Abreviacions utilitzades
Categories lèxiques
n m nom masculí
n m pl nom masculí plural
n f nom femení
n f pl nom femení plural
n m, f nom masculí i femení
n m/f nom masculí o femení
adj adjectiu
v tr verb transitiu
v prep verb preposicional
v prep pron verb preposicional pronominal
v intr verb intransitiu
v intr pron verb intransitiu pronominal
adv adverbi
Indicadors de llengua
es castellà
en anglès
Altres
sin. sinònim
abrev. abreviatura
den. com. denominació

veg. vegeu
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comercial

accés aleatori
3G n f
veg. tercera generació n f

que fa referència a la
representació de càlculs físics.

4G n f

acceleració per maquinari n f

veg. quarta generació n f

A
a distància adj
es a distancia
en at a distance
Dit del servei prestat sense
que les parts implicades
hi siguin presents
simultàniament.

a través de prep
veg. via prep

a/e n f
veg. adreça electrònica n f

A2B adj
veg. d’administració a
empresa adj

A2C adj
veg. d’administració
a consumidor adj

AAO n m
veg. aprenentatge assistit
per ordinador n m

acceleració física n f
es aceleración física
en physical acceleration
Acceleració per maquinari
que permet millorar la velocitat
d’execució del processador
quan reprodueix codi font

es aceleración por hardware
en hardware acceleration
Ús d’un component de
maquinari per a millorar
la velocitat d’execució del
processador quan reprodueix
codi font que fa referència
a la representació de gràfics,
so o càlculs físics.

accelerador de connexió n m
es acelerador de conexión
en connection accelerator
Programa informàtic que
per mitjà de tècniques
de compressió o
emmagatzematge en
la memòria cau de les
dades transmeses permet
d’incrementar la velocitat
de connexió a una xarxa
de telecomunicacions.

accés n m
es acceso
en access
Acció d’introduir-se en un lloc
web i disposar de les dades
o els recursos que conté.
Nota: El nombre d’accessos s’utilitza
per a obtenir un recompte brut
d’internautes que entren en contacte
amb un lloc web, atès que no discrimina
les accions repetides que fa un mateix
internauta. Vegeu també visita.

accés aleatori n m
accés directe n m
es	acceso aleatorio; acceso
directo

sin.
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accés directe
en	direct access;
random access
Accés que permet d’introduirse en la memòria d’un
ordinador, en un fitxer o en un
sistema de transmissió sense
haver de seguir una seqüència
d’accessos.
Nota: Són dispositius d’accés aleatori
la memòria d’accés aleatori (RAM),
la memòria només de lectura (ROM)
i la memòria només de lectura
programable (PROM).

accés directe n m
veg. accés aleatori n m

accés directe n m
veg. icona de drecera n f

accés múltiple n m
es acceso múltiple
en multiple access
Accés que permet a més d’un
dispositiu o un sistema de
telecomunicacions d’introduirse simultàniament en la
memòria d’un ordinador,
en un fitxer o en un sistema
de transmissió.

accés remot n m
es acceso remoto
en remote access
Accés entre dispositius o entre
sistemes de telecomunicacions
allunyats físicament.

accés seqüencial n m
es acceso secuencial
en sequential access
Accés en què s’exploren
les dades seguint un ordre
predeterminat.
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accessibilitat informàtica n f
es accesibilidad informática
en computer accessibility
Condició d’un entorn informàtic
que permet que qualsevol
persona hi accedeixi o l’utilitzi
amb independència de les
seves necessitats específiques
de tipus sensorial, motriu,
cognitiu o social.

ACK n m
veg. justificant de recepció n m

acoblador n m
es acoplador; acople
en dock
Dispositiu que permet
connectar un ordinador portàtil
a una estació d’acoblament.

acord de llicència n m
contracte de llicència n m
es	acuerdo de licencia;
contrato de licencia
en	licence agreement;
license agreement
Document legal pel qual es
regula la concessió del dret
d’ús d’un programa.

sin.

acrònim n m
es acrónimo
en acronym
Expressió que s’utilitza
en correus electrònics,
en xats, en grups de
discussió, en BBS, etc.,
i que es forma amb les
lletres inicials de les paraules
de frases molt utilitzades,
per a escurçar-les i fer
més ràpida la comunicació.

adaptador de línia
activar v tr

acusament de lectura n m

es activar
en check, to
Afegir una marca de selecció a
una casella de selecció per tal
de posar en funcionament els
paràmetres que té assignats.

veg. confirmació de lectura n f

actualització1 n f

veg. j ustificant de recepció
negatiu n m

es actualización
en update; upgrade
Modificació d’un component
de programari amb la
introducció de dades
o de característiques
més recents.

actualització2 n f
refrescament n m
es	actualización;
refrescamiento; refresco
en refreshing
Transferència, d’un servidor
a un client, de l’última versió
del document que apareix
a la pantalla.

sin.

actualitzar1 v tr
es actualizar
en update, to; upgrade, to
Modificar un component de
programari amb la introducció
de dades o de característiques
més recents.

actualitzar2 v tr
refrescar v tr
es actualizar; refrescar
en refresh, to; reload, to
Transferir, d’un servidor
a un client, l’última versió
del document que apareix
a la pantalla.

sin.

acusament de recepció n m
veg. justificant de recepció n m

acusament de recepció
negatiu n m

adaptació n f
es adaptación
en adaptation
Modificació de les
característiques generalment
d’un dispositiu o un sistema de
telecomunicacions per a fer-lo
compatible amb el seu entorn.

adaptador n m
es adaptador
en adapter
Dispositiu físic que permet de
connectar altres dispositius o
sistemes de telecomunicacions
de característiques diferents
entre si.

adaptador n m
veg. targeta n f

adaptador de línia n m
es adaptador de línea
en line adapter
Adaptador que rep un senyal
d’unes característiques
físiques determinades i en
crea un altre que conté la
mateixa informació però d’unes
característiques físiques
diferents, adaptades a la línia
per la qual és enviat.
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adaptador de xarxa
adaptador de xarxa n m

adjuntar v tr

es adaptador de red
en network adapter
Adaptador que es connecta
a un ordinador i que permet
l’intercanvi de dades entre
diferents dispositius d’una
xarxa de telecomunicacions.

es adjuntar
en attach, to
Annexar fitxers de text, imatge,
etc., a un missatge de correu
electrònic.

adaptar v tr
es adaptar
en adapt, to
Modificar les característiques
generalment d’un dispositiu o un
sistema de telecomunicacions
per tal de fer-lo compatible
amb el seu entorn.

addicció als videojocs n f
es adicción a los videojuegos
en video game addiction
Estat de dependència
fisiològica i psicològica
dels videojocs, més enllà del
control voluntari.

addictiu -iva adj
es adictivo
en addictive
Dit del videojoc que, com a
conseqüència del seu disseny
de joc, provoca en el jugador un
desig de repetir reiteradament
la partida amb l’objectiu
d’aconseguir millorar els
resultats.

adjunció n f
es adjunción
en attachment
Annexió de fitxers de text,
d’imatge, de so, etc. a un
missatge de correu electrònic.
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administració electrònica n f
es	administración electrónica;
gobierno electrónico
en	e-administration;
e-government; electronic
administration; electronic
government
Sistema d’administració
pública en què s’utilitzen les
tecnologies de la informació i la
comunicació per a optimitzar el
disseny i la implementació de
polítiques i serveis públics de
manera eficient, i per a establir
una comunicació bidireccional
amb els administrats.

administrador |
administradora n m, f
es administrador
en administrator
Usuari que gestiona una pàgina
o grup en una xarxa social,
especialment del Facebook o
del Linkedin.
Nota: Un membre d’un grup del Facebook
pot veure el llistat dels administradors
del grup, mentre que un admirador d’una
pàgina no pot accedir a aquesta informació.

administrador de correu |
administradora de correu
n m, f
es maestro del correo
en postmaster
Persona que s’ocupa de la
gestió i del funcionament del

adreça d’interès
correu electrònic de sistemes
connectats a Internet, i
especialment de la recepció,
la tramesa i la distribució de
missatges.
Nota: Per extensió, servidor de correu que
executa automàticament algunes de les
funcions de gestió del correu electrònic.

administrador de joc |
administradora de joc n
m, f
es	administrador de juego;
director de partida;
gamemaster
en gamemaster; GM
Persona que s’ocupa de la
gestió i la moderació d’una
partida en un joc en xarxa
massiu, habitualment per
mitjà de personatges amb
característiques especials
que faciliten el control del
comportament dels jugadors.

administrador de
sistemes informàtics
| administradora de
sistemes informàtics n m, f
sin. 	gestor

de sistemes
informàtics | gestora de
sistemes informàtics n m, f
es	administrador de sistemas
informáticos; gestor de
sistemas informáticos
en	computer system
administrator; superuser;
sysadmin
Persona que s’ocupa de la
gestió i del funcionament dels
components de programari
i de maquinari d’un sistema
informàtic.

administrador de webs |
administradora de webs
n m, f
es administrador de webs
en webmaster
Persona que s’ocupa de la
gestió, el funcionament i el
manteniment de servidors web.

administrador de xarxes |
administradora de xarxes
n m, f
sin. 	gestor

de xarxes | gestora
de xarxes n m, f
es	administrador de redes;
gestor de redes
en	network administrator;
network manager
Persona responsable de la
gestió i del funcionament
d’una xarxa informàtica
o de telecomunicacions.

adreça n f
es dirección
en address
Referència alfanumèrica
que designa una posició
de memòria d’un ordinador
o, en general, qualsevol lloc
d’origen o de destinació
de dades informàtiques.

adreça d’interès n f
preferit n m
es marca; referencia
en bookmark; favourite
Adreça d’una pàgina web
que un internauta visita
i desa en la memòria del
navegador a fi de facilitar-hi
l’accés en ocasions
posteriors.

sin.
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Índex alfabètic castellà-català
2D: bidimensional
3D: tridimensional
3G: tercera generació
4G: quarta generació
A
a distancia: a distància
A2B: d’administració a empresa
A2C: d’administració
a consumidor
AAO: aprenentatge assistit
per ordinador
accesibilidad informática:
accessibilitat informàtica
acceso: accés
acceso aleatorio: accés aleatori
acceso directo: accés aleatori
acceso directo: icona de drecera
acceso múltiple: accés múltiple
acceso remoto: accés remot
acceso secuencial: accés
seqüencial
aceleración física: acceleració
física
aceleración por hardware:
acceleració per maquinari
acelerador de conexión:
accelerador de connexió
acercar: apropar
ACK: justificant de recepció
acoplador: acoblador
acople: acoblador
acrónimo: acrònim
activar: activar
actualización: actualització1;
actualització2
actualizar: actualitzar1;
actualitzar2
acuerdo de licencia: acord
de llicència
acuse de lectura: confirmació
de lectura
acuse de recibo: confirmació
de recepció

acuse de recibo: justificant
de recepció
acuse de recibo negativo:
justificant de recepció negatiu
adaptación: adaptació
adaptador: adaptador
adaptador: targeta
adaptador de línea: adaptador
de línia
adaptador de red: adaptador
de xarxa
adaptar: adaptar
adicción a los videojuegos:
addicció als videojocs
adictivo: addictiu -iva
adjunción: adjunció
adjuntar: adjuntar
administración electrónica:
administració electrònica
administrador: administrador |
administradora
administrador de bajadas:
gestor de baixades
administrador de descargas:
gestor de baixades
administrador de juego:
administrador de joc |
administradora de joc
administrador de redes:
administrador de xarxes |
administradora de xarxes
administrador de sistemas
informáticos: administrador
de sistemes informàtics |
administradora de sistemes
informàtics
administrador de webs:
administrador de webs |
administradora de webs
ADSL: línia d’abonat digital
asimètrica
agenda electrónica: agenda
electrònica
agente: agent
agregador: agregador
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agrupamiento: clusterització
álbum: àlbum
aldea global: veïnatge universal
alejar: allunyar
alfanumérico: alfanumèric -a
algoritmo: algorisme
alias: àlies
aliasing: aliàsing
alineación: alineació
alinear: alinear
alma: ànima
almacén: dipòsit
almacén: repositori
almacenamiento:
emmagatzematge
almacenar: emmagatzemar
almohadilla: coixinet
Alt: tecla d’alternativa
Alt Gr: tecla d’alternativa
gràfica
alta tecnología: alta tecnologia
amigable: amigable
amigo: amic | amiga
ampliar: ampliar
amplificador: amplificador
amplificador óptico:
amplificador òptic
analfabeto digital: analfabet
digital | analfabeta digital
análisis de perfiles: anàlisi
de perfils
análisis post mortem: anàlisi
post mortem [post mortem: la]
analista de redes: analista
de xarxes
analista programador: analista
programador | analista
programadora
analítica web: analítica web
analógico: analògic -a
ancho de banda: amplada
de banda
anchura de banda: amplada
de banda
ancla: àncora
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androide virtual: androide virtual
anfitrión: amfitrió
anillo: anell
anillo de webs: anella de webs
animación: animació
animación de personajes:
animació de personatges
animación en tiempo real:
animació en temps real
animación esqueletal:
animació d’esquelet
animación esquelética:
animació d’esquelet
animación por interpolación:
animació per interpolació
animación por ordenador:
animació assistida per
ordinador
animación por vértices:
animació per vèrtexs
animador: animador |
animadora
animática: animació assistida
per ordinador
animatrónica: animació
electrònica
anónimo: anònim
antememoria: memòria cau
antena colectiva: antena
col·lectiva
antena parabólica: antena
parabòlica
antialiasing: antialiàsing
antídoto: antídot
antivirus: antivirus
anular la selección: anul·lar la
selecció
anuncio emergente: anunci
emergent
anuncio intersticial: anunci
intersticial
anuncio pop-up: anunci emergent
anuncio redaccional: anunci
redaccional
anzuelo: ham

Índex alfabètic castellà-català
apilar: empilar
aplicación: aplicació
aplicación asesina: aplicació
rupturista
aplicación móvil: aplicació mòbil
aplicación nativa: aplicació nativa
aplicación web: aplicació web
aplicacioncita: miniaplicació
aplique: miniaplicació
apoderado: servidor
intermediari
aprendizaje asistido por
ordenador: aprenentatge
assistit per ordinador
araña: aranya
árbol: arbre
árbol binario: arbre binari
arcade: arcade
archivar: arxivar
archivo: fitxer
archivo añadido: fitxer adjunt
archivo multimedia: fitxer
multimèdia
archivo temporal: fitxer
temporal
área de cobertura: àrea
de cobertura
área de trabajo: àrea de treball
arquitecto de software:
arquitecte de programari |
arquitecta de programari
arquitectura cliente-servidor:
arquitectura client-servidor
arquitectura de ordenador:
arquitectura d’ordinador
arquitectura de red:
arquitectura de xarxa
arrancar: arrencar
arranque: arrencada
arrastrar: arrossegar
arroba: arrova
artículo: apunt
artilugio: giny1
asignación de recursos:
assignació de recursos

asignación dinámica
de direcciones IP: assignació
dinàmica d’adreces IP
asincrónico: asíncron -a
asíncrono: asíncron -a
asistente: auxiliar
asistente digital personal:
organitzador personal
asistido por ordenador: assistit
-ida per ordinador
aspecto y comportamiento:
aspecte i sensació
aspecto y funcionamiento:
aspecte i sensació
atenuación: atenuació
atributo: atribut
audífono: audiòfon
audímetro: audiòmetre
audio: àudio
audioblog: audioblog
audioconferencia:
audioconferència
audiófono: audiòfon
audiofrecuencia:
audiofreqüència
audiómetro: audiòmetre
audiotex: audiotext
auditoría informática: auditoria
informàtica
auricular: auricular
autenticación: autenticació
autenticación de mensaje:
autenticació de missatge
autenticar: autenticar
autoedición: autoedició
autómata: autòmat1, autòmat2
automático: automàtic -a
automatismo: automatisme
automatizar: automatitzar
autonomía de espera:
autonomia d’espera
autonomía de llamada:
autonomia de trucada
autopista de la información:
autopista de la informació
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autorización: autorització
Av Pág: tecla d’avançar pàgina
avatar: avatar1; avatar2
aventura gráfica: aventura gràfica
ayuda: ajuda
ayuda contextual: ajuda
contextual
ayuda sensible al contexto:
ajuda contextual
b
B2A: d’empresa a administració
B2B: d’empresa a empresa
B2C: d’empresa a consumidor
B2E: d’empresa a empleat
baja voluntaria: baixa
voluntària
bajada: baixada
bajar: baixar
banca electrónica: banca
electrònica
banco de datos: banc de dades
banco de imágenes: banc
d’imatges
banco de virus: banc de virus
banda ancha: banda ampla
banda de frecuencias: banda
de freqüències
banda estrecha: banda estreta
bandeja de entrada: bústia
d’entrada
bandeja de salida: bústia
de sortida
barra: barra
barra de accesos directos:
barra de dreceres
barra de desplazamiento:
barra de desplaçament
barra de direcciones: barra
d’adreces
barra de división: barra de divisió
barra de espaciado: barra
espaiadora
barra de estado: barra d’estat
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barra de herramientas: barra
d’eines
barra de mensajes: barra de
missatges
barra de menú: barra de menú
barra de navegación: barra
de navegació
barra de progreso: barra
de progrés
barra de tareas: barra de tasques
barra de título: barra de títol
barra espaciadora: barra
espaiadora
barra personal: barra personal
barrer: escanejar
barrido: escaneig
barrido: escombratge
base de conexión: base
de connexió
base de datos: base de dades
base de datos relacional: base
de dades relacional
bastardilla: cursiva
batería: bateria
baudio: baud
BDR: base de dades relacional
biblioteca: biblioteca
biblioteca electrónica:
biblioteca electrònica
biblioteca gráfica: biblioteca
gràfica
bidimensional: bidimensional
bifurcar: bifurcar
billete electrónico: bitllet
electrònic
binario: binari -ària
bio: bio
BIOS: sistema bàsic d’entrada/
sortida
biotecnología: biotecnologia
bit por segundo: bit per segon
bitácora: blog
bitácora fotográfica: fotoblog
bitacorero: bloguer | bloguera
blog: blog
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blog educativo: blog educatiu
blogosfera: blogosfera
bloguero: bloguer | bloguera
Bloq Despl: tecla de bloqueig
de desplaçament
Bloq Mayús: tecla de bloqueig
de majúscules
Bloq Num: tecla de bloqueig
de teclat numèric
bloquear: bloquejar
bloquearse: bloquejar-se
bloqueo: bloqueig1; bloqueig2
bloqueo de red: bloqueig
de xarxa
bloqueo de SIM: bloqueig de SIM
bloqueo de teclas: bloqueig
de teclat
bloqueo del teclado: bloqueig
de teclat
Bluetooth: Bluetooth
boceto desechable: fitxer
de retalls
bola de control: ratolí de bola
boletín de información: butlletí
d’informació
bomba lógica: bomba lògica
bombardeo: bombardeig
booleano: booleà -ana
botón: botó
botón de dirección: botó de
direcció
botón de menú: botó de menú
botón de opción: botó d’opció
botón de orden: botó d’ordre
botón de radio: botó d’opció
botón de selección: botó d’opció
botón por defecto: botó per
defecte
botón predeterminado: botó
per defecte
BSP: partició binària de l’espai
bucle: bucle
bucle de juego: bucle de joc
buffer: memòria intermèdia
build: muntatge1; muntatge2

burótica: ofimàtica
bus: bus
buscador: cercador
buscapersonas: cercapersones
buscar: buscar
búsqueda: cerca
búsqueda avanzada: cerca
avançada
búsqueda de caminos: cerca
de camins
búsqueda de texto completo:
cerca de text complet
buzón de voz: bústia de veu
buzón electrónico: bústia
electrònica
byte: byte [en]
byte por segundo: byte per
segon [byte: en]
c
C2A: de consumidor
a administració
C2B: de consumidor a empresa
C2C: de consumidor
a consumidor
caballo de Troya: cavall de Troia
cabeza de borrado: capçal
d’esborrament
cabeza de escritura: capçal
d’escriptura
cabeza de impresión: capçal
d’impressió
cabeza de lectura: capçal de
lectura
cabeza magnética: capçal
magnètic
cabezera: capçalera
cable: cable
cable aéreo: cable aeri
cable coaxial: cable coaxial
cable de alimentación: cable
d’alimentació
cable de banda ancha: cable
de banda ampla
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1. processador (CPU)
2. disc dur
3. placa base/placa mare
4. xip
5. connector d’auriculars
6. connector de micròfon
7. unitat de discos
8. port USB
9. ordinador personal (PC)

1

2

3

4

5

6

7

9

8

Maquinari

font d’alimentació
lector
maquinari
memòria cau
memòria d’accés aleatori (RAM)
memòria interna
memòria només de lectura (ROM)
memòria volàtil
partició
port en paral·lel
port en sèrie
ranura d’expansió
sòcol
targeta d’expansió
targeta de so
targeta de xarxa
targeta gràfica/targeta de vídeo
unitat aritmètica
unitat de control
ventilador

Vocabulari

La ‘unitat funcional d’un ordinador que s’encarrega de la recerca, la
interpretació i l’execució d’instruccions’ rep en català el nom de processador (de manera paral·lela a l’anglès processor, el francès processeur, el castellà procesador, etc.). També es pot fer servir la sigla CPU,
que prové de la denominació anglesa central processing unit. Per tant,
tant en podem dir «el processador» com «la CPU» (pronunciat [se pe
u]). L’ús de les sigles (sovint formades a partir del nom anglès) és un
recurs habitual en la terminologia de les noves tecnologies. En són
exemples PC (que prové de l’anglès personal computer) per a referir-nos a l’ordinador personal, o RAM (que prové de l’anglès random
access memory) per a referir-nos a la memòria d’accés aleatori.

Com es diu «CPU» en català?

L’apunt terminològic

1

1. monitor
2. teclat (
teclejar)
3. auriculars
4. micròfon
5. ratolí
6. memòria USB
7. càmera web
8. tauleta digitalitzadora
9. impressora

7

5

2

8

6

9

3

4

Perifèrics

Bluetooth
cable d’alimentació
canó de projecció
disc compacte (CD)
disc compacte enregistrable (CD-R)
disc compacte reenregistrable (CD-RW)
dispositiu apuntador
enregistrador de CD/gravadora de CD
enregistrador de DVD/gravadora de DVD
escàner (
escaneig, escanejar)
impressora (
impressió, imprimir, imprès)
impressora de raig de tinta/impressora d’injecció
impressora làser
mòdem
port
ratolí de bola
ratolí òptic
ratolí sense cable
ratolí tàctil
sensor
tòner
traçador/plòter

Vocabulari

El verb derivat del neologisme escàner (adaptació
catalana de l’anglès scanner) acceptat per la normativa és escanejar (‘explorar un objecte mitjançant un
escàner’), de manera paral·lela a altres verbs formats amb el sufix -ejar, com ara teclejar (derivat de
tecla) o xatejar (derivat de xat). En la majoria de
casos, però, els verbs es formen amb el sufix -ar,
com ara clicar (i no *cliquejar, derivat de clic), formatar (i no *formatejar, derivat de format) o enllaçar (derivat d’enllaç). Alguns verbs presenten totes
dues formes, en -ar i -ejar, com ara cablar i cablejar
(derivats de cable), o blocar i bloquejar.

«escanejar» o «escanar»?

L’apunt terminològic
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1. tecla d’escapada/Esc
2. tecla d’impressió de pantalla/Impr Pant
3. tecla d’introducció/tecla de retorn/Introd/Retorn
4. tabulador/tecla de tabulació/Tab
5. tecla de majúscules/Maj
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6. tecla de control/Ctrl
7. tecla d’alternativa/Alt
8. barra espaiadora
9. tecla de bloqueig de teclat numèric/Bloq Num

2

Teclat

tecla d’alternativa gràfica/Alt Gr
tecla d’asterisc
tecla d’avançar pàgina/Av Pàg
tecla d’inici/Inici
tecla d’inserció/Inser
tecla d’opció
tecla d’ordre
tecla de barra inclinada
tecla de barra inversa
tecla de bloqueig de desplaçament/Bloq Despl
tecla de bloqueig de majúscules/Bloq Maj
tecla de cursor
tecla de final/Fi
tecla de funció/Fn
tecla de menys
tecla de més
tecla de retrocedir pàgina/Re Pàg
tecla de retrocés/Retrocés
tecla de supressió/Supr

Vocabulari

La tecla que en anglès té el nom abreviat de «Enter»,
«Return» o «Intro», en català rep el nom de tecla de
retorn o tecla d’introducció, l’abreviatura catalana de
la qual és «Retorn» o bé «Introd». Com es pot observar, la major part de les tecles tenen, com a mínim, un
nom i una abreviatura. Cal tenir en compte que la
major part dels teclats porten el nom abreujat de les
tecles en anglès o castellà, que de vegades coincideix
amb l’abreviatura catalana («Esc» per a la tecla d’escapada o «Alt» per a la tecla d’alternativa) però altres
vegades no: l’abreviatura catalana de la tecla de
bloqueig de majúscules és «Bloq Maj» (en anglès
«Caps Lock», en castellà «Bloq Mayús»), la de la tecla
d’avançar pàgina és «Av Pàg» (en anglès «Page Down»
o «Pg Dn», en castellà «Av Pág»), etc.

Com es diu la tecla «enter» en català?

L’apunt terminològic

