podrem comprar a la botiga de la poma.

 Apa, salut.

 Biel Camps

 responsable del web del sL

El sL diu que…
Que treballa en un nou 
disseny de pàgina web més 
pràctic, útil i atractiu per a 
la comunitat universitària. 
vol que sigui una eina de 
consulta fàcil, perquè els 
usuaris hi puguin trobar la 
informació que necessiten 
d’una manera ràpida. La 
idea és que si la informació 
es pot trobar en un clic, no 
se n’hagin de fer dos.

@La llengua uep

http://support.apple.com/downloads/#osxlion
http://www.termcat.cat
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http://www.softcatala.org/wiki/Linux
http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Android#Android_en_catal.C3.A0
http://ca.wikipedia.org/wiki/Windows_7#Versi.C3.B3_en_catal.C3.A0
http://www.mozilla.org/ca/firefox/fx/
http://www.google.cat/
http://ca-es.facebook.com/common/browser.php
http://www.apple.com/ipad/built-in-apps/ibooks.html
http://slg.uib.cat


Parlen els nostres lectors

 Si ens voleu ajudar a millorar aquesta publicació, si ens voleu fer recomanacions, 
suggeriments, peticions… relacionats amb la comunitat universitària i les llengües, no 
dubteu en aprofitar aquest espai que hem habilitat per a vosaltres. Podeu escriure’ns a 
l’adreça <butlleti.sl@uib.cat> (assumpte: Comentari).

Opinió

mailto:butlleti.sl@uib.cat


Entreteniments lingüístics

 Fixa-t’hi bé i hi trobaràs vuit noms de puigs de la serra de Tramuntana: 

 

 W  E  R  T  I  M  A  R  C  A
 M  A  S  S  A  N  R  L  T  A
 V  I  N  Y  A  O  D  S  I  K
 U  I  F  I  J  U  T  E  O  C
 X  R  G  A  L  I  L  E  U  U
 I  G  M  I  G  D  I  A  H  C
 E  U  E  I  C  I  A  E  R  I
 T  R  N  I  E  L  G  G  U  U
 R  A  F  R  I  E  X  I  O  R
 R  I  T  O  M  I  R  U  F  O

 els publicarem al pròxim número.

Els premis Llengua UiB 2.0

 Si detectau els quatre errors lingüístics que podeu trobar en qualsevol dels apartats 
d’aquest butlletí, el Servei Lingüístic us regalarà un lot de llibres. ens els podeu dir a 
l’adreça: <butlleti.sl@uib.cat> (assumpte: Premi).

 els publicarem al pròxim número. 

Oci i entreteniment

mailto:butlleti.sl@uib.cat
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