
Llengua i estil

Els nous webs del Servei Lingüístic



Abans:

Un sol web de català 
amb alguns continguts 
d’espanyol i anglès



Ara: tres webs per 
a tres llengües



     Adaptatiu



Català

Els mateixos 
apartats 

Continguts 
actualitzats, 
especialment...

https://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/index.html


Català

Actualització i 
adaptació a la 
nova gramàtica 
de l'IEC

… l’apartat Criteris 

lingüístics



Català

Criteris 
lingüístics

Alguns exemples de canvis de gramàtica a la UOC 

https://drive.google.com/file/d/1f0U7dcG_l1cAiJhw7HMLB6ki_s2SfMFS/view?usp=sharing


Català

Criteris 
lingüístics

Clica a la imatge de la 
dreta, entra-hi i mira 
què hi ha...

https://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/criteris/index.html


Català

Criteris 
lingüístics

Comunicació 
eficaç i redacció

Clica-hi, entra-hi i 
mira què hi ha sobre 
ús no sexista de la 
llengua, redacció...

https://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/redaccio/index.html


Català

Criteris 
lingüístics

Comunicació 
eficaç i redacció

Convencions 
formals

Clica-hi, entra-hi i 
mira tot el que hi ha...

https://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/convencions/index.html


Reptes

Porta accent la 
forma verbal 
dona/dóna: 'ell 
dona les notes' o 
'ell dóna les 
notes'?

On ho buscaries al 
web?

(Solució)

Com escriuríeu 
'Els professors 
lliuraran el 
material demà' 
per fer una frase 
més inclusiva 
quant a gènere?

On ho buscaries al 
web?

(Solució)

'Degut a la crisi 
sanitària...' o 'A 
causa de la crisi 
sanitària...'?

On ho buscaries al 
web?

(Solució)

http://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/index.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/criteris/ortografia/accentuacio/index.html#4
http://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/index.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/redaccio/tractament-generes/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/index.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/criteris/gramatica/preposicions/index.html#1


Espanyol

Tres apartats 
paral·lels al 
web de català

Comunicación 
eficaz y redacción

Convenciones 
formales

Nomenclatura

http://www.uoc.edu/portal/es/servei-linguistic/index.html


Espanyol

Criterios 
lingüísticos 
sobre léxico

Clica-hi, entra-hi i 
mira què hi ha...

https://www.uoc.edu/portal/es/servei-linguistic/criteris/index.html


Espanyol

Guia 
actualitzada

Ortografía, 
morfología y 
sintaxis

Clica-hi, entra-hi i 
consulta. També et 
pots baixar el PDF.

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/109428/6/Gu%c3%ada%20pr%c3%a1ctica%20de%20espa%c3%b1ol-SL-UOC_10022020.pdf


Reptes

Com escrivim: 
posgrado, 
posguerra, 
posedición, o 
postgrado, 
postguerra, 
postedición?
On ho buscaries 
a la Guía?
(Solució: apartat 
Ortografía, 1)

Cal dir este agua 
o esta agua? 
Poco hambre o 
poca hambre? 

On ho buscaries a 
la Guía?
(Solució: apartat 
Morfología y 
sintaxis, 2)

Són necessaris 
tots els 
anglicismes? 
Com podem dir 
lifelong learning 
o webinar?

On ho buscaries 
al web?

(Solució)

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/109428/6/Gu%c3%ada%20pr%c3%a1ctica%20de%20espa%c3%b1ol-SL-UOC_10022020.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/109428/6/Gu%c3%ada%20pr%c3%a1ctica%20de%20espa%c3%b1ol-SL-UOC_10022020.pdf
http://www.uoc.edu/portal/es/servei-linguistic/index.html
https://www.uoc.edu/portal/es/servei-linguistic/criteris/tractament-anglicismes/anglicismes-habituals/anglicismos-habituales.html


Anglès

Apartats diferents 
respecte del català i 
l’espanyol:

     Resources

     Style

https://www.uoc.edu/portal/en/servei-linguistic/index.html


Anglès

Resources

Una selecció de 
recursos

Clica-hi, entra-hi i 
mira què hi ha...

https://www.uoc.edu/portal/en/servei-linguistic/redaccio/index.html


Anglès

Style 

Convencions 
formals

Clica-hi, entra-hi i 
mira tot el que hi ha...

https://www.uoc.edu/portal/en/servei-linguistic/convencions/index.html


Anglès

Guia 
actualitzada

Ortografia, morfologia i 
sintaxi

Gramàtica comparada 
anglès/català

Clica-hi, entra-hi i 
consulta. També et 
pots baixar el PDF.

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/109446/1/Practical%20Guide%20to%20English%20Usage%2020200206.pdf


Reptes

Què és a billion?

a) 1,000,000
b) 1,000,000,000
c) 1,000,000,000,000

On ho buscaries 
al web?

(Solució)

S'han de traduir 
els noms de 
llibres i revistes?

On ho buscaries 
al web?

(Solució)

Com es diuen els 
Estudis d’Arts i 
Humanitats en 
anglès?

On ho buscaries 
al web?

(Solució)

http://www.uoc.edu/portal/en/servei-linguistic/index.html
https://www.uoc.edu/portal/en/servei-linguistic/convencions/escriptura-numerals/index.html#5
http://www.uoc.edu/portal/en/servei-linguistic/index.html
https://www.uoc.edu/portal/en/servei-linguistic/convencions/traduccio/coses/index.html#16
http://www.uoc.edu/portal/en/servei-linguistic/index.html
http://nomenclatura.uoc.edu


Més reptes?

Perquè pugueu continuar practicant, aquí teniu més reptes. 

https://drive.google.com/file/d/10h8x_UxCSFhbJCRmDHKazBNAwtBuSCrw/view?usp=sharing


@UOCllengua

serveiling@uoc.edu

http://twitter.com/uocllengua
mailto:serveiling@uoc.edu
http://twitter.com/uocllengua
mailto:serveiling@uoc.edu
https://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/index.html

