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Formes genèriques per a noms de professions, 
titulacions i càrrecs 
 
En la referència a professions, oficis, càrrecs o funcions, cal fer ús de fórmules lingüístiques 
que incloguin homes i dones. 
 
Exemple: El col·lectiu de mestres de l’EMUMM ha proposat millores per als cursos. Millor que: 
Els mestres de l’EMUMM han proposat millores per als cursos. 
 
A continuació trobareu algunes solucions concretes per evitar el llenguatge sexista en aquests 
casos. 
 
1. L’acció o la funció en comptes de la persona 
 
Expert en biblioteconomia en comptes de bibliotecari expert. 
Curs de mediació en comptes de Curs de mediador. 
Curs de direcció de qualitat en comptes de Curs de director de qualitat 
 
 
2. L’organisme o la unitat administrativa en comptes de la persona 
 
Adreceu-vos a la secretaria en comptes d’Adreceu-vos al secretari. 
La intervenció ho ha desmentit en comptes de L’interventor ho ha desmentit. 
 

Ara bé, tingueu en compte que no sempre la denominació de l’organisme és equivalent a la 
persona i que aplicar sistemàticament aquest criteri pot provocar el canvi de sentit de la frase. 
Per exemple, jutge i jutjat poden ser intercanviables en certs contextos, però no sempre són 
equivalents.  
 

 
La pregunta del mes 
 
Sabríeu destriar quins dels substantius següents són invariables (és a dir, tenen una sola forma 
per a tots dos gèneres) i quins són variables (tenen dues formes, una per a cada gènere)? 
 

ajudant 
alcalde 
arquitecte 
atleta 
cap  
caporal 
comerciant 
conserge  
delineant  
ensenyant  
forense  
tinent 
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Resposta  
 
ajudant, ajudanta 
alcalde, alcaldessa 
arquitecte, arquitecta 
atleta [invariable] 
cap [invariable] 
caporal, caporala 
comerciant, comercianta 
conserge [invariable] 
delineant [invariable] 
ensenyant [invariable] 
forense [invariable] 
tinent, tinenta 

 
La dosi extra 
 
La informació d’aquesta Píndola és extreta de la Guia d’usos no sexistes de la llengua en els 
textos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  
 
 
 

http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Altres/Arxius/Guiausosnosexistes.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Altres/Arxius/Guiausosnosexistes.pdf

