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Els termes de les posicions dels jugadors i les 
jugadores de futbol, en una nova infografia interac-
tiva del TERMCAT 
 
S’hi recullen les formes femenines de cada posició, i així es dona resposta a 
dubtes habituals de periodistes i practicants (el/la mig centre, l’interior dret / 
la interior dreta, el pivot ofensiu / la pivot ofensiva, etc.). 
 

 
El TERMCAT difon avui un nou material interactiu que recull les denominacions 
de les posicions dels jugadors de futbol en dues disposicions habituals en el futbol 
actual (el 4-3-3 i el 4-4-1-1). S’hi poden trobar, doncs, termes com ara mitjapunta, 
lateral dret, pivot defensiu, mig centre, etc., amb enllaços a les entrades del 
Diccionari de futbol, en què queden definits. 
 

 
A banda de l’interès general dels termes, atesa la popularitat del futbol, cal 
destacar que també es presenten les formes femenines de cada posició amb 
l’article corresponent (la mig centre, la interior dreta, la pivot ofensiva, etc.). Amb 
aquesta presentació es vol donar resposta als dubtes que sovint es plantegen els 
periodistes esportius quan retransmeten partits de futbol femení i altres 
professionals de l’àmbit que necessiten referir-se a aquestes posicions tant en 
masculí com en femení. 
 
La infografia s’afegeix al nombrós conjunt de materials de divulgació que, en 
diversos formats, ofereix el TERMCAT per facilitar l’accés a la informació 
terminològica. 
 
 

https://www.termcat.cat/ca/recursos/productes-multimedia/jugadors-i-jugadores-futbol
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/3
https://www.termcat.cat/ca/recursos/productes-multimedia/
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El TERMCAT és un consorci de la Direcció General de Política Lingüística 
adscrit al Departament de Cultura i format per la Generalitat de Catalunya, 
l’Institut d’Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística, que 
coordina i promou les actuacions terminològiques en llengua catalana. 
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