
Exercici autocorrectiu de coneixement de recursos electrònics 

Com solucionaríeu els dubtes següents? Comenteu 
també quines fonts resoldrien el problema:  
 
 
 

a) Iraq, Iran i Afganistan porten article? 
Solució:  
Sí que en porten (l’Iraq, l’Iran, l’Afganistan). 
 
Quines fonts resolen el dubte?: 
L’ÉsAdir ofereix una llista amb les denominacions oficials de tots els països del 
món: 
http://esadir.cat/toponims/altrestoponims/estats/?searchterm=estats&Criteri=Titol 
 
Enciclopèdia Catalana també aporta aquesta informació, ja sigui directament a la 
capçalera o a l’entrada mateixa. 
 
Si fem la cerca a l’Optimot, en veurem contextos d’ús en què l’article hi és present. 
 
 
 
b) És correcte parlar de l’“Àfrica negra”? I de l’ “Àfrica subsahariana”? 
Solució:  
Totes dues denominacions són correctes, tot i que la segona és més políticament 
correcta que la primera. 
 
Quines fonts resolen el dubte?: 
Enciclopèdia Catalana recull totes dues formes i informa que la segona tendeix a 
substituir la primera: 
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0281653&BATE=%C0frica%20
subsahariana 
 
 
 
c) En l’àmbit informàtic, com es diu en català framework, layout i plug-in? 
Solució:  
Entorn de treball o marc de treball; format, i connector. 
 
Quines fonts resolen el dubte?: 
Atès que, òbviament, es tracta de termes especialitzats, farem la cerca al Termcat 
(ens farà servei filtrar els resultats per l’àrea temàtica). A través de l’Optimot també 
podem accedir a la mateixa informació. 
 
 
 
d) Es pot dir replanxar? 
Solució:  
Sí. 
 
Quines fonts resolen el dubte?: 
Ho cercarem al DIEC2, però ens caldrà fer una consulta avançada (per exemple, 
buscant el mot en els exemples), ja que no totes les paraules formades amb un 
prefix tenen una entrada pròpia.  
Trobarem la mateixa informació a l’Optimot. 

http://esadir.cat/toponims/altrestoponims/estats/?searchterm=estats&Criteri=Titol
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0281653&BATE=%C0frica%20subsahariana
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0281653&BATE=%C0frica%20subsahariana
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e) Quines parts dels noms de lleis van en majúscula? 
Solució:  
Com qualsevol tema relacionat amb majúscules i minúscules, existeixen diverses 
tendències: escriure-ho tot en minúscula i escriure en majúscula únicament la 
primera paraula són les tendències més representatives. 
 
Quines fonts resolen el dubte?: 
L’ÉsAdir disposa recull els usos generals de les majúscules i les minúscules 
(http://esadir.cat/tipografia/majusminus). 
L’Optimot també disposa de diversos documents que tracten aquesta convenció i 
disposa de fitxes amb noms concrets i sigles de diferents lleis. 
 
 
 
 
f) Sóc de Sant Sadurní d’Anoia i m’agradaria fer servir la paraula endimari. 

Puc? 
Solució: 
No. Ni el DIEC2 ni el GDLC no recullen aquest mot, per la qual cosa no el podem 
fer servir. 
 
Quines fonts resolen el dubte?: 
L’única font que la recull és el DCVB, però cal recordar que aquest diccionari és 
purament descriptiu, per la qual cosa sempre caldrà corroborar les cerques amb el 
DIEC2 i el GDLC, que no recullen ‘endimari’. 
 
 
 
 
g) Sóc de Banyoles i m’agradaria dir que “fa molta fred”. Puc? 
Solució: 
Sí.  
 
Quines fonts resolen el dubte?: 
El DIEC2, el GDLC i el DCVB (en aquest darrer cas, per saber més concretament) 
recullen el mot en masculí i femení, per bé que són els dos primers els que 
n’”autoritzen” l’ús. (http://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=fred&operEntrada=0) 
 

 
 
 

h) Tinc dubtes amb els usos de com i com a. On puc trobar la solució? 
Solució: 
Tant l’ÉsAdir com l’Optimot recullen explicacions sobre l’ús d’aquestes dues 
preposicions.  
 
Quines fonts resolen el dubte?: 
L’ÉsAdir i l’Optimot. En cas que les explicacions es contradiguin, prevaldrà la 
segona font sobre la primera, ja que se centra en la normativa. 
(http://esadir.cat/sintaxi/advcomcoma/?searchterm=com%20%22com%20a%22&Cr
iteri=Global) 
 
 
 

 

http://esadir.cat/tipografia/majusminus
http://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=fred&operEntrada=0
http://esadir.cat/sintaxi/advcomcoma/?searchterm=com%20%22com%20a%22&Criteri=Global
http://esadir.cat/sintaxi/advcomcoma/?searchterm=com%20%22com%20a%22&Criteri=Global
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i) Quin és el gentilici de Castelldefels? 
Solució: 
Castelldefelenc.  
 
Quines fonts resolen el dubte?: 
L’ÉsAdir recull tota la toponímia catalana (a banda de d’altra d’estatal i 
internacional) amb els gentilicis corresponents. 
(http://esadir.cat/toponims/catalunyatot/baixllobregat/entry_20030611145225_3?Cri
teri=Global) 
 
 
 
j) Com es pronuncia Ahmadinejad? 
Solució: 

La transcripció fonètica de la pronúncia és mahmútahmaðineʒát.  
 
Quines fonts resolen el dubte?: 
L’ÉsAdir ofereix una pronúncia aproximada de topònims i antropònims que puguin 
provocar dubtes. A banda d’aportar-ne la transcripció fonètica, podem escoltar com 
es pronuncia.  
(http://esadir.cat/noms/antroponims/internacional/entrada.2005-06-
27.4310?Criteri=Titol) 
 
 
 
k) Mijaíl Gorbachov és correcte? Com n’hauríem de dir? 
Solució: 
No. N’hauríem de dir Mikhaïl Gorbatxov. 
 
Quines fonts resolen el dubte?: 
Tant l’ÉsAdir com Enciclopèdia Catalana recullen la versió catalana de noms 
propis d’altres alfabets.  
(http://www.enciclopedia.cat/cgi-
bin/CercaGEC3.exe?APP=CERCAPAR&PAG=0001&PAR=gorbatxov) 
(http://esadir.cat/noms/antroponims/internacional/entry_20030617205658_107/?se
archterm=gorbatxov&Criteri=Global) 
 
 
 
l) És correcta la locució “a nivell de”? 
Solució: 
Sí, però amb algunes restriccions, sobretot pel que fa a l’ús metafòric (no físic) 
d’aquesta locució. 
 
Quines fonts resolen el dubte?: 
L’Optimot dedica una fitxa a l’ús indegut d’aquesta locució. L’ÉsAdir també hi 
dedica una fitxa, tot i que, com sempre, prevaldrà el que en digui l’Optimot. 
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m) Perentori i refrendar són paraules correctes? 
Solució: 
No, les opcions correctes són ‘peremptori’ i ‘referendar’. 
 
Quines fonts resolen el dubte?: 
Tant el DIEC2 com el GDLC recullen les opcions bones (en el cas del DIEC2, hi 
podríem arribar fent una cerca avançada per algun segment d’aquests dos mots). 
També hi podem arribar a partir de les paraules en castellà, a través de l’Optimot. 


