
REFERENTS

• Moviment feminista dels anys 70.

•DOGC núm. 3660 - 19/06/2002. Decret 162/2002, de 28 de maig, 
de modificació del Decret 107/1987, de 13 de març, pel qual es regula 
l’ús de les llengües oficials per part de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, amb l’objecte de promoure l’ús d’un llenguatge 
simplificat i no discriminatori i de la terminologia catalana 
normalitzada (DOGC 3660, de 19 de juny).

•DOGC núm. 3791 - 31/12/2002. Llei 31/2002, de 30 de desembre, 
de mesures fiscals i administratives (DOGC 3791, de 31 de desembre).
http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/IDE/IIC són les
instruccions d’inici de curs 2007/08.



• Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva 
de dones i homes. Els articles 23, 24 i 25 parlen de la coeducació en els 
currículums, en la formació, en els òrgans de govern i en l'ensenyament 
de la història.

• Llei Orgànica d'Educació (LOE) 2/2006, de 3 de maig, estableix
com a principi fonamental la igualtat efectiva d'oportunitats i entre
d'altres, en l'article 126.2 estableix que en tots els consells escolars es 
designi "una persona que impulsi mesures educatives que fomentin la 
igualtat real i efectiva entre els homes i les dones".



DOCUMENTACIÓ DE L’APLICATIU

•http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/marcar/index.htm

Marcar les diferències: la representació de dones i homes a la 
Llengua Secretaria de Política Lingüística /Institut Català de les 
Dones

• http://www.xtec.cat/innovacio/coeducacio/pdf/llibres_text.pdf

Redacció de documents amb mirada coeducativa

• http://www.xtec.cat/innovacio/coeducacio/



MECANISMES PER EVITAR EL SEXISME 
LINGÜÍSTIC.

• Per tal d’evitar els usos sexistes del llenguatge. 

Cal la correspondència entre el contingut i la forma l’expressió. 

• L’expressió icònica.

Cal que les expressions icòniques transmetin un missatge i 
presentin unes situacions i actituds de la vida real que superin
estereotips i que hi siguin també representats equitativament tots 
dos sexes, que no magnifiquin ni ridiculitzin cap dels dos sexes.

• L’expressió escrita.

Quan es parla d’evitar la discriminació per raó de sexe en la 
llengua, es recomana afavorir una “tendència” o l’equilibri en l’ús 
gramatical del gènere.



• Reduir la forma del masculí genèric tant com es pugui, procurant, 

però, evitar expressions carregoses, sobretot si s’han de repetir diverses 

vegades. Aprofitar al màxim els mecanismes de la llengua catalana, 

mots que tant serveixen per al masculí com per al femení.

• Ús de mots col·lectius; expressions ambigües pel que fa al sexe, etc.

• Ús de la forma de gènere  entre barres el més poc possible.



PER ACABAR, DIR QUE HEM PARLAT DE:

• que la llengua catalana és una llengua de gènere.

• sexisme i androcentrisme

• que la llengua condiciona la nostra visió del món.

• que tenim uns referents.

• mecanismes per evitar el sexisme lingüístic.

• del caràcter evolutiu de les llengües.



“Cal esforçar-se per tal d’introduir canvis en 
els nostres usos lingüístics per tal de fer 
visibles les dones, sense que els prejudicis i 
les regles gramaticals ens serveixen d’excusa, 
per tal de fer de la llengua un model de 
transmissió de valors respectuosos envers 
totes les  persones independentment del seu 
sexe”. 

(Ribas, M. i Salom, Josep)


