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INTRODUCCIÓ

Aquesta guia és un conjunt d’extractes, amb exemples adaptats a la realitat de la Fundació Centre Mèdic
Psicopedagògic d’Osona (FCMPPO), de l’obra “Marcar les diferències: la representació de dones i homes
a la llengua”, elaborat per la Secretaria de Política Lingüística de l’Institut Català de la Dona i revisat per
Eulàlia Lladó, doctora en Filologia Romànica.

1 - ESTRATÈGIES DE REDACCIÓ

Quan redactem un text d’una certa extensió, s’ha d’intentar tenir en compte tots dos gèneres en totes
les referències a persones indeterminades. L’estratègia més habitual és combinar els diferents recursos
que permeten evitar la discriminació per raó de sexe en el llenguatge; convé utilitzar preferentment formes
genèriques (mots col·lectius, noms d’unitats administratives, expressions formades a partir de mots com
ara persona, etc.) i fer servir formes dobles (senceres o abreujades), quan els genèrics no siguin adequats.

2 - FORMES CONCRETES

Avui, com que hi ha un nombre considerable de dones que exerceixen professions i ocupen càrrecs
tradicionalment reservats als homes, cal utilitzar formes femenines d’aquestes ocupacions quan ens
referim a les dones.

Enlloc de Proposem
La psicòleg La psicòloga
La metge La metgessa

Si estem redactant un text que ha de ser vàlid durant un temps prou llarg, convé utilitzar un nom genèric,
o bé una denominació doble, en previsió que aquell càrrec pugui ser ocupat més endavant per una altra
persona

Enlloc de Proposem
La consellera de Salut La persona titular del Departament de Salut

El conseller o la consellera de Salut
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3 - FORMES GENÈRIQUES

Quan les persones a què fem referència a un text són indeterminades, o quan sabem que poden ser
dones i homes, és convenient que, sempre que sigui possible, fem servir formes genèriques que ens
permetin evitar qualsevol marca de gènere gramatical en la redacció i, per tant, qualsevol especificació
de sexe.

Equip terapèutic
Personal sanitari
Professorat
Equip de direcció

El gènere gramatical dels mots genèrics pot ser femení o masculí, i aquest fet no té cap relació amb la
marca de gènere gramatical a què fèiem referència en el paràgraf anterior.

la ciutadania (femení)
l’alumnat (masculí)

3.1 - MOTS COL·LECTIUS

Hi ha una sèrie de paraules de significat col·lectiu que eviten que hàgim d’esmentar sistemàticament
tots dos gèneres

Enlloc de Proposem
Alumnes Alumnat
Treballadors Personal, plantilla, equip
Tots Tothom, tota la gent, tot el món
Voluntaris Voluntariat
Socis Agrupació, associació
Nens Infància, canalla, quitxalla, mainada
Nois Joventut, jovent
Ciutadans Ciutadania, població, societat, poble
Homes Gent, humanitat, persones

3.2 - NOMS DE PROFESSIONS

Si coneixem la persona i, per tant, sabem si és un home o una dona, es pot escriure directament:
El terapeuta ocupacional / La terapeuta ocupacional
El gerent / La gerent
L’educador social / L’educadora social
Etc.
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Sinó, la forma correcta és:
Enlloc de Proposem
Gerent Gerència

El/la gerent
Administratius Auxiliar administrativa

Personal d’administració
Personal auxiliar d’administració

Terapeutes ocupacionals Equip terapèutic
Personal de Teràpia Ocupacional
Professionals de Teràpia Ocupacional
Els/les terapeutes ocupacionals

Psicòlegs Equip de psicòlegs
Professionals de la Psicologia
Personal de Psicologia
Els psicòlegs / les psicòlogues

Educadors Socials Equip d’educadors socials
Professionals de l’Educació Social
Personal d’Educació Social
Els educadors socials/ les educadores socials

Treballadors Socials Equip de treballadors socials
Professionals de Treball Social
Personal de Treball Social
Els treballadors socials/ les treballadores socials

Monitors Monitors i monitores
Monitores i monitors
El monitor/a
Els monitors/es

Insertors laborals Insertors i insertores laborals
Insertores i insertors laborals
L’insertor/a laboral
Els insertors/es laborals

Integradors socials Integradors i integradores socials
Integradores i integradors socials
L’integrador/a social
Els integradors/es socials

Infermers Infermers i Infermeres
Personal d’Infermeria
Els infermers/es

Psiquiatres Equip de psiquiatres
Professionals de Psiquiatria
Personal de Psiquiatria
Els psiquiatres/ les psiquiatres

Les dones de la neteja El personal de la neteja
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3.3 - NOMS D’ORGANISMES I UNITATS ADMINISTRATIVES

Quan no sabem si la persona que ocupa un càrrec és dona o home, o quan volem que el text 
en què s’esmenta el càrrec tingui validesa independentment de la persona concreta que l’ocupa 
en un moment determinat, com és el cas dels rètols de despatxos o dels textos de normes, 
podem referir-nos a aquest càrrec amb el nom de l’organisme o la unitat administrativa 
corresponent.

Enlloc de Proposem
Gerent Gerència
Conseller Departament, conselleria, consell
Administrador Administració
Delegat Delegació
Alcalde Alcaldia, Ajuntament
Regidor Regidoria
President Presidència

3.4 - EXPRESSIONS DESPERSONALITZADES

Enlloc de Proposem
Redactors Redactat per
Sr./Sra. Nom
Col·laboradors Amb la col·laboració de
El/la sol·licitant Dades personals  // Cognoms i noms
Nascut/uda Lloc de naixement
En/Na o Sr/Sra. Nom i cognoms

3.5 - MOTS INVARIABLES

Enlloc de Proposem
Nen Infant
Home Persona
Alcaldes Autoritats municipals

3.6 - LA PARAULA PERSONA I ALTRES MOTS GENÈRICS

Enlloc de Proposem
L’usuari La persona usuària
Admesos i exclosos Persones admeses i excloses
Resident La persona resident
Administratiu Personal d’administració
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3.7 - ADJECTIUS

Enlloc de Proposem
Informe del psicòleg Informe psicològic
Informe del logopeda Informe de Logopèdia
Espectacles per a nens Espectacles infantils
Drets de l’home Drets humans

4 - FORMES DOBLES

Quan les exigències del text o la manca d’una paraula o expressió que defineixi allò que volem expressar
no ens permeten fer servir formes genèriques, podem optar per fer servir la forma femenina i la masculina.

Els candidats i les candidates han de presentar el seu programa

La referència a tots dos sexes es pot fer de dues maneres: amb les formes senceres i amb les formes
abreujades.

Enlloc de Proposem
Treballadors Treballadores i treballadors

Treballadors i treballadores
Treballadors/ores

4.1 - LA FÓRMULA HOME O DONA

L’especificació de tots dos sexes amb la fórmula home o dona (o bé la fórmula home/dona) no 
és gaire recomanable, atès que ja disposem de les formes femenines específiques.

Enlloc de Proposem
Per contractar un psicòleg (home o dona) Per contractar un psicòleg o una psicòloga

Per contractar un/a psicòleg/a
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4.2 - FORMES SENCERES

Un dels procediments per incloure tots dos gèneres dins d’un text és utilitzar la forma femenina i 
la masculina sense abreujar.

les vigatanes i els vigatans

4.2.1. Ordre

L’ordre és una altra qüestió important ja que implica jerarquització; és per això que sovint 
la forma masculina apareix sistemàticament al davant. És convenient, per tant, alternar 
l’ordre.

cal fer constar el nom de la mare i el del pare
cal fer constar el nom del pare i el de la mare

4.2.2. Formes invariables

Algunes paraules poden referir-se indistintament a ambdós sexes i, per tant, són molt 
adequades

la persona
els éssers humans
els infants

4.2.3. Articles i preposicions

Quan fem servir denominacions dobles, podem utilitzar l’article corresponent al primer 
element enumerat.

signatura de la directora o director
nota per als professors i professores

4.2.4. Adjectius

Quan fem servir denominacions dobles, en masculí i en femení, i apareixen a la frase altres 
paraules que hi han de concordar, com ara adjectius, no és necessari que també tinguin una 
forma doble.

Enlloc de Proposem
totes les catalanes i tots els catalans totes les catalanes i catalans
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Per a qualsevol consulta i/o aclariment, us podeu posar en contacte amb comunicacio@cmppo.net

4.3. FORMES ABREUJADES

Un altre sistema per incloure explícitament tots dos gèneres dins d’un text és fer servir
formes abreujades, és a dir, adjuntar la terminació femenina a la forma masculina després
d’una barra inclinada.

el/la coordinador/a
els/les coordinadors/ores

Aquest procediment només és adequat per a textos breus i esquemàtics, com ara impresos, notes,
llistes, taules o gràfics. Si s’utilitza sistemàticament en textos llargs, que presenten molts elements
amb flexió de gènere, dificulta la redacció i entrebanca la lectura.

4.3.1. Formació

Si la forma masculina no té cap marca i la femenina acaba en –a, es pot escriure una a
després de la barra.

monitor/a

Si la forma femenina i la masculina presenten altres diferències ortogràfiques, es pot escriure
la terminació femenina des de la vocal tònica inclusivament.

funcionari/ària
administratiu/iva

Quan, seguint els criteris anteriors, l’estalvi d’espai no és significatiu, escriurem les dues
formes senceres.

soci/sòcia
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