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Noves paraules  
en les ciències de la salut 
 i en les ciències de l’educació. 
 
S’ha fixat fixat diversos termes en: 
 

 Les ciències de la vida i de la salut 

 I en les ciències de l’educació 

aprenentatge mòbil  m 
<Pedagogia. Ensenyament> 
Aprenentatge basat en la 
utilització de dispositius 
electrònics mòbils per a 
accedir a continguts formatius 
interactius o personalitzats. 
 

 

edumàtica   f  
<Pedagogia. Ensenyament> 
Aplicació de les eines 
informàtiques i telemàtiques a 
l'educació per a afavorir el 
desenvolupament dels 
processos d'ensenyament i 
aprenentatge. 
 

avaluació per 

comparació  f 
<Pedagogia. Ensenyament> 
Avaluació en què els resultats 
dels alumnes es valoren per 
comparació amb els del grup 
al qual pertanyen o amb els 
d'un grup de referència 
Nota: L'avaluació per 
comparació s'oposa a 
l'avaluació per criteris. 
 

docència en equip  f 
<Pedagogia. 
Ensenyament> 
Docència conjunta de dos 
o més professors a un 
mateix grup d'alumnes, 
que comporta una 
planificació, una actuació 
a l'aula i una avaluació 
generalment també 
conjuntes. 
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biopsiar  v tr 

<Ciències de la salut > 

Medicina clínica> 

Fer una biòpsia. 

implantació  f  

sin.compl. nidació  f 
<Ciències de la salut > 
Ginecologia. Obstetrícia> 
Fixació d'un ovòcit fecundat 
en l'endometri. 
Nota: Segons algunes fonts, 
la forma nidació fa 
referència específicament a 
la fase de la implantació, 
pròpia d'alguns mamífers 
com ara els humans, en què 
l'ou envaeix la mucosa 
uterina i s'hi adhereix. 

 

tetraodontoxina  f 
<Ciències de la salut > 
Farmacologia> 
Substància extremament 
tòxica present a la pell, el fetge 
i els ovaris d'alguns peixos de 
la família dels tetraodòntids i 
en altres animals, com ara 
algunes salamandres, pops i 
granotes, que en cas d'ingestió 
bloqueja els canals de sodi de 
les cèl·lules i produeix 
insensibilitat nerviosa i paràlisi 
muscular. 
 

Nota: La tetraodontoxina 
s'associa especialment amb 
el peix globus (grup de 
peixos de la família dels 
tetraodòntids), emprat 
tradicionalment a la cuina 
del Japó i considerat una 
menja exquisida. La 
perillositat de la toxina ha 
obligat a reglamentar 
estrictament la preparació 
d'aquest peix, que només 
pot ser manipulat per 

persones amb una formació 
específica. 
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