
LLLLEENNGGUUAATTGGEE

oral i escrit        NNOO  SSEEXXIISSTTAA

Segur que al vostre centre han arribat molts de documents que
expliquen  per què  hem d’utilitzar un llenguatge no sexista, però com
que volem insistir-hi, hem preparat aquest breu recull de
suggeriments, amb un doble objectiu:

D’una banda, per reflexionar, una vegada més, sobre la importància
dels models que donam i la seva repercussió  en la concepció que van
construint els infants de si mateixos i dels altres.

De l’altra, per tenir uns referents per utilitzar  sempre que sigui
possible,  en el nostre llenguatge quotidià, que ajudin a substituir
aquells elements que reforcen una concepció no igualitària de les
persones.
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UUTTIILLIITTZZAARR  UUNN  LLLLEENNGGUUAATTGGEE  NNOO  SSEEXXIISSTTAA  IIMMPPLLIICCAA……

DDoonnaarr  uunn  mmooddeell   rreeaall iissttaa  ddee  llaa  ssoocciieettaatt,,   vveettllaanntt  ppeerrqquuèè  eellss  mmooddeellss  ffeemmeenniinnss  ssiigguuiinn
pprreesseennttss  aa  lleess  nnoossttrreess  eexxppll iiccaacciioonnss  ii   aallss  tteexxttoo ss  eessccrrii ttss  qquuee  uuttii ll ii ttzzaamm..

Literates, científiques, dones artistes i altres personatges rellevants,  han d’aparèixer
juntament amb els literats, científics... que estudiam a l’aula.

AAbbaannddoonnaarr  eell   pprreejjuuddiiccii   qquuee  ffaa  identificar  ffeeiinneess  aammbb  sseexxeess..

Les dones de neteja el personal de neteja
El conserge la consergeria, el personal de la consergeria
Els metges i les infermeres

el personal mèdic o el personal de salut
Els pilots i les hostesses 

el personal d’aviació, el personal de vol, els membres
de la tripulació

CCeerrccaarr  ssuubbssttaannttiiuuss  ii   eexxpp rreessssiioonnss
qquuee  ffaacciinn  rreeffeerr èènncciiaa  aall   ccooll ·· lleeccttiiuu  ddee  ppeerrssoonneess.

L’home o els homes   els homes i les dones, la humanitat, el gènere humà,
l’espècie humana, les persones, els éssers humans

Els drets de l’home els drets humans, els drets de les persones
El cos de l’home el cos humà
L’home del carrer  les persones corrents, les persones en general, la gent, la

majoria de la gent, la gent en general, la major part de la gent
L’home de lletres els homes i les dones de lletres, els literats i les literates, la gent

de lletres
Els canadencs el poble canadenc, els canadencs i les canadenques, etc.
Els nòmades, els immigrants...

els grups nòmades, la població migrant
Els ancians  les persones grans, la gent gran, la vellesa, les persones d’edat o

d’edat avançada
El candidat les persones que presentin la seva candidatura



Els professors el personal docent, el professorat, els professors i les professores
L’alumne  l’alumnat
L’alumne ha d’escriure…

escriviu, analitzau …
Els adults  les persones adultes, les persones d’edat adulta
Els pares  els pares i les mares, les famílies
Els funcionaris el personal de (nom de l’entitat), el funcionariat, els

funcionaris i les funcionàries
Els joves, els al·lots  els joves i les joves, la joventut, el jovent

RReeccóórrrr eerr  aa  aaddjjeeccttiiuuss  iinnvvaarriiaabblleess  ssiinnòònniimmss  ppeerr  rreessppeeccttaarr  llaa  ccoonnccoorrddaannççaa
aammbb  eellss  ssuubbssttaannttiiuuss,,     oo  rreeccoonnssttrruuiirr  llaa  ffrraassee  eevvii ttaann tt  llaa  mmaarrccaa  ddee  ggèènneerree.

Els treballadors són molt atents.
Els treballadors i les treballadores són molt atents i atentes.

Els treballadors i treballadores d’aquest centre són molt amables,
són agradables,  són persones molt atentes.

PPaassssaarr  ll ’’oorraacciióó  aa  aaccttiivvaa
ppeerr  eevvii ttaarr  llaa  ddii ffiiccuull ttaatt  ddee  ccoonnccoorrdd aannççaa  eenn  eell   ccaass  ddee  llaa  ppaassssiivvaa..

Les mestres i el monitor van ser convocades i convocat per la directora.
La directora va convocar les mestres i el monitor.

UUttii ll ii ttzzaarr  lleess  ffóórrmmuulleess  qquuee  ffoommeenn ttiinn
  uunnaa  ccoonncceeppcciióó  iigguuaall ii tt ààrriiaa  ddeell   rrooll   ddee  llaa  ddoonnaa  ddiinnss  llaa  ssoocciieettaatt..

El senyor Roig i la senyoreta Palou
                                     El senyor Roig i la senyora Palou
Carme Cardona, advocat (o metge o enginyer, arquitecte, governador, diputat, regidor,
conseller, etc.) advocada, metgessa, enginyera, arquitecta, governadora, diputada,
                                   regidora, consellera, etc.
El jutge, senyora Espadaler

la jutgessa, senyora Espadaler



EEmmpprraarr  rreeddaacccciioonnss  oo  ffoorrmmaattss
qquuee  aaccuull ll iinn  eellss  ddooss  sseexxeess  aa  lleess  ccaarrtteess,,   eellss  iimmpprreessooss  ii   aall ttrreess

  ddooccuummeennttss  aaddmmiinniissttrraattiiuuss  qquuee  vvaann  aaddrr eeççaattss  aa  ppeerrssoonn eess  iinnddeetteerrmmiinnaaddeess..

Sr./Sra. …nascut/da..            nom……lloc de naixement
L’interessat/a – l’afectat/a

            la persona interessada, la persona afectada
Tots els seleccionats            tothom que hagi estat seleccionat, les persones

           seleccionades
El demandant            si algú presenta una demanda, tothom qui presenti

           demanda, quan es presenti una demanda,
El president            la presidència
El secretari            la secretaria
Vocals  vocalies
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