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ha interj.
hàbil; hàbils adj.
habilidós, habilidosa; habilidosos, habilidoses adj.
habilior; habiliors f. [ó]
habilitació; habilitacions f.
habilitador, habilitadora; habilitadors,
habilitadores adj. i m. i f. [ó]
habilitar v. tr.
habilitat, habilitada; habilitats, habilitades adj. i m. i f.
hàbilment adv.
hàbit; hàbits m.
habitabilitat; habitabilitats f.
habitable; habitables adj.
habitació; habitacions f.
habitacionista (o habitacioniste,
habitacionista); habitacionistes m. i f.
habitacle; habitacles m.
habitacular; habitaculars adj.
habitador, habitadora; habitadors, habitadores
adj. i m. i f. [ó]
habitança; habitances f.
habitant; habitants m. i f.
habitar v. tr. i intr.
hàbitat; hàbitats m.
habitatge; habitatges m.
habituació; habituacions f.
habitual; habituals adj.
habitualitat; habitualitats f.
habitualment adv.
habituar v. tr. i pron.
habitud; habituds f.
hac; hacs f.
haca; haques f.
hacanea; hacanees f. [é]
hadal; hadals adj.
hades m. inv.

AAFF LLETRA H 00-1.indd 451

hadró; hadrons m.
hadroma; hadromes m. [ó]
hadrònic, hadrònica; hadrònics, hadròniques adj.
hafni; hafnis m.
hagiògraf, hagiògrafa; hagiògrafs, hagiògrafes
adj. i m. i f.
hagiograﬁa; hagiograﬁes f.
hagiogràﬁc, hagiogràﬁca; hagiogràﬁcs,
hagiogràﬁques adj.
hagiòleg, hagiòloga; hagiòlegs, hagiòlogues m. i f.
hagiologia; hagiologies f.
hagiotopònim; hagiotopònims m.
hahni; hahnis m.
haiku; haikus m.
haitià, haitiana; haitians, haitianes adj. i m. i f.
haixix; haixixs m. [S]
hala interj.
halar v. tr.
hale interj.
halibut; halibuts m.
halièutic, halièutica; halièutics, halièutiques adj.
halièutica; halièutiques f.
hàlit; hàlits m.
halita; halites f.
halític, halítica; halítics, halítiques adj.
halitosi; halitosis f. [Ó]
hallstàttic, hallstàttica; hallstàttics,
hallstàttiques adj.
hàl·lux; hàl·luxs m.
halo; halos m.
halòﬁl, halòﬁla; halòﬁls, halòﬁles adj.
halòﬁt; halòﬁts m.
halòfob, halòfoba; halòfobs, halòfobes adj.
haloform; haloforms m. [ó]
halogen, halògena; halògens, halògenes adj. i m. [Ó]
halogenació; halogenacions f.
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halogenant; halogenants adj. i m.
halogenat, halogenada; halogenats,
halogenades adj.
halogenur; halogenurs m.
halògraf, halògrafa; halògrafs, halògrafes m. i f.
halograﬁa; halograﬁes f.
halohidrina; halohidrines f.
haloide; haloides adj. [Ó]
halomància; halomàncies f.
halotècnia; halotècnies f.
haloxilina; haloxilines f.
halter; halters m. [é]
halteri; halteris m. [É]
halteròﬁl, halteròﬁla; halteròﬁls, halteròﬁles
adj. i m. i f.
halterofília; halterofílies f.
halteroﬁlista (o halteroﬁliste, halteroﬁlista);
halteroﬁlistes m. i f.
halur; halurs m.
halúrgia; halúrgies f.
ham; hams m.
hamaca; hamaques f.
hamada; hamades f.
hamadríada; hamadríades f.
hamamelidàcia; hamamelidàcies f.
hamamelis f. inv. [É]
hamartritis f. inv.
hamburgués, hamburguesa; hamburguesos,
hamburgueses adj. i m. i f.
hamburguesa; hamburgueses f. [é]
hamburgueseria; hamburgueseries f.
hamer; hamers m. [é]
hamet; hamets m. [é]
hamiltonià; hamiltonians m.
hampa; hampes f.
hàmster; hàmsters m.
hamulós, hamulosa; hamulosos, hamuloses adj.
handbol; handbols m. [Ó]
handicap; handicaps m.
handicapar v. tr.
hangar; hangars m.
hansa; hanses f.
hanseàtic, hanseàtica; hanseàtics,
hanseàtiques adj.
hapàlid; hapàlids m.
hàpax; hàpaxs m.
hapló; haplons m.
haplograﬁa; haplograﬁes f.
haploide; haploides adj. i m. [Ó]
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haploïdia; haploïdies f.
haplologia; haplologies f.
haplopètal, haplopètala; haplopètals,
haplopètales adj.
haplosclerina; haplosclerines f.
haplostèmon, haplostèmona; haplostèmons,
haplostèmones adj.
hapteri; hapteris m. [É]
haptonema; haptonemes m. [é]
haptotropisme; haptotropismes m.
haquinyol; haquinyols m. [Ó]
harakiri; harakiris m.
harca; harques f.
hardware; hardwares m.
harem; harems m. [é]
harmala; harmales f.
harmalà; harmalans f.
harmonia; harmonies f.
harmònic, harmònica; harmònics,
harmòniques adj.
harmònica; harmòniques f.
harmònicament adv.
harmoniós, harmoniosa; harmoniosos,
harmonioses adj.
harmoniosament adv. [ó]
harmonista (o harmoniste, harmonista);
harmonistes m. i f.
harmonitzable; harmonitzables adj.
harmonització; harmonitzacions f.
harmonitzar v. tr. i intr.
harmònium; harmòniums m.
harpia; harpies f.
harúspex; harúspexs m.
haruspicina; haruspicines f.
haure v. tr.
haustori; haustoris m. [Ó]
havà, havana; havans, havanes adj. i m. i f.
havanera; havaneres f. [é]
havedor, havedora; havedors, havedores adj. [ó]
haver1 v. aux. i tr. [é]
haver2; havers m. [é]
haveria; haveries f.
hawaià, hawaiana; hawaians, hawaianes adj. i m. i f.
he interj. [é]
hebdòmada; hebdòmades f.
hebdomadari, hebdomadària; hebdomadaris,
hebdomadàries adj. i m. i f.
hebefrènia; hebefrènies f.
hebraic, hebraica; hebraics, hebraiques adj.
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hebraisme; hebraismes m.
hebraista (o hebraiste, hebraista); hebraistes m. i f.
hebraïtzant; hebraïtzants adj. i m. i f.
hebraïtzar v. tr. i pron.
hebreu [É], hebrea [é]; hebreus [É], hebrees [é]
adj. i m. i f.
hecatombe; hecatombes f. [ó]
hectàrea; hectàrees f.
hèctic, hèctica; hèctics, hèctiques adj.
hectiquesa; hectiqueses f. [é]
hectocòtil; hectocòtils m.
hectògraf; hectògrafs m.
hectogram; hectograms m.
hectolitre; hectolitres m.
hectòmetre; hectòmetres m.
hedenbergita; hedenbergites f.
hedera; hederes f. [é]
hederaci, hederàcia; hederacis, hederàcies adj.
hedèric, hedèrica; hedèrics, hedèriques adj.
hederiforme; hederiformes adj. [ó]
hedonisme; hedonismes m.
hedonista (o hedoniste, hedonista); hedonistes
adj. i m. i f.
hedra; hedres f. [é]
hedrera; hedreres f. [é]
hegelià, hegeliana; hegelians, hegelianes adj.
hegelianisme; hegelianismes m.
hegemonia; hegemonies f.
hegemònic, hegemònica; hegemònics,
hegemòniques adj.
hègira; hègires f.
helenina; helenines f.
heli; helis m. [É]
helíac, helíaca; helíacs, helíaques adj.
heliàmfora; heliàmfores f.
heliant; heliants m.
heliantem; heliantems m. [é]
heliantina; heliantines f.
hèlice; hèlices f.
helicicultor, helicicutora; helicicultors,
helicicultores m. i f. [ó]
helicicultura; helicultures f.
helícid; helícids m.
helicina; helicines f.
helicitat; helicitats f.
helicó; helicons m.
helicoïdal; helicoïdals adj.
helicoide; helicoides adj. i m. [Ó]
helicòpter; helicòpters m.
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helidepòsit; helidepòsits m.
heliesquí; heliesquís m.
heliestació; heliestacions f.
heliexcursió; heliexcursions f.
heliocèntric, heliocèntrica; heliocèntrics,
heliocèntriques adj.
heliocentrisme; heliocentrismes m.
heliocromia; heliocromies f.
heliodinàmica; heliodinàmiques f.
heliòﬁl, heliòﬁla; heliòﬁls, heliòﬁles adj.
heliofísic, heliofísica; heliofísics, heliofísiques adj.
heliofísica; heliofísiques f.
heliògraf; heliògrafs m.
heliograﬁa; heliograﬁes f.
heliogràﬁc, heliogràﬁca; heliogràﬁcs,
heliogràﬁques adj.
heliogravat; heliogravats m.
heliolatria; heliolatries f.
heliòmetre; heliòmetres m.
helioscopi; helioscopis m. [Ó]
heliosfera; heliosferes f. [é]
heliosi; heliosis f. [Ó]
heliòstat; heliòstats m.
heliostàtic, heliostàtica; heliostàtics,
heliostàtiques adj.
heliotècnia; heliotècnies f.
heliotelegraﬁa; heliotelegraﬁes f.
helioteràpia; helioteràpies f.
heliotèrmia; heliotèrmies f.
heliotípia; heliotípies f.
heliotrop; heliotrops m. [Ó]
heliotropi; heliotropis m. [Ó]
heliotropina; heliotropines f.
heliotropisme; heliotropismes m.
hèliox; hèlioxs m.
heliozou; heliozous m. [Ó]
heliport; heliports m. [Ó]
helitransport; helitransports m. [Ó]
helitransportar v. tr.
hèlix; hèlixs f. [ks]
hel·làdic, hel·làdica; hel·làdics, hel·làdiques adj.
i m.
hel·lé, hel·lena; hel·lens, hel·lenes adj. i m. i f.
hel·lènic, hel·lènica; hel·lènics, hel·lèniques adj.
hel·lenisme; hel·lenismes m.
hel·lenista (o hel·leniste, hel·lenista);
hel·lenistes m. i f.
hel·lenístic, hel·lenística; hel·lenístics,
hel·lenístiques adj.

H
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hel·lenització; hel·lenitzacions f.
hel·lenitzar v. tr., intr. i pron.
helmint; helmints m.
helmintiasi; helmintiasis f.
helmíntic, helmíntica; helmíntics,
helmíntiques adj.
helodermàtid; helodermàtids m.
helveci, helvècia; helvecis, helvècies adj. i m. i f. [É]
helvel·la; helvel·les f. [É]
helvètic, helvètica; helvètics, helvètiques adj.
hem1 interj. [é]
hem2; hems m. [é]
hemàcit; hemàcits m.
hemaglutinació; hemaglutinacions f.
hemangioma; hemangiomes m. [ó]
hemant; hemants m.
hematèmesi; hematèmesis f.
hematerm, hematerma; hematerms,
hematermes adj. [É]
hematia; hematies f.
hemàtic, hemàtica; hemàtics, hemàtiques adj.
hematina; hematines f.
hematites f. inv.
hematoblast; hematoblats (o hematoblastos) m.
hematòcrit; hematòcrits m.
hematòfag, hematòfaga; hematòfags,
hematòfagues adj.
hematòleg, hematòloga; hematòlegs,
hematòlogues m. i f.
hematologia; hematologies f.
hematològic, hematològica; hematològics,
hematològiques adj.
hematoma; hematomes m. [ó]
hematopòdid; hematopòdids m.
hematopoesi; hematopoesis f. [É]
hematopoètic, hematopoètica; hematopoètics,
hematopoètiques adj.
hematós, hematosa; hematosos, hematoses adj.
hematosi; hematosis f. [Ó]
hematoxilina; hematoxilines f.
hematozou; hematozous m. [Ó]
hematúria; hematúries f.
hemeralop; hemeralops adj. i m. i f. [Ó]
hemeralopia; hemeralopies f.
hemerocal·lis f. inv.
hemerograﬁa; hemerograﬁes f.
hemeroteca; hemeroteques f. [é]
hemiacetal; hemiacetals m.
hemianopia; hemianopies f.
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hemianòpsia; hemianòpsies f.
hemicel·lulosa; hemicel·luloses f. [ó]
hemicicle; hemicicles m.
hemicíclic, hemicíclica; hemicíclics,
hemicícliques adj.
hemicordat; hemicordats m.
hemicrània; hemicrànies f.
hemicriptòﬁt; hemicriptòﬁts m.
hemiedre; hemiedres m. [é]
hemièdria; hemièdries f.
hemièdric, hemièdrica; hemièdrics,
hemièdriques adj.
hemimetàbol, hemimetàbola; hemimetàbols,
hemimetàboles adj. i m.
hemimorf, hemimorfa; hemimorfs,
hemimorfes adj. i m. [Ó]
hemimorﬁa; hemimorﬁes f.
hemimòrﬁc, hemimòrﬁca; hemimòrﬁcs,
hemimòrﬁques adj.
hemimorﬁsme; hemimorﬁsmes m.
hemimorﬁta; hemimorﬁtes f.
hemina; hemines f.
hemiòxid; hemiòxids m.
hemió; hemions m.
hemiparàsit, hemiparàsita; hemiparàsits,
hemiparàsites adj. i m.
hemipelàgic, hemipelàgica; hemipelàgics,
hemipelàgiques adj.
hemiplegia; hemiplegies f.
hemiplègic, hemiplègica; hemiplègics,
hemiplègiques adj. i m. i f.
hemípter, hemíptera; hemípters, hemípteres
adj. i m.
hemisferi; hemisferis m. [É]
hemisfèric, hemisfèrica; hemisfèrics,
hemisfèriques adj.
hemisferoïdal; hemisferoïdals adj.
hemisferoide; hemisferoides f. [Ó]
hemisimètric, hemisimètrica; hemisimètrics,
hemisimètriques adj.
hemistiqui; hemistiquis m.
hemítrop, hemítropa; hemítrops, hemítropes adj.
hemitropia; hemitropies f.
hemo; hemos m. [é]
hemoaglutinació; hemoaglutinacions f.
hemocatèresi; hemocatèresis f.
hemocel; hemocels f. [É]
hemocianina; hemocianines f.
hemòcit; hemòcits m.
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hemoconcentració; hemoconcentracions f.
hemocultiu; hemocultius m.
hemodiàlisi; hemodiàlisis f.
hemodialitzador; hemodialitzadors m. [ó]
hemodialitzar v. tr. i pron.
hemodilució; hemodilucions f.
hemodinàmica; hemodinàmiques f.
hemòﬁl; hemòﬁls m.
hemofília; hemofílies f.
hemofílic, hemofílica; hemofílics, hemofíliques
adj. i m. i f.
hemoftàlmia; hemoftàlmies f.
hemoglobina; hemoglobines f.
hemoglobinèmia; hemoglobinèmies f.
hemoglobinífer, hemoglobinífera;
hemoglobinífers, hemoglobiníferes adj.
hemoglobinòmetre; hemoglobinòmetres m.
hemoglobinopatia; hemoglobinopaties f.
hemoglobinúria; hemoglobinúries f.
hemolimfa; hemolimfes f.
hemòlisi; hemòlisis f.
hemolisina; hemolisines f.
hemolític, hemolítica; hemolítics, hemolítiques adj.
hemopatia; hemopaties f.
hemopàtic, hemopàtica; hemopàtics,
hemopàtiques adj.
hemoptisi; hemoptisis f.
hemoptísic, hemoptísica; hemoptísics,
hemoptísiques adj.
hemorràgia; hemorràgies f.
hemorràgic, hemorràgica; hemorràgics,
hemorràgiques adj.
hemorrea; hemorrees f. [é]
hemorroïdal; hemorroïdals adj.
hemorroide; hemorroides f. [Ó]
hemospàsia; hemospàsies f.
hemosporidi; hemosporidis m.
hemostasi; hemostasis f.
hemostàsia; hemostàsies f.
hemostàtic, hemostàtica; hemostàtics,
hemostàtiques adj.
hemoteràpia; hemoteràpies f.
hendecà; hendecans m.
hendecàgon, hendecàgona; hendecàgons,
hendecàgones adj. i m.
hendecasíl·lab, hendecasíl·laba;
hendecasíl·labs, hendecasíl·labes adj. i m.
hendecasil·làbic, hendecasil·làbica;
hendecasil·làbics, hendecasil·làbiques adj.
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hendíadis f. inv.
henicosà; henicosans m.
henicosil; henicosils m.
henoteisme; henoteismes m.
henry; henrys m. [é]
heparina; heparines f.
hepàtic, hepàtica; hepàtics, hepàtiques adj.
hepàtica; hepàtiques f.
hepaticologia; hepaticologies f.
hepatita; hepatites f.
hepatitis f. inv.
hepatització; hepatitzacions f.
hepatòcit; hepatòcits m.
hepatòleg, hepatòloga; hepatòlegs,
hepatòlogues m. i f.
hepatologia; hepatologies f.
hepatomegàlia; hepatomegàlies f.
heptà; heptans m.
heptacord; heptacords m. [Ó]
heptaedre; heptaedres m. [é]
heptaèdric, heptaèdrica; heptaèdrics,
heptaèdriques adj.
heptàgon; heptàgons m.
heptagonal; heptagonals adj.
heptaldehid; heptaldehids m.
heptàmer, heptàmera; heptàmers,
heptàmeres adj.
heptàmetre; heptàmetres m.
heptanal; heptanals m.
heptandre, heptandra; heptandres, heptandres adj.
heptanol; heptanols m. [Ó]
heptaòxid; heptaòxids m.
heptarquia; heptarquies f.
heptasíl·lab, heptasíl·laba; heptasíl·labs,
heptasíl·labes adj. i m.
heptasil·làbic, heptasil·làbica; heptasil·làbics,
heptasil·làbiques adj.
heptatleta; heptatletes f. [é]
heptatló; heptatlons m.
heptatònic, heptatònica; heptatònics,
heptatòniques adj.
hepthemímera; hepthemímeres adj.
heptil; heptils m.
heptilé; heptilens m.
heptílic, heptílica; heptílics, heptíliques adj.
hèptode; hèptodes m.
herald; heralds m.
heràldic, heràldica; heràldics, heràldiques adj.
heràldica; heràldiques f.

H
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heraldista (o heraldiste, heraldista);
heraldistes m. i f.
herba; herbes f. [é]
herbaalfals m. inv.
herbaci, herbàcia; herbacis, herbàcies adj.
herbacol; herbacols f. [Ó]
herbada; herbades f.
herbafam; herbafams f.
herbam; herbams m.
herbar; herbars m.
herbari; herbaris m.
herba-sana; herba-sanes f.
herbassal; herbassals m.
herbassar; herbassars m.
herbassejar v. intr. (herbasseja [é])
herbasser, herbassera; herbassers,
herbasseres m. i f. [é]
herbasseria; herbasseries f.
herbat, herbada; herbats, herbades adj. i m.
herbatge; herbatges m.
herbatger, herbatgera; herbatgers,
herbatgeres m. i f. [é]
herbei; herbeis m. [é]
herbejar v. tr. i intr. (herbeja [é])
herber; herbers m. [é]
herbera; herberes f. [é]
herberola; herberoles f. [Ó]
herbessenc, herbessenca; herbessencs,
herbessenques adj. i m. i f. [é]
herbicida; herbicides adj. i m.
herbícola; herbícoles adj.
herbívor, herbívora; herbívors, herbívores adj. i m.
herbolari, herbolària; herbolaris, herbolàries m. i f.
herborista (o herboriste, herborista);
herboristes m. i f.
herboristeria; herboristeries f.
herborització; herboritzacions f.
herboritzar v. intr.
herbós, herbosa; herbosos, herboses adj.
hercinià, herciniana; hercinians, hercinianes
adj. i m.
hercògam, hercògama; hercògams,
hercògames adj.
hercogàmia; hercogàmies f.
herculà, herculana; herculans, herculanes adj.
hèrcules m. inv.
herculi, hercúlia; herculis, hercúlies adj.
hereditari, hereditària; hereditaris,
hereditàries adj.
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hereditat; hereditats f.
herència; herències f.
herent; herents m. i f. [é]
heresiarca; heresiarques m. i f.
heretable; heretables adj.
heretament; heretaments m. [é]
heretant; heretants m. i f.
heretar v. tr. i pron. (hereta [é])
heretat; heretats f.
heretatge; heretatges m.
hereter, heretera; hereters, hereteres m. i f. [é]
heretge; heretges m. i f. [é]
heretgia; heretgies f.
herètic, herètica; herètics, herètiques adj.
heretical; hereticals adj.
hereticalment adv.
herèticament adv.
hereu [É], hereua (o hereva) [é]; hereus [É],
hereues (o hereves) [é] m. i f.
hereuer; hereuers m. [é]
hermafrodita; hermafrodites adj. i m. i f.
hermafroditisme; hermafroditismes m.
hermeneuta; hermeneutes m. i f. [É]
hermenèutic, hermenèutica; hermenèutics,
hermenèutiques adj.
hermenèutica; hermenèutiques f.
hermètic, hermètica; hermètics, hermètiques adj.
hermèticament adv.
hermeticitat; hermeticitats f.
hermetisme; hermetismes m.
hermetitzar v. tr. i pron.
hermitià, hermitiana; hermitians, hermitianes adj.
hermític, hermítica; hermítics, hermítiques adj.
hermodàtil; hermodàtils m.
hèrnia; hèrnies f.
herniar v. tr. i pron.
herniari, herniària; herniaris, herniàries adj.
herniària; herniàries f.
herniat, herniada; herniats, herniades adj. i m. i f.
hèrnic, hèrnica; hèrnics, hèrniques adj. i m. i f.
herniós, herniosa; herniosos, hernioses adj. i m. i f.
herniotomia; herniotomies f.
herodià, herodiana; herodians, herodianes adj.
heroi [Ó], heroïna; herois [Ó], heroïnes m. i f.
heroic, heroica; heroics, heroiques adj. [Ó]
heroicament adv. [Ó]
heroïcitat; heroïcitats f.
heroïna; heroïnes f.
heroïnòman, heroïnòmana; heroïnòmans,
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heroïnòmanes adj. i m. i f.
heroïnomania; heroïnomanies f.
heroisme; heroismes m.
herpes m. inv. [é]
herpesvirus m. inv.
herpètic, herpètica; herpètics, herpètiques adj.
i m. i f.
herpetisme; herpetismes m.
herpetòleg, herpetòloga; herpetòlegs,
herpetòlogues m. i f.
herpetologia; herpetologies f.
herpetològic, herpetològica; herpetològics,
herpetològiques adj.
hèrpon; hèrpons m.
hertz; hertzs m. [É]
hertzià, hertziana; hertzians, hertzianes adj.
hesitació; hesitacions f.
hesitar v. intr.
hespèric, hespèrica; hespèrics, hespèriques adj.
hesperidi; hesperidis m.
hessià, hessiana; hessians, hessianes adj.
hetaria; hetaries f.
hetera; heteres f. [é]
heteroàtom; heteroàtoms m.
heteroatòmic, heteroatòmica; heteroatòmics,
heteroatòmiques adj.
heterobranqui, heterobrànquia;
heterobranquis, heterobrànquies adj. i m.
heterocarp, heterocarpa; heterocarps,
heterocarpes adj.
heterocàrpic, heterocàrpica; heterocàrpics,
heterocàrpiques adj.
heterocíclic, heterocíclica; heterocíclics,
heterocícliques adj.
heterocist; heterocists (o heterocistos) m.
heteroclamidi, heteroclamídia; heteroclamidis,
heteroclamídies adj.
heteròclit, heteròclita; heteròclits, heteròclites adj.
heterocontòﬁt; heterocontòﬁts m.
heterocromatina; heterocromatines f.
heterocromosoma; heterocromosomes m. [ó]
heteròcron, heteròcrona; heteròcrons,
heteròcrones adj.
heterodàctil, heterodàctila; heterodàctils,
heterodàctiles adj.
heteroderm, heteroderma; heteroderms,
heterodermes adj. [É]
heterodí, heterodina; heterodins, heterodines adj.
heterodinar v. tr.
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heterodinatge; heterodinatges m.
heterodont; heterodonts adj. i m. [ó]
heterodox, heterodoxa; heterodoxos,
heterodoxes adj. [Ó]
heterodòxia; heterodòxies f.
heterodúplex; heterodúplexs m.
heteròﬁl, heteròﬁla; heteròﬁls, heteròﬁles adj.
i m. i f.
heterofília; heterofílies f.
heteroﬁl·le, heteroﬁl·la; heteroﬁl·les,
heteroﬁl·les adj.
heteròfon, heteròfona; heteròfons, heteròfones
adj. i m. i f.
heterofonia; heterofonies f.
heterofòria; heterofòries f.
heteroftàlmia; heteroftàlmies f.
heterògam, heterògama; heterògams,
heterògames adj.
heterogàmia; heterogàmies f.
heterogeneïtat; heterogeneïtats f.
heterogènesi; heterogènesis f.
heterogeni, heterogènia; heterogenis,
heterogènies adj. [É]
heterogonia; heterogonies f.
heterògraf; heterògrafs m.
heteroic, heteroica; heteroics, heteroiques adj. [Ó]
heterolecític, heterolecítica; heterolecítics,
heterolecítiques adj.
heteròleg, heteròloga; heteròlegs,
heteròlogues adj.
heteròlisi; heteròlisis f.
heterolític, heterolítica; heterolítics,
heterolítiques adj.
heterologia; heterologies f.
heteròmer, heteròmera; heteròmers,
heteròmeres adj.
heterometàbol, heterometàbola;
heterometàbols, heterometàboles adj.
heteromorf, heteromorfa; heteromorfs,
heteromorfes adj. [Ó]
heteroneure; heteroneures m. [É]
heteronexual; heteronexuals adj.
heterònim, heterònima; heterònims,
heterònimes adj. i m.
heteronímia; heteronímies f.
heterònom, heterònoma; heterònoms,
heterònomes adj.
heteronomia; heteronomies f.
heteroplàstia; heteroplàsties f.
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heteropolar; heteropolars adj.
heteropoliàcid; heteropoliàcids m.
heteroproteïna; heteroproteïnes f.
heteròpter; heteròpters m.
heterosci, heteròscia; heteroscis, heteròscies adj. [Ó]
heterosexual; heterosexuals adj. i m. i f.
heterosexualitat; heterosexualitats f.
heterosfera; heterosferes f. [é]
heterosil·làbic, heterosil·làbica;
heterosil·làbics, heterosil·làbiques adj.
heterosintagmàtic, heterosintagmàtica;
heterosintagmàtics, heterosintagmàtiques adj.
heterospori, heterospòria; heterosporis,
heterospòries adj. [Ó]
heterospòria; heterospòries f.
heteròtrof, heteròtrofa; heteròtrofs,
heteròtrofes adj.
heterotròﬁa; heterotròﬁes f.
heterotròﬁc, heterotròﬁca; heterotròﬁcs,
heterotròﬁques adj.
heterozigosi; heterozigosis f. [Ó]
heterozigot; heterozigots adj. i m. [Ó]
heterozigòtic, heterozigòtica; heterozigòtics,
heterozigòtiques adj.
heura (i derivats) → HEDRA (i derivats)
heure → HAURE
heurístic, heurística; heurístics, heurístiques adj.
heurística; heurístiques f.
hevea; hevees f. [é]
hexà; hexans m.
hexaclorociclohexà; hexaclorociclohexans m.
hexacloroetà; hexacloroetans m.
hexacord; hexacords m. [Ó]
hexactinèl·lida; hexactinèl·lides f.
hexadecà; hexadecans m.
hexadecasíl·lab; hexadecasíl·labs m.
hexadecimal; hexadecimals adj.
hexaedre; hexaedres m. [é]
hexaèdric, hexaèdrica; hexaèdrics,
hexaèdriques adj.
hexafàsic, hexafàsica; hexafàsics,
hexafàsiques adj.
hexàgon; hexàgons m.
hexagonal; hexagonals adj.
hexagram; hexagrams m.
hexaldehid; hexaldehids m.
hexàmer, hexàmera; hexàmers, hexàmeres adj.
hexametilendiamina; hexametilendiamines f.
hexametilentetramina; hexametilentetramines f.
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hexàmetre; hexàmetres m.
hexanal; hexanals m.
hexandre, hexandra; hexandres, hexandres adj.
hexanol; hexanols m. [Ó]
hexaoctaedre; hexaoctaedres m. [é]
hexapètal, hexapètala; hexapètals,
hexapètales adj.
hexàpode, hexàpoda; hexàpodes, hexàpodes adj.
hexàpter, hexàptera; hexàpters, hexàpteres adj.
hexaquisoctaedre; hexaquisoctaedres m. [é]
hexaquistetraedre; hexaquistetraedres m. [é]
hexasíl·lab, hexasíl·laba; hexasíl·labs,
hexasíl·labes adj. i m.
hexasil·làbic, hexasil·làbica; hexasil·làbics,
hexasil·làbiques adj.
hexasperm, hexasperma; hexasperms,
hexaspermes adj. [É]
hexasteròfor; hexasteròfors m.
hexàstil, hexàstila; hexàstils, hexàstiles adj.
hexatetraedre; hexatetraedres m. [é]
hexil; hexils m.
hexilé; hexilens m.
hèxode; hèxodes m.
hexosa; hexoses f. [ó]
hexosan; hexosans m.
hi pron.
hialescent; hialescents adj. [é]
hialí, hialina; hialins, hialines adj.
hialita; hialites f.
hialitis f. inv.
hialògraf; hialògrafs m.
hialograﬁa; hialograﬁes f.
hialoide; hialoides adj. i f. [Ó]
hialoplasma; hialoplasmes m.
hialòpter, hialòptera; hialòpters, hialòpteres adj.
hialotècnia; hialotècnies f.
hialúrgic, hialúrgica; hialúrgics, hialúrgiques adj.
hiat; hiats m.
hiatus → HIAT
hibernació; hibernacions f.
hibernar v. tr. i intr. (hiberna [É])
hibisc; hibiscs (o hibiscos) m.
híbrid, híbrida; híbrids, híbrides adj. i m.
hibridació; hibridacions f.
hibridar v. tr. i pron.
hibridisme; hibridismes m.
hibridoma; hibridomes m. [ó]
hidàtide; hidàtides f.
hidatídic, hidatídica; hidatídics, hidatídiques adj.
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hidatisme; hidatismes m.
hidatode; hidatodes m. [Ó]
hidatogènic, hidatogènica; hidatogènics,
hidatogèniques adj.
hidnàcia; hidnàcies f.
hidra; hidres f.
hidràcid; hidràcids m.
hidragog, hidragoga; hidragogs, hidragogues
adj. [Ó]
hidrant; hidrants m.
hidrargil·lita; hidrargil·lites f.
hidrargir; hidrargirs m.
hidrargíric, hidrargírica; hidrargírics,
hidrargíriques adj.
hidrargiropneumàtic, hidrargiropneumàtica;
hidrargiropneumàtics,
hidrargiropneumàtiques adj.
hidrartritis f. inv.
hidrartrosi; hidrartrosis f. [Ó]
hidrastis m. inv.
hidrat; hidrats m.
hidratable; hidratables adj.
hidratació; hidratacions f.
hidratant; hidratants adj.
hidratar v. tr. i pron.
hidratopectina; hidratopectines f.
hidràulic, hidràulica; hidràulics, hidràuliques adj.
hidràulica; hidràuliques f.
hidrazida; hidrazides f.
hidrazina; hidrazines f.
hidrazini; hidrazinis m.
hidrazocompost; hidrazocomposts
(o hidrazocompostos) m. [Ó]
hidrazona; hidrazones f. [ó]
hídria; hídries f.
hídric, hídrica; hídrics, hídriques adj.
hidró; hidrons m.
hidroala; hidroales f.
hidroalcohòlic, hidroalcohòlica;
hidroalcohòlics, hidroalcohòliques adj.
hidroavió; hidroavions m.
hidrobàtid; hidrobàtids m.
hidrobiologia; hidrobiologies f.
hidrocarbonat, hidrocarbonada;
hidrocarbonats, hidrocarbonades adj.
hidrocarbur; hidrocarburs m.
hidrocèfal, hidrocèfala; hidrocèfals,
hidrocèfales adj. i m. i f.
hidrocefàlia; hidrocefàlies f.
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hidrocele; hidroceles f. [É]
hidrocel·lulosa; hidrocel·luloses f. [ó]
hidrocor, hidrocora; hidrocors, hidrocores adj. [Ó]
hidrocòria; hidrocòries f.
hidrocució; hidrocucions f.
hidrodinàmic, hidrodinàmica; hidrodinàmics,
hidrodinàmiques adj.
hidrodinàmica; hidrodinàmiques f.
hidrodinamisme; hidrodinamismes m.
hidroelèctric, hidroelèctrica; hidroelèctrics,
hidroelèctriques adj.
hidroelectricitat; hidroelectricitats f.
hidroextracció; hidroextraccions f.
hidroextractor; hidroextractors m. [ó]
hidròfan, hidròfana; hidròfans, hidròfanes adj.
hidròfana; hidròfanes f.
hidròﬁl, hidròﬁla; hidròﬁls, hidròﬁles adj.
hidroﬁlaci; hidroﬁlacis m.
hidrofília; hidrofílies f.
hidroﬁl·làcia; hidroﬁl·làcies f.
hidròﬁt; hidròﬁts m.
hidròﬁta; hidròﬁtes f.
hidròfob, hidròfoba; hidròfobs, hidròfobes adj.
i m. i f.
hidrofòbia; hidrofòbies f.
hidrofòbic, hidrofòbica; hidrofòbics,
hidrofòbiques adj.
hidròfug, hidròfuga; hidròfugs, hidròfugues adj.
hidrofugació; hidrofugacions f.
hidrogel; hidrogels m. [É]
hidrogen; hidrògens m. [Ó]
hidrogenació; hidrogenacions f.
hidrogenar v. tr. (hidrogena [é])
hidrogenat, hidrogenada; hidrogenats,
hidrogenades adj. i m. i f.
hidrogencarbonat; hidrogencarbonats m.
hidrogendiòxid; hidrogendiòxids m.
hidrogenfosfat; hidrogenfosfats m.
hidrogenftalat; hidrogenftalats m.
hidrogènia; hidrogènies f.
hidrogenoide; hidrogenoides adj. [Ó]
hidrogenperòxid; hidrogenperòxids m.
hidrogensulfat; hidrogensulfats m.
hidrogensulﬁt; hidrogensulﬁts m.
hidrogensulfur; hidrogensulfurs m.
hidrogentartrat; hidrogentartrats m.
hidrogeòleg, hidrogeòloga; hidrogeòlegs,
hidrogeòlogues m.
hidrogeologia; hidrogeologies f.
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hidrognòsia; hidrognòsies f.
hidrogogia; hidrogogies f.
hidrograﬁa; hidrograﬁes f.
hidrogràﬁc, hidrogràﬁca; hidrogràﬁcs,
hidrogràﬁques adj.
hidrograma; hidrogrames m.
hidroide; hidroides m. [Ó]
hidròleg, hidròloga; hidròlegs, hidròlogues m. i f.
hidròlisi; hidròlisis f.
hidrolític, hidrolítica; hidrolítics, hidrolítiques adj.
hidrolitzar v. tr.
hidrolliscador; hidrolliscadors m. [ó]
hidrologia; hidrologies f.
hidrològic, hidrològica; hidrològics,
hidrològiques adj.
hidromància; hidromàncies f.
hidromàntic, hidromàntica; hidromàntics,
hidromàntiques m. i f.
hidromassatge; hidromassatges m.
hidromedusa; hidromeduses f.
hidromel; hidromels m. [É]
hidrometeor; hidrometeors m. [ó]
hidrometeorologia; hidrometeorologies f.
hidròmetre; hidròmetres m.
hidrometria; hidrometries f.
hidromètric, hidromètrica; hidromètrics,
hidromètriques adj.
hidromorf, hidromorfa; hidromorfs,
hidromorfes adj. [Ó]
hidrona; hidrones f. [ó]
hidrònim; hidrònims m.
hidròpata; hidròpates m. i f.
hidropatia; hidropaties f.
hidropàtic, hidropàtica; hidropàtics,
hidropàtiques adj.
hidroperòxid; hidroperòxids m.
hidroperoxil; hidroperoxils m.
hidropesia; hidropesies f.
hidròpic, hidròpica; hidròpics, hidròpiques adj. i m. i f.
hidroplà; hidroplans m.
hidroplanatge; hidroplanatges m.
hidropneumàtic, hidropneumàtica;
hidropneumàtics, hidropneumàtiques adj.
hidroponia; hidroponies f.
hidropònic, hidropònica; hidropònics,
hidropòniques adj.
hidroport; hidroports m. [Ó]
hidròpter; hidròpters m.
hidroptèrida; hidroptèrides f.
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hidroquinona; hidroquinones f. [ó]
hidroscòpia; hidroscòpies f.
hidrosembra; hidrosembres f. [é]
hidrosembradora; hidrosembradores f. [ó]
hidrosfera; hidrosferes f. [é]
hidrosilicat; hidrosilicats m.
hidrosol; hidrosols m. [Ó]
hidrosoluble; hidrosolubles adj.
hidrostàtic, hidrostàtica; hidrostàtics,
hidrostàtiques adj.
hidrostàtica; hidrostàtiques f.
hidrotècnia; hidrotècnies f.
hidroteràpia; hidroteràpies f.
hidroteràpic, hidroteràpica; hidroteràpics,
hidroteràpiques adj.
hidrotermal; hidrotermals adj.
hidrotimetria; hidrotimetries f.
hidrotimètric, hidrotimètrica; hidrotimètrics,
hidrotimètriques adj.
hidrotòrax; hidrotòraxs m.
hidrotrineu; hidrotrineus m. [É]
hídrox; hídroxs m.
hidroxàmic; hidroxàmics m.
hidroxiàcid; hidroxiàcids m.
hidroxibenzé; hidroxibenzens m.
hidroxicetona; hidroxicetones f. [ó]
hidròxid; hidròxids m.
hidroxil; hidroxils m.
hidroxilació; hidroxilacions f.
hidroxilamida; hidroxilamides f.
hidroxilamina; hidroxilamines f.
hidroxilat, hidroxilada; hidroxilats, hidroxilades adj.
hidroxili; hidroxilis m.
hidroxílic, hidroxílica; hidroxílics, hidroxíliques adj.
hidroxiprolina; hidroxiprolines f.
hidroxiquinolina; hidroxiquinolines f.
hidrozou; hidrozous m. [Ó]
hidrur; hidrurs m.
hiemal; hiemals adj.
hiena; hienes f. [é]
hiènid; hiènids m.
hieràtic, hieràtica; hieràtics, hieràtiques adj.
hieràticament adv.
hieratisme; hieratismes m.
hierocràcia; hierocràcies f.
hierofant; hierofants m.
hierofanta; hierofantes m.
hierogàmia; hierogàmies f.
hieroglíﬁc, hieroglíﬁca; hieroglíﬁcs,
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hieroglíﬁques adj. i m.
hieroscòpia; hieroscòpies f.
hietograma; hietogrames m.
hifa; hifes f.
hifomicet; hifomicets m. [é]
higiene; higienes f. [é]
higiènic, higiènica; higiènics, higièniques adj.
higiènicament adv.
higienisme; higienismes m.
higienista (o higieniste, higienista); higienistes m. i f.
higienització; higienitzacions f.
higienitzar v. tr.
higròﬁl, higròﬁla; higròﬁls, higròﬁles adj.
higròﬁt; higròﬁts m.
higroﬁta; higroﬁtes f.
higroforàcia; higroforàcies f.
higrologia; higrologies f.
higroma; higromes m. [ó]
higròmetre; higròmetres m.
higrometria; higrometries f.
higromètric, higromètrica; higromètrics,
higromètriques adj.
higroscopi; higroscopis m. [Ó]
higroscòpia; higroscòpies f.
higroscòpic, higroscòpica; higroscòpics,
higroscòpiques adj.
higroscopicitat; higroscopicitats f.
higròstat; higròstats m.
hilar; hilars adj.
hilarant; hilarants adj.
hilaritat; hilaritats f.
hilemorﬁsme; hilemorﬁsmes m.
hílid; hílids m.
hilobàtid; hilobàtids m.
hilozoisme; hilozoismes m.
hílum; hílums m.
himen; hímens m.
himeneu; himeneus m. [É]
himeni; himenis m. [É]
himenomicet; himenomicets m. [é]
himenòpter, himenòptera; himenòpters,
himenòpteres adj. i m.
himnari; himnaris m.
himne; himnes m.
himnòdia; himnòdies f.
himnograﬁa; himnograﬁes f.
himnòleg, himnòloga; himnòlegs, himnòlogues
m. i f.
himnologia; himnologies f.
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hindi; hindis adj. i m.
hindú; hindús adj. i m. i f.
hinduisme; hinduismes m.
hinduista (o hinduiste, hinduista); hinduistes
adj. i m. i f.
hindustànic, hindustànica; hindustànics,
hindustàniques adj. i m. i f.
hioïdal; hioïdals adj.
hioide; hioides adj. i m. [Ó]
hiosciamina; hiosciamines f.
hioscina; hioscines f.
hipàl·lage; hipàl·lages f.
hiperactivitat; hiperactivitats f.
hiperalimentació; hiperalimentacions f.
hipèrbaton; hipèrbatons m.
hipèrbola; hipèrboles f.
hipèrbole; hipèrboles f.
hiperbòlic, hiperbòlica; hiperbòlics,
hiperbòliques adj.
hiperbòlicament adv.
hiperbolitzar v. tr.
hiperboloide; hiperboloides m. [Ó]
hiperbori, hiperbòria; hiperboris, hiperbòries adj. [Ó]
hiperbúlia; hiperbúlies f.
hipercàrrega; hipercàrregues f.
hiperclorhídria; hiperclorhídries f.
hiperclorhídric, hiperclorhídrica;
hiperclorhídrics, hiperclorhídriques adj.
hiperconjugació; hiperconjugacions f.
hipercorrecció; hipercorreccions f.
hipercrisi; hipercrisis f.
hipercrític, hipercrítica; hipercrítics,
hipercrítiques adj. i m. i f.
hipercrítica; hipercrítiques f.
hipercub; hipercubs m.
hiperdulia; hiperdulies f.
hiperèmia; hiperèmies f.
hiperemotiu, hiperemotiva; hiperemotius,
hiperemotives adj.
hiperemotivitat; hiperemotivitats f.
hiperespai; hiperespais m.
hiperestàtic, hiperestàtica; hiperestàtics,
hiperestàtiques adj.
hiperestatisme; hiperestatismes m.
hiperestèsia; hiperestèsies f.
hiperestesiar v. tr. i pron.
hiperestèsic, hiperestèsica; hiperestèsics,
hiperestèsiques adj. i m. i f.
hiperfàgia; hiperfàgies f.
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hiperfí, hiperﬁna; hiperﬁns, hiperﬁnes adj.
hiperfreqüència; hiperfreqüències f.
hiperglobúlia; hiperglobúlies f.
hiperglucèmia; hiperglucèmies f.
hiperhidrosi; hiperhidrosis f. [Ó]
hipericàcia; hipericàcies f.
hiperinﬂació; hiperinﬂacions f.
hipermèdia; hipermèdies m.
hipermercat; hipermercats m.
hipermetamorfosi; hipermetamorfosis f. [Ó]
hipermetria; hipermetries f.
hipermètric, hipermètrica; hipermètrics,
hipermètriques adj.
hipermetrop; hipermetrops adj. i m. i f. [Ó]
hipermetropia; hipermetropies f.
hipermnèsia; hipermnèsies f.
hipernucli; hipernuclis m.
hiperó; hiperons m.
hiperònim; hiperònims m.
hiperòxid; hiperòxids m.
hiperparàsit, hiperparàsita; hiperparàsits,
hiperparàsites adj. i m.
hiperparasitisme; hiperparasitismes m.
hiperplàsia; hiperplàsies f.
hiperpnea; hiperpnees f. [é]
hiperpredador, hiperpredadora;
hiperpredadors, hiperpredadores adj. i m. [ó]
hiperrealisme; hiperrealismes m.
hiperrealista (o hiperrealiste, hiperrealista);
hiperrealistes adj. i m. i f.
hipersensibilitat; hipersensibilitats f.
hipersensibilització; hipersensibilitzacions f.
hipersensible; hipersensibles adj.
hipersò; hipersons m.
hipersònic, hipersònica; hipersònics,
hipersòniques adj.
hiperstena; hiperstenes m. [é]
hipertens, hipertensa; hipertensos,
hipertenses adj. i m. i f. [é]
hipertensió; hipertensions f.
hipertensor, hipertensora; hipertensors,
hipertensores adj. i m. [ó]
hipertext; hipertexts (o hipertextos) m. [É]
hipertímic, hipertímica; hipertímics,
hipertímiques adj. i m. i f.
hipertiroïdisme; hipertiroïdismes m.
hipertròﬁa; hipertròﬁes f.
hipertroﬁar v. tr. i pron.
hipertròﬁc, hipertròﬁca; hipertròﬁcs,
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hipertròﬁques adj. i m. i f.
hipervitaminosi; hipervitaminosis f. [Ó]
hípetre; hípetres m.
hípic, hípica; hípics, hípiques adj.
hípica; hípiques f.
hipisme; hipismes m.
hipnagògic, hipnagògica; hipnagògics,
hipnagògiques adj.
hipnobrial; hipnobrials f.
hipnologia; hipnologies f.
hipnopòmpic, hipnopòmpica; hipnopòmpics,
hipnopòmpiques adj.
hipnosi; hipnosis f. [Ó]
hipnòspora; hipnòspores f.
hipnòtic, hipnòtica; hipnòtics, hipnòtiques adj.
i m. i f.
hipnotisme; hipnotismes m.
hipnotitzable; hipnotitzables adj.
hipnotització; hipnotitzacions f.
hipnotitzador, hipnotitzadora; hipnotitzadors,
hipnotitzadores adj. i m. i f. [ó]
hipnotitzar v. tr.
hipoacúsia; hipoacúsies f.
hipoal·lèrgic, hipoal·lèrgica; hipoal·lèrgics,
hipoal·lèrgiques adj.
hipobromit; hipobromits m.
hipocalòric, hipocalòrica; hipocalòrics,
hipocalòriques adj.
hipocamp; hipocamps m.
hipocàpnia; hipocàpnies f.
hipocarp; hipocarps m.
hipocastanàcia; hipocastanàcies f.
hipocaust; hipocausts (o hipocaustos) m.
hipocentre; hipocentres m. [é]
hipocicloide; hipocicloides f. [Ó]
hipoclorit; hipoclorits m.
hipocondri; hipocondris m. [Ó]
hipocondria; hipocondries f.
hipocondríac, hipocondríaca; hipocondríacs,
hipocondríaques adj. i m. i f.
hipocorístic, hipocorística; hipocorístics,
hipocorístiques adj. i m.
hipocràs; hipocrasos m.
hipocràtic, hipocràtica; hipocràtics,
hipocràtiques adj.
hipocratisme; hipocratismes m.
hipocresia; hipocresies f.
hipocristal·lí, hipocristal·lina; hipocristal·lins,
hipocristal·lines adj.
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hipòcrita; hipòcrites adj. i m. i f.
hipocrital; hipocritals adj.
hipòcritament adv.
hipoderma; hipodermes m. [é]
hipodèrmic, hipodèrmica; hipodèrmics,
hipodèrmiques adj.
hipòdrom; hipòdroms m.
hipoeutèctic, hipoeutèctica; hipoeutèctics,
hipoeutèctiques adj.
hipòﬁsi; hipòﬁsis f.
hipoﬁsiari, hipoﬁsiària; hipoﬁsiaris,
hipoﬁsiàries adj.
hipofític, hipofítica; hipofítics, hipofítiques adj.
hipofosfat; hipofosfats m.
hipofosﬁt; hipofosﬁts m.
hipofosfòric; hipofosfòrics adj.
hipofosforós; hipofosforosos adj.
hipogastri; hipogastris m.
hipogàstric, hipogàstrica; hipogàstrics,
hipogàstriques adj.
hipogènic, hipogènica; hipogènics,
hipogèniques adj.
hipogeu [É], hipogea [é]; hipogeus [É], hipogees
[é] adj. i m.
hipogin, hipògina; hipògins, hipògines adj. [Ó]
hipoglòs, hipoglossa; hipoglossos, hipoglosses adj.
hipoglucèmia; hipoglucèmies f.
hipogrif; hipogrifs m.
hipoiodit; hipoiodits m.
hipòleg, hipòloga; hipòlegs, hipòlogues m. i f.
hipolimni; hipolimnis m.
hipolímnion; hipolímnions m.
hipomania; hipomanies f.
hipomaniàtic, hipomaniàtica; hipomaniàtics,
hipomaniàtiques adj.
hipònim; hipònims m.
hiponímia; hiponímies f.
hipoparatiroïdisme; hipoparatiroïdismes m.
hipopituïtarisme; hipopituïtarismes m.
hipoplàsia; hipoplàsies f.
hipopòtam; hipopòtams m.
hipopotàmid; hipopotàmids m.
hiporquema; hiporquemes m. [é]
hipòstasi; hipòstasis f.
hipostàtic, hipostàtica; hipostàtics,
hipostàtiques adj.
hipostàticament adv.
hipostènia; hipostènies f.
hipòstil, hipòstila; hipòstils, hipòstiles adj.
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hiposulfúric; hiposulfúrics adj.
hiposulfurós; hiposulfurosos adj.
hipotàctic, hipotàctica; hipotàctics,
hipotàctiques adj.
hipotalàmic, hipotalàmica; hipotalàmics,
hipotalàmiques adj.
hipotalàssica; hipotalàssiques f.
hipotàlem; hipotàlems m.
hipotaxi; hipotaxis f.
hipoteca; hipoteques f. [é]
hipotecable; hipotecables adj.
hipotecar v. tr. (hipoteca [é])
hipotecari, hipotecària; hipotecaris,
hipotecàries adj.
hipotècnia; hipotècnies f.
hipotènar; hipotènars m.
hipotens, hipotensa; hipotensos, hipotenses
adj. i m. i f. [é]
hipotensió; hipotensions f.
hipotensor, hipotensora; hipotensors,
hipotensores adj. i m. [ó]
hipotenusa; hipotenuses f.
hipotermal; hipotermals adj.
hipotèrmia; hipotèrmies f.
hipotèrmic, hipotèrmica; hipotèrmics,
hipotèrmiques adj.
hipòtesi; hipòtesis f.
hipotètic, hipotètica; hipotètics, hipotètiques adj.
hipotèticament adv.
hipotímic, hipotímica; hipotímics, hipotímiques
adj. i m. i f.
hipotiposi; hipotiposis f. [Ó]
hipotiroïdisme; hipotiroïdismes m.
hipotonia; hipotonies f.
hipotònic, hipotònica; hipotònics, hipotòniques adj.
hipovitaminosi; hipovitaminosis f. [Ó]
hipòxia; hipòxies f.
hippy; hippys adj. i m. i f.
hipsocròmic, hipsocròmica; hipsocròmics,
hipsocròmiques adj.
hipsodont, hipsodonta; hipsodonts,
hipsodontes adj. [ó]
hipsoﬁl·le; hipsoﬁl·les m.
hipsograﬁa; hipsograﬁes f.
hipsogràﬁc, hipsogràﬁca; hipsogràﬁcs,
hipsogràﬁques adj.
hipsograma; hipsogrames m.
hipsòmetre; hipsòmetres m.
hipsometria; hipsometries f.
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hipsomètric, hipsomètrica; hipsomètrics,
hipsomètriques adj.
hipúric; hipúrics adj.
hiracoïdeu; hiracoïdeus m. [É]
hirsut, hirsuta; hirsuts, hirsutes adj.
hirsutisme; hirsutismes m.
hirudini; hirudinis m.
hirundínid; hirundínids m.
hisenda; hisendes f. [é]
hisendat, hisendada; hisendats, hisendades
adj. i m. i f.
hisop; hisops m. [Ó]
hispà, hispana; hispans, hispanes adj. i m. i f.
hispànic, hispànica; hispànics, hispàniques adj.
hispanisme; hispanismes m.
hispanista (o hispaniste, hispanista);
hispanistes adj. i m. i f.
hispanística; hispanístiques f.
hispanitat; hispanitats f.
hispanitzar v. tr.
hispanoamericà, hispanoamericana;
hispanoamericans, hispanoamericanes adj.
i m. i f.
hispanòﬁl, hispanòﬁla; hispanòﬁls,
hispanòﬁles adj. i m. i f.
hispanomusulmà, hispanomusulmana;
hispanomusulmans, hispanomusulmanes
adj. i m. i f.
hispanoparlant; hispanoparlants adj. i m. i f.
hispanoromà, hispanoromana;
hispanoromans, hispanoromanes adj. i m. i f.
híspid, híspida; híspids, híspides adj.
hissar v. tr. i pron.
histamina; histamines f.
histerectomia; histerectomies f.
histèresi; histèresis f.
histèria; histèries f.
histèric, histèrica; histèrics, histèriques adj. i m. i f.
histerisme; histerismes m.
histeritis f. inv.
histerologia; histerologies f.
histidina; histidines f.
histiodromia; histiodromies f.
histocompatibilitat; histocompatibilitats f.
histogen, histògena; histògens, histògenes adj. [Ó]
histogènesi; histogènesis f.
histogènia; histogènies f.
histògraf, histògrafa; histògrafs, histògrafes m. i f.
histograﬁa; histograﬁes f.
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histogràﬁc, histogràﬁca; histogràﬁcs,
histogràﬁques adj.
histograma; histogrames m.
histoide; histoides adj. [Ó]
histoincompatibilitat; histoincompatibilitats f.
històleg, històloga; històlegs, històlogues m. i f.
històlisi; històlisis f.
histolític, histolítica; histolítics, histolítiques adj.
histologia; histologies f.
histològic, histològica; histològics,
histològiques adj.
histometria; histometries f.
histona; histones f. [ó]
histònom, histònoma; histònoms, histònomes m. i f.
histonomia; histonomies f.
història; històries f.
historiable; historiables adj.
historiador, historiadora; historiadors,
historiadores m. i f. [ó]
historial; historials adj. i m.
historiar v. tr.
historiat, historiada; historiats, historiades adj.
històric, històrica; històrics, històriques adj. i
m. i f.
històricament adv.
historicisme; historicismes m.
historicitat; historicitats f.
historieta; historietes f. [é]
historiògraf, historiògrafa; historiògrafs,
historiògrafes m. i f.
historiograﬁa; historiograﬁes f.
historiogràﬁc, historiogràﬁca; historiogràﬁcs,
historiogràﬁques adj.
historiòleg, historiòloga; historiòlegs,
historiòlogues m. i f.
historiologia; historiologies f.
histotomia; histotomies f.
histricosfera; histricosferes f. [é]
histrió; histrions m.
histriònic, histriònica; histriònics,
histriòniques adj.
histrionisme; histrionismes m.
hitlerià, hitleriana; hitlerians, hitlerianes adj. i m. i f.
hittita; hittites adj. i m. i f.
hivern; hiverns m. [É]
hivernacle; hivernacles m.
hivernada; hivernades f.
hivernal; hivernals adj.
hivernant; hivernants adj. i m. i f.
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hivernar v. intr. (hiverna [É])
hivernenc, hivernenca; hivernencs,
hivernenques adj. [é]
hiverner; hiverners m. [é]
hivernesc, hivernesca; hivernescs
(o hivernescos), hivernesques adj. [é]
ho pron. [o]
hoatzín; hoatzins m.
hobby; hobbys m.
hodiern, hodierna; hodierns, hodiernes adj. [É]
hodògraf; hodògrafs m.
hodòmetre; hodòmetres m.
hola interj. [ó]
holanda; holandes m. i f.
holandés, holandesa; holandesos, holandeses
adj. i m. i f.
holandeta; holandetes f. [é]
holàrtic, holàrtica; holàrtics, holàrtiques adj.
holmi; holmis m. [Ó]
hòlmic, hòlmica; hòlmics, hòlmiques adj.
holocaust; holocausts (o holocaustos) m.
holocé; holocens m.
holocèfal; holocèfals m.
holocènic, holocènica; holocènics,
holocèniques adj.
holocristal·lí, holocristal·lina; holocristal·lins,
holocristal·lines adj.
holoedre; holoedres m. [é]
holoèdria; holoèdries f.
holoèdric, holoèdrica; holoèdrics,
holoèdriques adj.
hologènia; hologènies f.
hologènic, hologènica; hologènics,
hologèniques adj.
hològraf, hològrafa; hològrafs, hològrafes adj.
holograﬁa; holograﬁes f.
hologràﬁc, hologràﬁca; hologràﬁcs,
hologràﬁques adj.
holograma; hologrames m.
holometàbol, holometàbola; holometàbols,
holometàboles adj. i m.
holòmetre; holòmetres m.
holosiderit; holosiderits m.
holotip; holotips m.
holotipus → HOLOTIP
holotúria; holotúries f.
holoturioïdeu; holoturioïdeus m. [É]
hom pron. [Ó]
homalogràﬁc, homalogràﬁca; homalogràﬁcs,
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homalogràﬁques adj.
home; hòmens (o homes) m. [Ó]
homei; homeis m. [é]
homeier, homeiera; homeiers, homeieres adj.
i m. i f. [é]
homenada; homenades f.
homenàs; homenassos m.
homenatge; homenatges m.
homenatjar v. tr.
homenatjat, homenatjada; homenatjats,
homenatjades adj. i m. i f.
homenejar v. intr. (homeneja [é])
homenenc, homenenca; homenencs,
homenenques adj. [é]
homenera; homeneres adj. [é]
homenet; homenets m. [é]
homenia; homenies f.
homenívol, homenívola; homenívols,
homenívoles adj.
homenot; homenots m. [Ó]
homeòpata; homeòpates adj. i m. i f.
homeopatia; homeopaties f.
homeopàtic, homeopàtica; homeopàtics,
homeopàtiques adj.
homeòstat; homeòstats m.
homeotelèuton; homeotelèutons m.
homeoterm, homeoterma; homeoterms,
homeotermes adj. [É]
homèric, homèrica; homèrics, homèriques adj.
homicida; homicides adj. i m. i f.
homicidi; homicidis m.
homilia; homilies f.
homiliari; homiliaris m.
homínid; homínids m.
hominització; hominitzacions f.
hominoide; hominoides adj. i m. [Ó]
homocentre; homocentres m. [é]
homocèntric, homocèntrica; homocèntrics,
homocèntriques adj.
homocerca; homocerques adj. [é]
homocinètic, homocinètica; homocinètics,
homocinètiques adj.
homocisteïna; homocisteïnes f.
homoclamidi, homoclamídia; homoclamidis,
homoclamídies adj.
homodí, homodina; homodins, homodines adj.
homofocal; homofocals adj.
homòfon, homòfona; homòfons, homòfones adj.
homofonia; homofonies f.
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homofònic, homofònica; homofònics,
homofòniques adj.
homogamètic, homogamètica; homogamètics,
homogamètiques adj.
homogàmia; homogàmies f.
homogàmic, homogàmica; homogàmics,
homogàmiques adj.
homogeneïtat; homogeneïtats f.
homogeneïtzació; homogeneïtzacions f.
homogeneïtzador, homogeneïtzadora;
homogeneïtzadors, homogeneïtzadores adj.
i m. [ó]
homogeneïtzar v. tr.
homogeni, homogènia; homogenis,
homogènies adj. [É]
homogèniament adv.
homògraf, homògrafa; homògrafs, homògrafes
adj. i m.
homograﬁa; homograﬁes f.
homogràﬁc, homogràﬁca; homogràﬁcs,
homogràﬁques adj.
homòleg, homòloga; homòlegs, homòlogues
adj. i m. i f.
homòlisi; homòlisis f.
homolític, homolítica; homolítics, homolítiques adj.
homologable; homologables adj.
homologació; homologacions f.
homòlogament adv.
homologar v. tr. (homologa [Ó])
homologia; homologies f.
homològic, homològica; homològics,
homològiques adj.
homomorﬁsme; homomorﬁsmes m.
homonexual; homonexuals adj.
homònim, homònima; homònims, homònimes
adj. i m. i f.
homonímia; homonímies f.
homonimització; homonimitzacions f.
homoplàstia; homoplàsties f.
homopolar; homopolars adj.
homopoliàcid; homopoliàcids m.
homopolímer; homopolímers m.
homòpter; homòpters m.
homosemització; homosemitzacions f.
homosexologia; homosexologies f.
homosexual; homosexuals adj. i m. i f.
homosexualisme; homosexualismes m.
homosexualitat; homosexualitats f.
homosintagmàtic, homosintagmàtica;
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homosintagmàtics, homosintagmàtiques adj.
homotècia; homotècies f.
homotècnia; homotècnies f.
homotènia; homotènies f.
homoterm, homoterma; homoterms,
homotermes adj. [É]
homotètic, homotètica; homotètics,
homotètiques adj.
homotípia; homotípies f.
homotípic, homotípica; homotípics,
homotípiques adj.
homòton, homòtona; homòtons, homòtones adj.
homotonia; homotonies f.
homòtrop, homòtropa; homòtrops,
homòtropes adj. [Ó]
homozigosi; homozigosis f. [Ó]
homozigot; homozigots adj. i m. [Ó]
homozigòtic, homozigòtica; homozigòtics,
homozigòtiques adj.
hondureny, hondurenya; hondurenys,
hondurenyes adj. i m. i f. [é]
honest, honesta; honests (o honestos),
honestes adj. [é]
honestament adv. [é]
honestedat; honestedats f.
hongarés, hongaresa; hongaresos, hongareses
adj. i m. i f.
honor; honors m. (o f.) [ó]
honorabilitat; honorabilitats f.
honorable; honorables adj.
honorablement adv.
honorança; honorances f.
honorar v. tr. (honora [ó])
honorari, honorària; honoraris, honoràries adj. i m.
honoríﬁc, honoríﬁca; honoríﬁcs, honoríﬁques adj.
honoriﬁcació; honoriﬁcacions f.
honoríﬁcament adv.
honoriﬁcar v. tr.
honoriﬁcència; honoriﬁcències f.
honra; honres f. [ó]
honradament adv.
honradesa (o honradea); honradeses
(o honradees) f. [é]
honrament; honraments m. [é]
honrança; honrances f.
honrar v. tr. i pron. (honra [ó])
honrat, honrada; honrats, honrades adj.
honrós, honrosa; honrosos, honroses adj.
honrosament adv. [ó]
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hopa; hopes f. [ó]
hopalanda; hopalandes f.
hoplita; hoplites m.
hoquei; hoqueis m. [é]
hora; hores f. [Ó]
horabaixa; horabaixes f. (o m.)
horacià, horaciana; horacians, horacianes adj.
horada; horades adj.
horari, horària; horaris, horàries adj. i m.
horda; hordes f. [ó]
hordeació; hordeacions f.
hordenina; hordenines f.
horeta; horetes f. [é]
horitzó; horitzons m.
horitzontal; horitzontals adj. i f.
horitzontalitat; horitzontalitats f.
horitzontalment adv.
hormogoni; hormogonis m. [Ó]
hormona; hormones f. [ó]
hormonal; hormonals adj.
hornblenda; hornblendes f. [é]
horograﬁa; horograﬁes f.
horologi; horologis m. [Ó]
horòpter; horòpters m.
horoptèric, horoptèrica; horoptèrics,
horoptèriques adj.
horòscop; horòscops m.
horoscòpia; horoscòpies f.
horoscòpic, horoscòpica; horoscòpics,
horoscòpiques adj.
horribilitat; horribilitats f.
horrible; horribles adj.
horriblement adv.
hòrrid, hòrrida; hòrrids, hòrrides adj.
hòrridament adv.
horríﬁc, horríﬁca; horríﬁcs, horríﬁques adj.
horripilació; horripilacions f.
horripilant; horripilants adj.
horripilar v. tr.
horríson, horrísona; horrísons, horrísones adj.
horror; horrors m. (o f.) [ó]
horroritzar v. tr. i pron.
horrorós, horrorosa; horrorosos, horroroses adj.
horrorosament adv. [ó]
hort; horts m. [Ó]
horta; hortes f. [Ó]
hortalissa; hortalisses f.
hortellà, hortellana; hortellans, hortellanes
adj. i m. i f.
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hortense; hortenses adj. [é]
hortènsia; hortènsies f.
hortícola; hortícoles adj.
horticultor, horticultora; horticultors,
horticultores m. i f. [ó]
horticultura; horticultures f.
hortofructícola; hortofructícoles adj.
hortolà, hortolana; hortolans, hortolanes m. i f.
hosanna1 interj.
hosanna2; hosannes m.
hospici; hospicis m.
hospicià, hospiciana; hospicians, hospicianes m. i f.
hospital; hospitals m.
hospitalari, hospitalària; hospitalaris,
hospitalàries adj. i m. i f.
hospitalàriament adv.
hospitalejar v. intr. (hospitaleja [é])
hospitaler, hospitalera; hospitalers,
hospitaleres adj. i m. i f. [é]
hospitalisme; hospitalismes m.
hospitalitat; hospitalitats f.
hospitalització; hospitalitzacions f.
hospitalitzar v. tr.
host; hosts f. [Ó]
hostal; hostals m.
hostalatge; hostalatges m.
hostaler, hostalera; hostalers, hostaleres m. i f. [é]
hostaleria; hostaleries f.
hostat, hostada; hostats, hostades adj.
hostatge; hostatges m.
hostatger, hostatgera; hostatgers, hostatgeres
adj. i m. i f. [é]
hostatgeria; hostatgeries f.
hostatjar v. tr. i pron.
hoste [Ó], hostessa [é]; hostes [Ó], hostesses
[é] m. i f.
hostejar v. intr. (hosteja [é])
hòstia1 interj.
hòstia2; hòsties f.
hostier, hostiera; hostiers, hostieres m. i f. [é]
hostiera; hostieres f. [é]
hostil; hostils adj.
hostilitat; hostilitats f.
hostilitzar v. tr.
hostilles f. pl.
hostilment adv.
hotel; hotels m. [é]
hoteler, hotelera; hotelers, hoteleres adj. i m. i f. [é]
hoteleria; hoteleries f.

H
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hotentot; hotentots adj. i m. i f. [Ó]
hugonot; hugonots adj. i m. i f. [Ó]
hui adv.
huit; huits adj. i m.
huitada; huitades f.
huitanta; huitantes adj. i m.
huitanté, huitantena; huitantens, huitantenes
adj. i m.
huitantejar v. intr. (huitanteja [é])
huitantena; huitantenes f. [é]
huitantenni; huitantennis m. [É]
huitantí, huitantina; huitantins, huitantines adj.
i m. i f.
huitava; huitaves f.
huitavat, huitavada; huitavats, huitavades adj.
huit-centé, huit-centena; huit-centens,
huit-centenes adj. i m.
huitcentisme; huitcentismes m.
huitcentista (o huitcentiste, huitcentista);
huitcentistes adj. i m. i f.
huit-cents; huit-centes adj. i m. [é]
huité, huitena; huitens, huitenes adj. i m.
huitena; huitenes f. [é]
hule; hules m.
hulla; hulles f.
huller, hullera; hullers, hulleres adj. [é]
hullera; hulleres f. [é]
hum interj.
humà, humana; humans, humanes adj. i m.
humanal; humanals adj.
humanament adv.
humanisme; humanismes m.
humanista (o humaniste, humanista);
humanistes m. i f.
humanístic, humanística; humanístics,
humanístiques adj.
humanitari, humanitària; humanitaris,
humanitàries adj.
humanitàriament adv.
humanitarisme; humanitarismes m.
humanitat; humanitats f.
humanització; humanitzacions f.
humanitzar v. tr. i pron.
humanoide; humanoides adj. i m. [Ó]
humectació; humectacions f.
humectador; humectadors m. [ó]
humectant; humectants adj. i m.
humectar v. tr. (humecta [É])
húmer; húmers m.
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humeral; humerals adj. i m.
húmic, húmica; húmics, húmiques adj.
humidiﬁcació; humidiﬁcacions f.
humidiﬁcador, humidiﬁcadora; humidiﬁcadors,
humidiﬁcadores adj. i m. [ó]
humidiﬁcant; humidiﬁcants adj. i m.
humidiﬁcar v. tr.
humidímetre; humidímetres m.
humiditat; humiditats f.
humífer, humífera; humífers, humíferes adj.
humiﬁcació; humiﬁcacions f.
humil; humils adj. i m.
humiliació; humiliacions f.
humiliant; humiliants adj.
humiliar v. tr. i pron.
humilitat; humilitats f.
humilment adv.
humiltat → HUMILITAT
humina; humines f.
humit, humida; humits, humides adj. i m.
humitat; humitats f.
humitejament; humitejaments m. [é]
humitejar v. tr. i pron. (humiteja [é])
humitós, humitosa; humitosos, humitoses adj.
humor; humors m. (o f.) [ó]
humorada; humorades f.
humoral; humorals adj.
humorisme; humorismes m.
humorista (o humoriste, humorista);
humoristes adj. i m. i f.
humorístic, humorística; humorístics,
humorístiques adj.
humorísticament adv.
humorós, humorosa; humorosos, humoroses adj.
humorositat; humorositats f.
humus m. inv.
huns m. pl.
huracà; huracans m.
huracanat, huracanada; huracanats,
huracanades adj.
hurí; hurís f.
hurra interj.
hurtes, a les loc. adv.
hússar; hússars m.
husseinita; husseinites adj. i m.
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