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Paraules que construeixen
 
El llenguatge transm
ajuda a donar forma a la no
això té un gran impacte
 
El llenguatge es construeix
acordem que certes paraules serveixen per fer
A mesura que les socie
s’han de modificar 
mantingui actualitzat i ens
 
Les nostres paraules són tan important
manté invisible i allò que anomenem de mala manera dona peu a 
l’estigma i a la discriminació
de forma inclusiva. 
 
Malgrat que les nostres societats són cada vegada més 
diverses, el llengua
expressions que perpet
som capaços de reconèixer els usos que deixen fora a algune
podem començar a plantejar

 

Comunicació no sexista 
 
La nostra llengua manté usos que es poden considerar 
que fan invisibles les dones i la seva experiència vital
masculí genèric, el fet d’as
referir-se a les dones segons la seva relació amb els homes
persones amb drets propi

En aquesta guia proposem alguns
que podem i hem d’assumir en el nostre llenguatge del dia a dia
nivell personal com

Per altra banda, aquesta 
comunicació inclusiva, que es refereixen a 
freqüència són discrimina
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Paraules que construeixen 

transmet allò que pensem i sentim; és l’eina que ens 
ajuda a donar forma a la nostra experiència individual 
això té un gran impacte en la construcció de les nostres realitats

llenguatge es construeix a través de consensos, le
em que certes paraules serveixen per fer referència a c

s societats canvien i evolucionen, aquests
de modificar al ser l’única manera que el nostre llenguatge es 

tzat i ens resulti útil. 

Les nostres paraules són tan importants que allò que no anomenem es 
manté invisible i allò que anomenem de mala manera dona peu a 

discriminació. Aquí radica la importància
 

Malgrat que les nostres societats són cada vegada més 
lenguatge que usem en el dia a dia conté termes i 

ions que perpetuen la discriminació de moltes
som capaços de reconèixer els usos que deixen fora a algune

començar a plantejar-nos com canviar-los. 

Comunicació no sexista i inclusiva 

La nostra llengua manté usos que es poden considerar 
fan invisibles les dones i la seva experiència vital

el fet d’assignar un gènere a certes profe
es dones segons la seva relació amb els homes

ts propis entre d’altres. 

aquesta guia proposem alguns recursos de comunicació no sexista, 
d’assumir en el nostre llenguatge del dia a dia

com professional. 

Per altra banda, aquesta guia també recull alguns recursos de 
comunicació inclusiva, que es refereixen a col·lecti

discriminats a través del llenguatge. 
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és l’eina que ens 
individual i col·lectiva. Per 

de les nostres realitats.  

onsensos, les persones 
ència a certes coses. 

aquests consensos 
el nostre llenguatge es 

que allò que no anomenem es 
manté invisible i allò que anomenem de mala manera dona peu a 

importància de comunicar 

Malgrat que les nostres societats són cada vegada més plurals i 
sem en el dia a dia conté termes i 

moltes persones. Quan 
som capaços de reconèixer els usos que deixen fora a algunes persones, 

La nostra llengua manté usos que es poden considerar androcèntrics i 
fan invisibles les dones i la seva experiència vital, com l’ús del 

professions i oficis,  
es dones segons la seva relació amb els homes i no com a 

recursos de comunicació no sexista, 
d’assumir en el nostre llenguatge del dia a dia, tant a 

recull alguns recursos de 
ectius que amb 



 

    

És important tenir en c
alhora, sexista, o que una 
estigmes contra un 
que ens permetin expressar
convidin a incorporar una 
expressem i perquè ho fem d’aquesta manera

Esperem que aquesta
llenguatge que usem en el dia a dia, en els nostres documents,
activitats i en definitiva, en 
facilitar una comunicació lliure d’
respecte cap a totes les persone

Es tracta d’un objectiu intrínsec per a la 
qual camina en aquesta 
solidària i inclusiva en la que s
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r en compte que una comunicació 
sexista, o que una comunicació no sexista

ontra un col·lectiu. Per això és primordial integrar recursos 
ens permetin expressar-nos sense marginar a 

n a incorporar una actitud reflexiva al voltant de com ens
i perquè ho fem d’aquesta manera. 

aquesta guia ens ajudi a sumar nous
que usem en el dia a dia, en els nostres documents,

definitiva, en tot el tracte amb les person
comunicació lliure d’estereotips i prejudicis, que foment

respecte cap a totes les persones. 

Es tracta d’un objectiu intrínsec per a la Fundació Adsis, 
qual camina en aquesta direcció: construir una societat més

inclusiva en la que s’accepti la diversitat com
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 inclusiva pot ser, 
no sexista pot perpetuar 
rimordial integrar recursos 

marginar a ningú i que ens 
al voltant de com ens 

ous recursos en el 
que usem en el dia a dia, en els nostres documents, 

persones. L’objectiu és 
icis, que fomenti el 

Fundació Adsis, la missió de la 
: construir una societat més justa, 

com a valor. 



 

    

Guia de recursos
 
En aquesta guia intent
nostra llengua que podem subs
inclusiva. 
 
 

1. Ús de genèrics
 
El masculí ni és un 
incloure ambdós 
estereotips. 
 
Utilitzar substantius
paraula persona

  
Enlloc de 

L’interessat enviarà el seu 
currículum 

El beneficiari / l’usuari

Els educadors han prepara
tarda d’activitats esportives

Els voluntaris de l’entitat

Els treballadors de la 

Els veïns 

Els empresaris 

 
 

2. Omissió o substitució
 
A vegades, en lloc d’utilitzar
masculinitzants
gènere. 
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de recursos 

intentem explorar alguns dels usos mé
nostra llengua que podem substituir per realitzar una comunicació més

genèrics 

s un genèric ni és neutre però s’usa formalment
incloure ambdós sexes, invisibilitzant a les dones i reforçant els 

substantius genèrics, col·lectius o abstractes
persona, ajuden a formar textos on es prioritza la igualtat

Podem dir 

L’interessat enviarà el seu La persona interessada
el seu currículum

usuari 
La persona beneficià
la persona usuària

s han preparat una 
tats esportives 

L’equip docent del Centre
ha preparat una tard
d’activitats esportives

l’entitat El voluntariat de 

de la fundació 
Les persones treballadores
fundació 

El veïnat 

L’empresariat  

substitució 

en lloc d’utilitzar pronoms, articles
masculinitzants, podem optar per utilitzar-los 
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s usos més comuns de la 
comunicació més 

formalment per 
les dones i reforçant els 

abstractes i anteposar la 
on es prioritza la igualtat. 

interessada enviarà 
el seu currículum 

La persona beneficiària /  
usuària 

equip docent del Centre Obert 
una tarda 

tats esportives 

de l’entitat 

treballadores de la 

les o determinants 
 sense marca de 



 

    

En lloc de 

Els participants de... 
Per a la visita al centr
penitenciari tots portarem
documentació original
Nosaltres veiem necessa
guia de comunicació
El sotasignat / El signant

 
 

3. Substituir substantius pe
 

Moltes vegades
perfectament 
 

En lloc de 

La junta de directors

Informe del treballador

Coneixement de l
 
 

4. Desdoblaments 
 

Un dels principals du
comunicació 
podem optar p

 
Avui en dia usem vàries opcions
comunicacions de 
alternatives: 
 

4.1. Desdoblament
article
aquell
recomanable
Per exemple: podem
en masculí
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Podem dir 

de...  Participants de... 
la visita al centre 

tots portarem la 
original 

Per a la visita al centr
penitenciari cadascú
documentació original

necessari una 
comunicació inclusiva 

És necessària una
comunicació inclusiva

/ El signant Qui signa 

substantius per adjectius  

oltes vegades, per costum, usem substantius que
perfectament substituïts per adjectius. 

Podem dir 

La junta de directors La junta directiva

treballador social Informe social 

l’home Coneixement humà

Desdoblaments i ús de símbols 

dels principals dubtes que sorgeixen a l’
 inclusiva és quin estil utilitzar en els 

optar per l’ús d’un substantiu comú. 

Avui en dia usem vàries opcions. Per als d
comunicacions de la Fundació Adsis, recomanem

 

Desdoblament de l’article: Es tracta d’utilitzar el 
icle “la” i “el”, o “les” i “els”, seguit del 

aquells casos en què el substantiu canviï amb 
recomanable triar un mateix ordre per a 

exemple: podem triar sempre començar
masculí i usar el substantiu en femení.
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de...  
la visita al centre 

cadascú portarà la 
original 

una guia de 
inclusiva 

usem substantius que poden ser 

La junta directiva 

eixement humà 

sorgeixen a l’hora de fer una 
els casos en què no 

er als documents i 
anem les següents 

Es tracta d’utilitzar el doble 
del substantiu. En 

què el substantiu canviï amb el gènere, és 
triar un mateix ordre per a tot el document. 

començar amb l’article 
. 



 

    

En lloc de 

El nen participant

Els veïns del barri
Els treballadors de la 
fundació 
Els joves del centr

Els nens, adolescents 
joves participants

 
4.2. Desdoblament

substantiu
desdoblar el 
recurs
lectura s
textos c

 
En lloc de 

El nen participant

Els veïns del barri

Els treballadors de la 
fundació 

Els nens, adolescent
joves participants

 
4.3. Barres. 

educador
documents
impossibilita
de documents administrati
 
Exemples

o La/El 
o El/La director

 
En tot
majoritària
es donen altres opcions.
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Podem dir 

en participant El o la nena participant 

del barri Els i les veïnes del barri 
de la 

Els i les treballadores de la fundació

del centre Els i les joves del centre 

, adolescents i 
s 

Els i les nenes, adolescent
participants 

Desdoblament del substantiu. En els casos en 
substantiu canvia amb el gènere, una altra opció é
desdoblar el substantiu. No obstant, l’ús excessiu d’aquest
recurs allarga massa els documents i provoca 
lectura sigui molt pesada, per això és preferible usar
textos curts. 

Podem dir 

participant La nena o el nen participant

Els veïns del barri 
Les veïnes i els veïns del barri
preferible utilitzar “veïnat

de la 
Les treballadores i els treballadors
fundació (es recomana utili
persones treballadores de la 

Els nens, adolescents i 
participants 

Les nenes, nens, adolescents 
participants 

s. Els doblets mitjançant barres (per 
educadores/educadors) dificulten la lectura dels 
documents i només s’utilitzen quan l’espai
impossibilita una altra opció, o quan es tracta
de documents administratius.  

Exemples: 
La/El signant 
El/La director/a 

t cas, mai ha de ser el recurs triat per
majoritària en un document i en aquesta mateixa guia ja 
es donen altres opcions. 
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treballadores de la fundació 

 
Els i les nenes, adolescents i joves 

s casos en els quals el 
una altra opció és 

, l’ús excessiu d’aquest 
massa els documents i provoca que la 

preferible usar-lo en 

participant 
del barri (és 
ïnat”) 
treballadors de la 

utilitzar “les 
de la fundació”) 

, adolescents i joves 

r exemple: les/els 
la lectura dels 

quan l’espai disponible 
quan es tracta de la firma 

triat per usar de forma 
i en aquesta mateixa guia ja 



 

    

4.4. Ús de 
gènere
i no s’ha d’utilitzar
forma puntual 
xarxes
sempre é

 
Val la pena destacar que 
excloent per a les
usen sistem
accedir

 
 
5. Tractaments 
 
El tractament formal m
 
La referència a
obsoleta en el tractament
 
Ara bé, si per algun motiu ens veiem en l’
donarem el mateix tractament
 

En lloc de 

El senyor Montero, la 
Costa i la senyora Rodríguez

Sr. Martínez i María Peña

Angela Merkel y Trump

 
 

6. Professions i càrrecs
 

En l’àmbit laboral segueixen
termes, noms 
 
Tenint en compte que a la
ventall de projectes dedicat
important tenir en compte aquestes 
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s de signes (@, x, e): l’ús dels signes p
gènere d’una paraula no és un recurs accepta

’ha d’utilitzar. No obstant, és un recurs
forma puntual i excepcional en les comunicacion
xarxes socials, en les que l’espai disponible p
sempre és molt curt. 

Val la pena destacar que l’ús d’aquests sign
oent per a les persones amb discapacitat
n sistemes automatitzats per transcri

accedir-hi. 

 

formal més freqüent i acceptat és Sr. i Sra.

ncia a l’estat civil (senyora o senyoreta
tractament i s’ha d’eliminar de les comunicacions.

Ara bé, si per algun motiu ens veiem en l’obligació 
mateix tractament tant per a dones com per a homes

Podem dir 

Montero, la senyoreta 
Rodríguez 

El senyor Montero 
Costa i Rodríguez

María Peña 
Sr. Martínez i Sra. Peña /
María Peña i Luis Martínez

Angela Merkel y Trump 
Angela Merkel i Donald Trump /
Merkel i Trump 

i càrrecs 

’àmbit laboral segueixen existint una gran 
, noms i usos masculinitzats. 

nt en compte que a la Fundació Adsis treballem un ampli 
ventall de projectes dedicats a l’orientació i inserció

tenir en compte aquestes consideracions.
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s per no marcar el 
eptat formalment 

recurs que s’empra de 
es comunicacions en 

i disponible per a textos 

signes pot resultar 
discapacitat visual, que 
transcriure els textos i 

i acceptat és Sr. i Sra. 

senyoreta) es considera 
comunicacions. 

d’utilitzar-lo, 
per a dones com per a homes. 

Montero i les senyores 
Rodríguez 

Sra. Peña / 
Luis Martínez 

Donald Trump / 

una gran quantitat de 

eballem un ampli 
inserció laboral, és 

consideracions. 



 

    

Per una banda
que, per costum, s’anomenen en 
comunicació 
termes antiquats
oficis que ja s’anomenen
 
També cal anar 
determinades 
 
Un altre element important a 
“dona” seguit del lloc de treball q
 

En lloc de 

Hauries de parlar amb un  
advocat, per exemple
Márquez. 

La metge em va atendre molt bé

Hi ha una oferta de 
encaixa amb… 

Les dones esportistes
La dona que dona 
consultora social i 
metodologia per competències
Cambreres de pis 

Cuidadores 
 

 
7. Llenguatge no sexista en 
 
De cara a aquests
les pautes viste
canviar les form
podem usar perífrasis
 

En lloc de 

Està empadronat a

Els alumnes faran 
la formació profess

Guia per a una comunicació no sexista i inclusiva

www.fundacionadsis.org 

er una banda, existeix una gran quantitat d’ofici
er costum, s’anomenen en masculí, fins i tot quan en una 

 parlem d’una professional. En altres casos usem 
quats, sovint masculinitzants, per referir

ja s’anomenen d’altres maneres. 

cal anar amb compte de no associar
s professions feminitzades o de menor categori

element important a considerar és no
t del lloc de treball que ocupa. 

Podem dir 

Hauries de parlar amb un  
exemple, Sílvia 

Hauries de parlar amb una 
advocada, per exemple
Márquez. 

etge em va atendre molt bé. 
La metgessa em va atendre 
molt bé. 

una oferta de conserge que 
Hi ha una oferta d
serveis (o control d
que encaixa amb

dones esportistes Les esportistes 
ona la formació és 

 experta en 
competències 

La formadora és consultora 
social i experta en 
per competències

 Personal de neteja de l’

Auxiliars d’ajut a domicili

no sexista en documents oficials i formulari

aquests tipus de documents és important ten
es vistes amb anterioritat, a més d’altres

formes personals dels verbs amb el 
perífrasis i no matisar el subjecte. 

Podem dir 

t a Amb empadronament

Els alumnes faran la sol·licitud a 
sional reglada 

Es faran les sol·licituds
formació professional
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quantitat d’oficis i professions 
fins i tot quan en una 
En altres casos usem 

r referir-nos a certs 

associar el femení a 
es o de menor categoria. 

no utilitzar l’apòsit 

Hauries de parlar amb una 
exemple, Sílvia 

etgessa em va atendre 

oferta d’auxiliar de 
(o control d’accessos) 

ncaixa amb …  

és consultora 
experta en metodologia 

competències 
neteja de l’hotel 

’ajut a domicili 

i formularis 

s important tenir en compte 
’altres recursos com 

amb el pronom “es/ s’”, 

empadronament a 

sol·licituds a la 
professional reglada 



 

    

Han estat premiats

Col·laboradors 
 
  

8. Comunicació 
 
El llenguatge simbòlic i visual tamb
contenir biaixos sexiste
visuals per a 
documents o en xarxes
comuniquen i sempre
comunicació no sexista.
 
També és important
els despatxos i aules han d’u
exemple: Direcció
educatiu, etc. 
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estat premiats Han rebut un premi

Amb la col·laboració

 no verbal 

simbòlic i visual també és molt 
contenir biaixos sexistes. Quan creem o escollim recursos 

 comunicacions en els centres, en 
o en xarxes socials, hem de reflexionar sobre 

comuniquen i sempre buscar opcions d’acord amb una
no sexista. 

s important tenir en compte que els cartells que usem en 
els despatxos i aules han d’utilitzar un vocabulari no sexista. P

xemple: Direcció, Coordinació, Sala de l’equip docent, Equip 
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un premi 

Amb la col·laboració de  

 important i pot 
recursos gràfics o 
, en classes, en 

reflexionar sobre allò que 
d’acord amb una 

ompte que els cartells que usem en 
vocabulari no sexista. Per 

equip docent, Equip 



 

    

Altres àmbits del 
 
El nostre llenguatge
consoliden prejudicis, des
grups de persones. 
 
Hem reunit una sè
d’aquests casos i 
d’expressió no sexista 
 

1. Origen de les person
 

Quan parlem d’
desplaçades o de diferents nacionali
en els prejudicis ha
 
 

En lloc de 

Persona immigrant

Immigrant il·legal  

Persona de color 

Immigrant de segona generació

Moro / mora  

Raça gitana  

 
 

2. Diversitat sexual i
 

El llenguatge que us
contra l’homofòbia i
desenvolupem en el nostre dia
conscients i qüestionem els 
perpetuem amb les expressions
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bits del llenguatge  

llenguatge segueix recollint vocabulari i 
icis, desigualtats i errors de concept
 

reunit una sèrie d’exemples que ens ajuden a veure alguns 
d’aquests casos i seguir reflexionant per aconseguir m

no sexista i inclusiva. 

s persones i identitats culturals 

Quan parlem d’identitats culturals, migracion
de diferents nacionalitats, hem de vigilar de no caure 

icis habituals. 

Podem dir 

immigrant  

Persona migrada, consideran
que la migració és 
que comença i acaba
Persona migrant 

 
Persona en situació
administrativa irregular 

Persona negra 

segona generació 

Descendent de persones 
migrades / 
La seva mare i el seu pare són
persones migrades
Persona del Magreb /
marroquí / persona algeriana 
Ètnia gitana / poble
poble romaní  

Diversitat sexual i de gènere 

que usem també pot ser una eina potent per a lluitar 
contra l’homofòbia i la transfòbia. Considerant el rol educatiu
desenvolupem en el nostre dia a dia, és important que s

qüestionem els estereotips i estigm
perpetuem amb les expressions que utilitzem. 
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 expressions que 
errors de conceptes cap a molts 

’exemples que ens ajuden a veure alguns 
conseguir millors formes 

migracions, persones 
tats, hem de vigilar de no caure 

Persona migrada, considerant 
 un procés 

i acaba / 

Persona en situació 
administrativa irregular  

persones 

La seva mare i el seu pare són 
s 

Persona del Magreb / persona 
persona algeriana ...  

poble gitano / 

una eina potent per a lluitar 
Considerant el rol educatiu que 

s important que siguem 
estigmes que encara 



 

    

Per aquest motiu
de Barcelona i que 
consultat altres fonts però aquest ens ha semblat el que feia servir 
un millor criteri a l’h

 
 https://ajuntament.barcelona.cat/lgtbi/es/recursos

actualidad/glosario
 

 
3. Famílies 
 

Són moltes i divers
dia i és important

 
En lloc de 

Els pares 

Mare sola  
 
Pare sol 

Els avis i àvies  
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aquest motiu, recomanem el glossari que ha crea
que es pot consultar en el link que adjunt

consultat altres fonts però aquest ens ha semblat el que feia servir 
un millor criteri a l’hora de definir conceptes.   

https://ajuntament.barcelona.cat/lgtbi/es/recursos
actualidad/glosario 

diverses les estructures familiars que convi
dia i és important tenir-les totes en compte. 

Podem dir 

Pare i/o mare 
Tutor i/o tutora 
La família  
Mare / Pare 
Família monomarental /
monoparental 
Dona amb responsabilitats
familiars no compartides
oficial en documents

 Les persones grans
(Avis i àvies són les p
que han tingut 
no s’ha d’usar aquest terme 
com a genèric p
persones grans.) 

Guia per a una comunicació no sexista i inclusiva

Pàgina  12 

ue ha creat l’Ajuntament 
consultar en el link que adjuntem. Hem 

consultat altres fonts però aquest ens ha semblat el que feia servir 

https://ajuntament.barcelona.cat/lgtbi/es/recursos-y-

s familiars que conviuen avui en 

monomarental / Família 

responsabilitats 
compartides (forma 

documents) 
grans 

vis i àvies són les persones 
 descendència, 

s’ha d’usar aquest terme 
per parlar de les 
 



 

    

4. Discapacitat 
 

En aquest cas, i en qualsevol altre, é
persona per davant de qualsevol altra 
 

En lloc de 

Discapacitat, minusvàlid
disminuït, invàlid,  
paralític, etc. 

Sord 
Cec 

 
 

5. Salut mental 
 

Quan parlem de malalties totes les 
podem trobar-nos amb 
circumstància. No obstant, sembla que no sigui 
referim a la salut

 
En lloc de 

Dement, boig, trastornat
malalt mental, 
esquizofrènic, etc. 
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i en qualsevol altre, és imprescindible 
er davant de qualsevol altra apreciació. 

Podem dir 
 

minusvàlid, 
 

Persona amb discapacitat
Persona amb discapacitat
intel·lectual. 
Persona amb discapacitat
Persona amb diversitat
funcional. 
Persona sorda.  
Persona amb ceguesa
Persona amb discapacitat
sensorial. 

 

Quan parlem de malalties totes les persones som conscient
nos amb un problema de salut
No obstant, sembla que no sigui 
t mental. Això és erroni. 

Parlem de 

trastornat 

, etc.  

Persona que té un diagn
Persona amb problemes
mental. 
Persones que tenen o convi
un trastorn mental. 
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s imprescindible destacar a la 

discapacitat. 
discapacitat 

discapacitat física. 
diversitat 

amb ceguesa. 
discapacitat 

conscients de que 
salut per qualsevol 

No obstant, sembla que no sigui igual quan ens 

un diagnòstic de...  
problemes de salut 

s que tenen o conviuen amb 



 

    

Més recursos per a 
 
En aquesta guia hem intenta
importants per a una 
en diferents recursos m
seguir ampliant el teu coneixement
llenguatge. 
 
Fonts consultades i
 

- Ajuntament de Barcelona
construir un món mé
https://ajuntament.barcelona.cat/guia

 
- Ajuntament de Madrid

inclusivo en el 
autónomos. 
https://diario.madrid.es/wp

 
- Ajuntament de Barcelona

punts per donar visibilitat
https://ajuntament.barcelona.ca
usollenguatgenosexista

 
- Ajuntament 

lenguaje inclusi
https://www.zaragoza.es/cont/paginas/normativa/anexos/instruccion

 
- Institut Canari d

el sexismo en el 
https://www.gobiernodecanarias.net/intranet/

 
- Diputació Foral de Gipu

lenguaje.  
https://www.gipuzkoa.eus/documents/2556071/2587709/Uso+no+sexista+del+
%81A.pdf  
 

- Emakunde, Institut
ámbito de la 
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/es_emakunde/
adjuntos/guia_llenguatge

 
- Oxfam Intermon

sexista del 
https://recursos.oxfamintermon.org/hubfs/Ebooks/ebook_
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er a una comunicació no sexista i 

hem intentat agrupar alguns dels recursos 
una comunicació no sexista i inclusiva. Ens hem 

recursos molt valuosos que et convidem a 
ampliant el teu coneixement del tema i la forma d’utilitzar el

Fonts consultades i utilitzades: 

de Barcelona. Guía de comunicació
construir un món més igualitari.
https://ajuntament.barcelona.cat/guia-comunicacio-inclusiva/es/ 

de Madrid. Guía para la utilitzación
vo en el Ayuntamiento de Madrid y 

 
https://diario.madrid.es/wp-content/uploads/2017/03/GuiadelLlenguatgeInclusivoyNoSexista.pdf

de Barcelona. Guía d’ús no sexista del 
donar visibilitat a les dones en el 

https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/sites/default/files/recursos/guia
nosexista-esp.pdf 

 de Saragossa. Indicaciones para el uso
inclusivo y no discriminatorio.  

https://www.zaragoza.es/cont/paginas/normativa/anexos/instruccion-llenguatge

Institut Canari d’Igualtat. Recomendaciones prácti
en el lenguaje administrativo.  

https://www.gobiernodecanarias.net/intranet/documents/Fol_Llenguatge

Foral de Gipuzkoa. Pautas para un uso

https://www.gipuzkoa.eus/documents/2556071/2587709/Uso+no+sexista+del+

Emakunde, Institut Basc de la Dona. Guía de 
a empresa y el empleo.  

https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/es_emakunde/
llenguatge_laboral.pdf  

Oxfam Intermon. lenguaje no sexista. Tips pa
sexista del lenguaje 
https://recursos.oxfamintermon.org/hubfs/Ebooks/ebook_Llenguatge_no_sexista.pdf
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no sexista i inclusiva 

dels recursos més bàsics i 
inclusiva. Ens hem basat 

et convidem a consultar per 
i la forma d’utilitzar el 

comunicació inclusiva. Per 
s igualitari. 

n de un lenguaje 
 sus organismos 

InclusivoyNoSexista.pdf 

s no sexista del llenguatge. 10 
en el llenguatge. 

religiosos/sites/default/files/recursos/guia-

ara el uso de un 

llenguatge-inclusivo.pdf  

cticas para evitar 

Llenguatge_ICI_2014.pdf  

ara un uso no sexista del 

https://www.gipuzkoa.eus/documents/2556071/2587709/Uso+no+sexista+del+llenguatge+GUI%CC

de lenguaje para el 

https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/es_emakunde/

ara evitar el uso 
 cotidiano. 

_no_sexista.pdf 



 

    

Altres recursos recomanats
 

 L’Institut de la dona i per a la i
directori de 
diferents organitzacions
http://www.inmujer.gob.es/servRecu

 
 A nivell de documentació

sinó amb la 
possible descar
Institut basc de la 
https://www.emakunde.euskadi.eus/documentacion

 
 
 
 
 

 
 

Guia per a una comunicació no sexista i inclusiva

www.fundacionadsis.org 

recomanats 

de la dona i per a la igualtat d’oportunitats
directori de guies de llenguatge no sexista reali

organitzacions a nivell estatal: 
http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/formacion/GuiasLengNoSexista/Guias.htm

documentació, no només relacionat amb
la igualtat d’oportunitats de forma m

sible descarregar llibres sencers a la pàgina: EMAKUNDE 
de la dona: 

https://www.emakunde.euskadi.eus/documentacion-publicaciones/-/informacion/guias/
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d’oportunitats ofereix un 
no sexista realitzades per 

rsos/formacion/GuiasLengNoSexista/Guias.htm 

només relacionat amb el llenguatge 
de forma més general, és 

pàgina: EMAKUNDE – 

/informacion/guias/ 


