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DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 2020 

Dilluns 9 de març 
HORA GRUP ACTIVITAT LLOC PROFES 
8.15-9.15  Horari lectiu habitual 

 

  

9.15-10.15  Horari lectiu habitual 

 

  

ESBARJO  
10.35-11.35  Horari lectiu habitual 

 

  

11.35-12.35 Tot l’alumnat 

d’ESO 

Visionat de la pel·lícula + Dossier activitats  

(Alumnat ESO) 

A l’aula El que 

pertoqui per 

grup i horari 

ESBARJO 
12.45-13.45 

13.45-14.15 
Tot l’alumnat 

d’ESO 

Visionat de la pel·lícula + Dossier activitats. 

(Alumnat ESO) 

 

 

A l’aula El que 

pertoqui per 

grup i horari 

2n BATX A i B Taller: Què ets, una pera o un préssec?  

A càrrec de Teresa Quintillà  

 

Biblioteca El que 

pertoqui per 

grup i horari 

14.15 FI D’ACTIVITATS D’AULA 
14.15-14.45 Tot l’alumnat Entrega de premis concurs de fotografia 

Lectura del manifest 

Pati Tot el 

professorat 

 

 

 

Durant el primer esbarjo estaran exposades a la biblioteca les fotografies en 3D del concurs 

“Feines invisibles” 
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Distribució del professorat (segons horari) per passar la pel·lícula a l’alumnat de l’ESO. El 

professorat que estigui a l’aula quan finalitzi la pel·lícula ha de recollir l’ordinador i tornar-lo. 

Grup Professorat 11.35-

12.35 

Professorat 12.45-13.45 Professorat 13.45-14.15 

1r ESO A SORTIDA CRÈDIT DE SÍNTESI 

I  

TREBALL DE SÍNTESI 

A LES 14:15 SORTIRAN A FER L’ACTE ELS CURSOS B I D. 

 

1r ESO B 

1r ESO C 

1r ESO D 

2n ESO A Neus Bravo Ester Barragan Emília Bellmunt 

2n ESO B Toro/ Ribalta Carme Vicedo Josep Manel Espluga 

2n ESO C Bellmunt Marina Capdevila Alicia Guijarro 

2n ESO D Alicia Guijarro Inés Artero Marga Latorre 

3r ESO A Vidal Agné Vidal Agné Conxita Ribalta 

3r ESO B Lídia Bové Marta Rodriguez Mar Fernández 

3r ESO C Ester Barragan Alicia Guijarro / Lourdes 

Madrigal 

David Ruz 

4t ESO A Optativa (Aula 6) 

Assumpta Vidal i 

Daniel Gil 

Carol Castro Carme Vicedo 

4t ESO B Optativa (Aula 5) 

Lluís Carrera 

Julio Agustín Antoni Vila 

4t ESO C Optativa (Aula 1) 

Pere Picoy i Marc 

Iborra 

Imma Creus Mercè del Barrio 



MANIFEST 8 DE MARÇ 2020 

#NoCallis #Som8deMarç 

  

1r ESO  (Dossou Diallo, 1r B) 

La igualtat entre dones i homes és un dret fonamental a garantir en una societat que                

ho exigeix. És un valor i un element clau per l’erradicació del sistema heteropatriarcal              

androcèntric i sexista imperant que ens oprimeix, ens violenta i ens discrimina.  

Aquest dret a la igualtat de dones i homes ha estat reconegut legalment des de fa                

temps en el nostre marc jurídic, però no és efectiu ni en totes les esferes de les nostres                  

vides ni és igual per a totes les dones. Per això encara avui dia hem de vetllar per la                   

plena participació de les dones en tots els àmbits de la vida.  

 

2n ESO (Alícia Allam, 2n A) 

Així doncs, tot i els progressos aconseguits fins al moment, la igualtat entre dones i               

homes en la vida quotidiana encara no és una fita assolida perquè no hem pogut               

desfer de l’imaginari col·lectiu que hi ha ‘feines femenines’ i ‘feines masculines’. A la              

pràctica, persisteixen desigualtats polítiques, econòmiques, socials i culturals. En         

l’àmbit laboral, per exemple, malgrat els esforços per eliminar la bretxa salarial, les             

diferències entre el sou d’un home i el d’una dona per desenvolupar la mateixa feina               

continuen existint. I els sostres de vidre són encara una barrera massa freqüent que              

limita que una dona pugui accedir a càrrecs de responsabilitat com ho fa qualsevol              

home. 

 

3r ESO (Ilyas ElMouny, 3r B) 

D’altra banda, les tasques de cura i conciliació continuen sent socialment           

responsabilitat de les dones. Elles són les que majoritàriament han de demanar            

excedències laborals per tenir cura de familiars o bé afrontar jornades maratonianes            

en què assumeixen dobles i triples jornades. A la llar, la mitjana d’hores setmanals que               

dediquen les dones a tasques domèstiques són gairebé el doble de les que hi dediquen               

els homes. I malgrat tot, aquest tipus de feines són invisibles per als ulls dels que no                 

volen veure aquesta realitat. 

 

4t ESO (Helena Pubill, 4t B) 

En altres àmbits tampoc trobem millors resultats i s’acumulen falsos clixés i            

l’assumpció d’uns rols que caldria començar a renovar. Pensem en la presència de les              

dones en el món de l’esport, en què sembla que hagin de fer un sobreesforç               

permanent per demostrar la seva professionalitat, o que són injustament tractades           



quan volen afrontar la maternitat. La tria d’estudis també segueix mostrant la            

presència d’estereotips de gènere. Encara sembla que les carreres d’enginyeria o           

arquitectura estan dissenyades per als homes i les d’infermeria o educació per a les              

dones. Des d'aquí demanem que els centres educatius impulsin una renovació cultural            

que afavoreixi la inserció de les dones en els àmbits on aquestes són menys presents.               

La seva invisibilització sens dubte dificulta o alenteix el canvi cap a una societat més               

igualitària en què més dones siguin referents en totes les esferes de la vida.  

 

Cicles Formatius (Dolores Estor, 2n Moda) 

Aquest 8 de març, i cada dia, les dones lluitem contra aquesta situació desigual i               

injusta. Els moviments feministes són la punta de llança d’unes reivindicacions que            

posen sobre la taula la necessitat de canvi, i que interpel·len els poders públics i el                

conjunt de la societat a garantir d’una vegada per totes la igualtat real de dones i                

homes.  

Volem desmuntar les estructures que sostenen les discriminacions diàries vers les           

dones en totes les etapes de les nostres vides. I, per això, una vegada més, caldrà                

aguantar els envits d’una societat patriarcal que es nega a cedir el poder i privilegis.               

Però no defallirem, ara que hem avançat més que mai, ara que sabem que la sororitat                

és la nostra insígnia i ara que ja no hi ha marxa enrere.  

 

2n BATX (Mireia Falcón, 2n batx B) 

Ara més que mai volem, si més no, la meitat de tot. I no ho volem aconseguir per                  

quotes, per compassió o per demagògia, sinó perquè ens correspon i ens ho hem              

guanyat amb perseverança. 

Les dones som ciutadanes de ple dret avui i cada dia perquè cada dia #Som8deMarç. 







Fem visible l'invisible
Concurs de fotografia

Es tracta de visibilitzar el canvi en aquelles feines o professions
que tradicionalment han estat vinculades a un gènere determinat.
Posar en relleu les feines no remunerades que són imprescindibles
pel benestar social.
 
 PARTICIPANTS
El concurs serà per l’alumnat de l’institut Guindàvols i la resta de la
comunitat educativa.
Un únic premi per categoria:
- 1r-2n ESO
- 3r – 4t ESO
- Batxillerat i Cicles
- Adults
En cas que el jurat ho considerés oportú el premi pot quedar
desert.
 
OBRES
L’autor/a o autors/es (màxim grups de 3) podran realitzar
qualsevol tipus de fotografia inspirada amb la temàtica del
concurs “ Fem visible l’invisible”.
- Format: Les fotografies es presentaran en format digital (jpeg)
amb una qualitat mínima de 2000x1500 pixels.
- Tècnica: Fotografia en 3D. (Utilitzant l’aplicació 3d effect)
- Presentació: Les obres hauran de portar un títol, el nom de
l’autor/a o autors/es i una petita explicació del fet que s’està
produint.
- Nombre: Tan sols es podrà presentar una fotografia per autor/a o
autors/es.
 
TRAMESA
S’hauràn d’enviar a  lmoliner@institutguindavols.cat
En la tramesa de l’arxiu cal fer constar el nom, cognom i curs o
categoria participant (exemple: ncognom_categoria.jpeg  
 lmoliner_1ESO.jpeg).  
 
CALENDARI
La data màxima de lliurament serà el 2 de març a les 23:59. El
veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic al llarg dels
actes del Dia de la Dona.
Les fotografies guanyadores s’exposaran al Hall de l’institut i es
podran difondre a través de la pàgina web del centre i altres
mitjans que es considerin necessaris.
 
JURAT
Equip de millora de Coeducació de l’Institut Guindàvols.
 
PROPIETAT DE LES OBRES
Les fotografies guanyadores quedaran en propietat del centre, el
qual tindrà el dret de publicar-les, fent constar el nom de l’autor
sempre que es publiquin.
 
La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.















La bicicleta verda 

 

Fitxa tècnica 

Títol original: Wadjda 

Directora: Haifaa Al-Mansour 

Guió: Haifaa Al-Mansour 

Repartiment: Reem  Abdullah, Waad 

Mohammed, Abdullrahman Al Gohani, Ahd, 

Sultan Al Assaf, Dana Abdullilah, Rehab 

Ahmed, Rafa Al Sanea, Mohammed Albahry, 

Mariam Alghamdi, Ali Algorbani, Sara 

Aljaber, Mohammed Alkhozain, Maram 

Alkohzaim, MariamAlkohzaim. 

Música: Max Richter 

Fotografia: Lutz Reitemeier 

Productora: Highlook Communications 

Group, Razor Film Produktion 

País: Aràbia Saudita, Alemanya 

Any: 2012 

Durada: 98 minuts 

 

 
Resum: La Wadjda és una nena de 10 anys que viu als afores de Riad, la capital de 

l’Aràbia Saudita. Es baralla sovint amb el seu amic Abdullah, un veí amb qui té prohibit 

de jugar; un dia decideix que vol guanyar-lo en una cursa amb bicicleta, però el 

problema és que en la seva societat no està ben vist que una noia vagi amb bicicleta. 

Ella, malgrat tot, farà el possible  per divertir-se i passar-s’ho tan bé com pugui i 

esquivar les traves d’una societat molt conservadora. 

Un dia, la Wadjda veu una bicicleta de color verd i  immediatament decideix que ha de 

ser seva.  Se li posaran davant tots els impediments possibles, des de l’escola a la 

família i la religió, però ella no defallirà fins aconseguir el seu propòsit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informació sobre el país, la religió i els costums 
 

El país on passa l’acció és l’Aràbia Saudita. El seu  

govern s una monarquia absoluta basada en els principis 

islàmics interpretats de manera molt restrictiva. Les 

dones pateixen especialment la falta de llibertat, ja que 

estan considerades persones de segona classe, 

sotmeses totalment al poder masculí.  

 

La religió majoritària és l’Islam, que en àrab significa 

“pau” i “submissió” a un únic déu. Es creu que Al·là va   

revelar el missatge al seu profeta Mahoma i que va 

quedar escrit a l’Alcorà, el seu llibre sagrat. A Aràbia 

Saudita s’hi troba la Meca, lloc de pelegrinatge. 
Fig. 1: Mapa d’Aràbia Saudita 

 

L’Alcorà és, a més del llibre sagrat,  la constitució i la base del sistema legal del país. 

Marca les pautes de conducta i diu què està prohibit i què està permès  a homes i a 

dones. Malgrat tot, la interpretació d’aquestes normes pot variar en funció de qui 

mana. 

 

Un dels aspectes que més crida l’atenció de les normes que afecten les dones 

d’aquest país és la vestimenta que estan obligades a portar quan surten al carrer, el 

hiyab o vel islàmic, el mocador que els tapa el cabell i el coll i que evita, segons 

aquestes creences, que els homes pequin en veure determinades parts del cos 

femení descobertes. 

 

En el cas de l’escola, hi ha molta diferència entre la formació que reben els nois i la 

que reben les noies. Per a aquestes s’han reservat tradicionalment les feines 

domèstiques,  i el casament  els pot arribar essent encara són molt jovenetes. En 

l’educació tradicional s’hi inclou la memorització i la  recitació de l’Alcorà.  A l’escola 

no poden barrejar-se nois i noies. 

 

El paper de la dona en la societat és molt limitat a causa de la interpretació masclista 

i patriarcal que es fa  de les paraules de Mahoma. Així, la dona no pot treballar amb 

homes, només se li permet accedir a certs oficis (mestra, infermera, modista, 

artesana, pagesa...), el matrimoni és pactat i de vegades són casades nenes amb 

homes que ni coneixen.  

 

Tot i que es permet el divorci tant als homes com a les dones, en el cas de sol·licitar-

lo ells s’entén  que  “repudien” la dona i es resol ràpidament, ja que ella ha d’acceptar-

lo per força; per contra, quan és la dona la que inicia el procés, és molt més llarg i 

complicat tot el procediment. Als homes musulmans els és reconegut el dret a la    

poligàmia i poden arribar a tenir fins a 4 esposes. 

 

 

 



Després de veure la pel·lícula, fem debat: 
 

1. Qui és la protagonista de la pel·lícula? Quants anys té? 

2. En quina època està situada l’acció? Creus que és molt llunyana a la nostra? 

3. Què és allò que desitja tenir la protagonista? Ho trobes normal que en vulgui una? 

A tu també et va passar quan tenies la seva edat? 

4. Quines estratègies s’ha d’empescar per aprendre a anar amb bicicleta? I per 

poder-la comprar?  

5. Quines diferències has observat entre l’escola on va la protagonista i la nostra?  

6. Com és la vida a l’interior de les cases? I a l’exterior, és igual? 

7. Viuen de la mateixa manera els homes que les dones?   

8. Quin problema sentimental té la mare de la protagonista? 

9. Què has pensat en veure l’escena de l’arbre genealògic? 

10. Per què la directora de l’escola és tan estricta amb la Wadjda?  Quantes coses li 

recrimina? 

11. Hi ha hagut alguna escena que t’hagi agradat molt? 

12. I alguna que t’hagi fet sentir ràbia? 

13. Algun comentari o contingut de la pel·lícula t’ha sorprès fins al punt de pensar que 

no pot ser veritat que això passi o es digui? 

14. Com qualificaries el comportament de la protagonista al llarg de la història:  és 

resignat? És combatiu? És venjatiu? És d’acceptació? 

15. Imagina’t que les lleis que regeixen a l’Aràbia Saudita s’ apliquessin a casa nostra. 

Enumera els canvis que afectarien la teva vida diària: 

 

Si soc noia... Si soc noi... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

__________ 

 

Fig. 1: http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/etiqueta/arabia-saudita/ 

Informació extreta de https://drive.google.com/drive/u/0/folders/165ehaR_wmYB_iehAyzTutI-KinMwGxGf 

 

 

 

http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/etiqueta/arabia-saudita/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/165ehaR_wmYB_iehAyzTutI-KinMwGxGf
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http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/etiqueta/arabia-saudita/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/165ehaR_wmYB_iehAyzTutI-KinMwGxGf


Possibles respostes... 

 
1. La Wadjda és una nena de 10 anys que viu als afores de Riad, la capital de l’Aràbia 

Saudita; estudia a l’escola de noies i és molt inquieta i espavilada. 

2. L’època en què passa la pel·lícula pot tractar-se de finals del sXX, començaments XXI. 

3. El que desitja és tenir una bicicleta, perquè vol fer curses amb el seu amic Mohamed.    

Resposta oberta. 

4. Per poder aprendre a pujar amb bicicleta ha de practicar d’amagat de tothom perquè 

no està ben vist que una noia hi vagi.  I per comprar-la s’ha d’espavilar a guanyar-se 

els diners ja que a casa seva no l’hi volen comprar.  

5. Les diferències entre l’escola de la protagonista i la nostra són: que no es barregen 

amb nois, que totes les nenes van vestides igual, també les professores, i que hi ha 

molt control sobre aquest aspecte. Que reciten i aprenen de memòria l’Alcorà,   

6. La vida a l’interior de les cases és semblant a la nostra: es vesteixen com volen, tenen 

les cases arreglades, amb electrodomèstics, mobles moderns, escolten música, 

cuinen..., però quan surten a l’exterior tot canvia, especialment per a les dones: s’han 

de tapar el cap i el coll, han de vestir de color negre i fins als peus, no poden sortir 

soles, no poden conduir, fins i tot un germà petit pot fer d’acompanyant d’una dona, no 

poden deixar-se veure pels homes... 

7. Els homes no viuen com les dones, ells poden treballar a fora, entrar i sortir quan 

volen, dirigir-se a les noies fent-los proposicions fins i tot  ofendoses, fer 

celebracions, tenir diverses esposes...   

8. La mare de la protagonista pateix pel fet que el seu marit ha trobat una altra dona i 

s’hi vol casar. Ella intenta retenir-lo arreglant-se molt, tractant-lo molt bé i aguantant 

comportaments que no li agraden, fins que decideix que la seva filla es mereix més 

la seva atenció que no pas ell.   

9. Resposta oberta. De totes maneres, veure que en l’arbre només hi figuren els homes 

de la família dona una idea ben clara de la poca consideració que es té cap a  la dona. 

10. La directora té una idea molt estricta de com ha de comportar-se una noia i li 

recrimina que porti uns keds, similars als dels nois, que parli i rigui, que vulgui gastar-

se els diners del premi en una bicicleta.  

11. Resposta oberta. 

12. Resposta oberta. 

13. Resposta oberta. 

14. El comportament de la protagonista no és gens resignat, sinó combatiu. Ella té les 

idees clares respecte al que vol i al que no li agrada i quan els seus plans se li torcen 

(p.ex.: amb els diners del premi), ho accepta però això no vol dir que es rendeixi. No 

mostra rancúnia, tampoc. 

15. Els canvis que afectarien la meva vida serien: 

Si soc noia... Si soc noi... 
La manera de vestir, les relacions amb els 
nois, no poder sortir al carrer sense un 
home al costat, no tenir llibertat de tria 
d’estudis i de feina, estar obligada a casar-
me i potser amb algú que jo no conegui, 
practicar per força la  religió, recitar de 
memòria l’Alcorà a l’escola, suportar 
censura sobre  de lectures i els temes de 
debat, mantenir-me tancada a casa, no 
expressar les meves opinions, suportar la 
poligàmia... 

Tenir la religió com a obligatòria, recitar i 
aprendre de memòria l’Alcorà, poder ser 
polígam, prendre decisions per les dones...  
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FITXA ACTIVITAT  

Títol activitat De mulieribus romanis 

Curs acadèmic  2019-2020 

Centre  INS Guindàvols 

Professorat responsable  Teresa Quintillà Zanuy 

Núm. d’objectiu associat (cf. llistat) 2, 4, 5 

Temporització  2 sessions (2 hores) 

Espai educatiu  Llatí 4t ESO – aula ordinària 

Nivell educatiu implicat  4t ESO 

Materials propis elaborats  Instruccions (ludus regulae);  
Joc de cartes (ludus) 

Materials i recursos usats (d’altri) - 

Metodologia i desenvolupament  

S’inicia la primera sessió explicant en llatí l’objectiu de l’activitat (visibilitzar el paper 
de la dona al món romà i la gran quantitat de termes llatins per designar-la, relatius a 
diferents àmbits). A continuació s’expliquen les normes del joc proposat 
(emparellament de cartes amb les designacions llatines i les seves traduccions). Es 
distribueix el grup classe en equips de joc. Es reparteixen les normes per escrit (per 
poder consultar-les). S’inicia el joc amb un torn de prova.  

A la segon sessió, es continua el joc, comprovant els resultats i comentant-los. 

Valoració (com ha anat, si es pot repetir, si cal fer-hi modificacions, etc.) 

Molt positiva. L’alumnat ha demanat repetir l’activitat en una tercera sessió. 
 

 
Objectius 

1. Sensibilitzar i dissenyar mesures per eradicar la violència de gènere i prevenir situacions i 
conductes que poden ser-ne l’origen. 

2. Potenciar la presència i visibilitat de les dones als currícula, incorporant els sabers de les 
dones al coneixement i realitat quotidiana del centre.  

3. Ajudar l’alumnat a triar el seu currícula, vetllant per garantir la igualtat d’oportunitats. 
4. Reflexionar sobre el paper de les dones a la nostra societat i reivindicar espais d’igualtat, 

tolerància i cooperació. 
5. Fomentar l’ús d’un llenguatge sense rastre d’androcentrisme ni sexisme tant als materials 

didàctics com al documents de comunicació i gestió del centre. 
6. Implicar tots els agents educatius (alumnat, família, professorat, direcció, PAS) per corregir 

totes les situacions discriminatòries i aconseguir madurar el pla d'actuació i organització del 
centre. 

7. Potenciar espais de debat que fomentin la formació del professorat en l’àmbit coeducatiu. 
8. Sensibilitzar el professorat que està treballant l’acció tutorial de la necessitat d’un model 

d’orientació coeducatiu. 
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DE        FEMINIS          ROMANIS 

Quid possimus facere ad commemorandum feminarum diem universalem nos, 

qui discipuli et discupulae linguae latinae sumus? 

 

Nos possumum ludere cum chartulis ludendibus de vocabulis ad 

describendum et nominandum mulieres Romae antiquae. 

 

LVDI         REGVLAE 

Propositum ludi est ut alumni et alumnae discant vocabula diuersa quae sunt 

in lingua latina ad designandum et describendum mulieres romanas. Sunt 

multa vocabula ad hoc, sed in hoc ludo tantum sunt nonaginta et tres uoces 

quae pertinent ad diversas species: 

✓ Aetates uitae  

✓ Matrimonium 

✓ Labor domesticus 

✓ Lanificum 

✓ Mercatura aut commercium 

✓ Artes (musica, scaena, ballatio) 

✓ Medicina 

✓ Cura infantium 

✓ Família. 

Ludus potest fieri singulariter aut in pares aut manus (quatuor aut quinque 

alumni/alumnae maxime).  

Vincent discipuli aut discipulae quae obtineant DECEM pares 

chartularum qui sint in eadem specie vitae feminarum romanarum. 

Species sunt indicatae per uarios colores: 

✓ albus 

✓ roseus 

✓ crocus 
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Activitat 8 març 2020 – Llatí 4t ESO 
 

 

✓ caerulus 

✓ uiridis 

✓ brunus 

✓ et cetera 

In principio ludi, omnes lusores recipient quinque chartulas cum nomine 

feminae in lingua latina et quinque chartulas cum translatione in lingua 

catalana. 

Reliquae chartulae manent super mensa in duobus malleis.  

In quaque uice, lusores possunt capere unam aut duas chartulas ex utroque 

malleo et substituere aliquas chartulas quas non uolunt. Chartulae reiectae 

debent reliqui sub malleo: chartulae latine sub malleo latine et chratulae 

catalane sub malleo catalane. 

Cum aliquae manus aut turma inveniat decem pares chartularum, debet 

monstrare eas ceteris collegis et legere descriptionem sitam in chartula et 

transferre hanc in lingua catalana.  
 

 

 

 



MVLIER 
Femina speciei humanae, 

quae est omnis aetatis et 

conditionis 

 

 
 

FEMINA 
Femina est idem quod 

mulier; etiam dicatur de 

omnibus animalibus. 

 

 

PVELLA 
Puella est femina in tenera 

aetate, quasi infans. 

 

 

 
 

ADVLESCENTVLA 
Est femina quae pueritiam 

excessit, et nondum ad 

iuventutem pervenit. 

 

 

 

VIRGO 
Femina integra et virum 

non experta. 

 

 

ANVS 
Mulier vetula, ita dicta ab 

annorum multitudine. 

 

 

VETVLA 
Mulier vetula, ita dicta ab 

annorum multitudine. 

 

 

 

VXOR 
Mulier, quae viro tradita 

est. Tantum uxores esse 

poterant feminae 

ingenuae. 

 

NVPTA 
Est femina quae 

matrimonio viro iuncta est 

. 

  

MATRONA 
Mulier erat quae in 

matrimonium cum viro 

convenit, quoad in 

matrimonio manet. 

 

 
 

MATER FAMILIAS 
Mulier quae familiae 

domina est. Potest filios et 

filas habere aut non. 

 

 

STOLATA 
Mulier stola induta, quia 

stola matronarum propria 

erat apud Romanos, idem 

est ac matrona.  

 



VNIVIRA 
Mulier, quae unum tantum 

virum in matrimonio 

habuit. 

 

 
 

CONCVBINA 
Mulier non ingenua, quam 

aliquis concubitus causa 

domi suae habet. 

 

CONTUBERNALIS 
Servi et servae conjuges 

inter illos connubium non 

erat; ergo, poterant una in 

contubernio vivere. 

 

 
 

 

 

SPONSA 
Est mulier alicui promissa 

in matrimonium, pacta, 

sperata et nondum uxor. 

 

 
 

 

CAELEBS 
Mulier quae est sine 

coniugio, siue aliquando, 

sive numquam 

matrimonium inierit. 

 

VIDvA 
De muliere orbata uiro. 

 

 

REPVDIATA 
Est uxor aut  sponsa quam 

maritus dimittit ex 

matrimonio.  

 

ANCILLA - SERVA 
Mulier est quae  dominis 

ministrat. 

 

VNCTRIX 
Femina quae cum 

unguento corporem ungit 

post balneum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORNATRIX 
Ancilla quae dominarum 

crinem componebat. 

 

 

 

TONSTRIX 
Mulier quae tondet 

capillos e capite, tonsoris 

officio fungens. 

 

 

RESINARIA 
Quae resinam vendit, seu 

quae resina utitur ad pilos 

e mulierum corporibus 

evellendos. 

 

 



LIBRARIA 
Est mulier, quae libros 

scribit, seruat et custodit 

 

 
 

PEDISEQVA 
Mulier cuius officium erat 

sequi dominam extra 

aedes. 

 

 

LANIFICA 
Femina, quae lanae 

operam dat. Lanificae 

autem mulieres non solum 

lanam faciebant, sed 

texebant etiam et vestem 

ex ea conficiebant. 

 

TEXTRIX 
Mulier textoriae artis perit, 

quae faciebat texendo 

vestes. 

 

 

SERICARIA 
 

Quae in serico negotiatur, 

vel sericum opus facit. 

Seres est naturale textile 

quod bombyces faciunt. 

 

 

 

Bombyx, -icis 

LINARIA 
 

Femina quae lini artem 

exercet, aut vestem lini 

vendit. Linum est herba, 

quae netur in usum 

vestium. 

 

 

VESTIFICA  
VESTIARIA 

Mulier quae in officina seu 

taberna vestes vendit; 

etiam ea quae vestes facit. 

 

 

SARCINATRIX 
Mulier quae vestes suit et 

reparat. 

 

 

NUTRIX 
Mulier (saepe ancilla) quae 

infantibus lac praebet, 

nutrit et educat. 

 

CvNARIA – MAMMA 
Femina quae cunis alicuius 

aderat, et infantiam eius 

servabat. 

 

 
 

EDvCATRIX  
Mulier quae nutrit atque 

educat infantes, pueros et 

puellas. 

 

 
 

PAEDAGOGA 
MAGISTRA 

Femina quae puellarum 

curam habebat ut 

praeceptrix. Docebat eis 

legere, scribere et artes 

. 

  



LECTRIX 

ANAGNOSTRIa 
Serua quae legebat inter 

coenandum aut cum 

libuisset; ea legebat 

poemata aut historias. 

 
  

OFFICINATRIX 
VENDITRIX 

Femina quae officinam 

exercet uel quae vendit 

mercedes. 

 

 
 

 

BRACTEARIA 
 

Mulier quae aureas 

bracteas facit aut vendit. 

 

 

AMBUBAIA 
Erant mulieres Syrae, quae 

Romae in circo, aliove loco 

prostibulis destinato 

habitabant et corpore 

quaestum faciebant, 

pulsando quaedam organa, 

quae secum e Syria 

attulerant. 

 

PLvMBARIA 
Mulier est quae opera ex 

plumbo facit. 

 

 
 

 

 

CLAVARIA 
Femina quae clauos ligneos 

faciebat. 

 

CORONARIA 
Dicitur femina artifex, quae 

coronas facit et vendit 

. 

 
 

 

LINTEARIA 
 

Erat quae lintea (pannos 

lineos) vendebat. 

 

 

 

PvRPvRARIA 
Quae officina purpuraria 

laborat, faciendo opera 

purpurata aut ea 

vendendo. Purpurea est 

lana seu vestis infecta 

purpura. 

 

MARGARITARIA 
Quae margaritarum 

negotiatrix erat. Margarita 

est calculus candidus in 

conchis marinis nascens. 

 

 

SvTRIX 
Femina quae calceos suit 

. 

 

vNGvENTARIA 
 

Est mulier quae unguenta 

conficit et vendit. 
Vnguentum est omnis 

sucus pinguis, quo ungimur 

deliciarum et luxus causa 

. 

 



FVRNARIA 
Mulier quae ex furno 

quaestum facit. 

 

 

FABARIA 
Mulier quae negotiatrix 

fabaria est. 

Faba est genus leguminis 

 

 
 

PISCATRIX 
 

Mulier quae vendit pisces. 

 

 

TOSTRIX 
Quae in viis et nundinis 

edulia in sartagine pretio 

frigebat et in craticula 

torrebat. 

 

 

 

SEMINARIA 
SPECIARIA 

Erat quae semina 

herbarum aut species seu 

aromata vendebat. 

 

CAUPONA  
 

Mulier quae est 

esculentorum 

poculentorumque venditrix 

aut negotiatrix. 

 

TABERNARIA 
 

Est mulier, quae tabernam 

habet; etiam in malam 

partem,  item meretrix. 

 

 

POPINARIA 
 

Mulier quae popinam 

exercet. POPINA erat locus, 

ubi cocta obsonia et 

delicatiores cibi publice 

venduntur et comeduntur 

 

COQUA – FOCARIA 
Serva quae coquit 

et quae circa focum 

ministrat. 

 

 

SCAENICA 
Mulier histrionica, quae 

erat actrix in scaena. 

 

 

MIMA 

Mulier gesticulatrix, actrix 

quae gestu tantum 

utebatur. 

 

 

EMBOLIARIA 
Mulier scaenica, quae 

cantu et gesticulationibus 

spectatores novo artificii 

genere oblectabat. 

 

 



ACROAMATICA  
MUSICA 

Acroama erat  musica 

tibicinum symphonica, in 

fabulis et in conviviis. 

 

 

TIBICINA 
Femina musica quae tibia 

canit. 

 

 
 

CITHARISTA-FIDICINA 
Quae citharam uel fidem 

pulsat et voce canit. 

 

 

LYRISTRIA-PSALTRIA 
Mulier quae lyram uel 

psalterium pulsat et canit. 

Lyra et psalterius sunt 

instrumenta digitis 

percussa.  

 

SAMBUCISTRIA 
Mulier sambuca canens. 

Sambuca erat 

instrumentum musicum, 

quod vulgari vocabulo 

vocatur harpa. 

 
 

CYMBALISTRIA 
Mulier quae cymbalum 

pulsat.  Cymbalum erat 

instrumentum aereum 

cavum, hemicycli figura 

latumque instar pelvis, 

quod percussum instar 

crotali aut cuiusvis 

crepitaculi sonum edit. 

 

CANTRIX  
Mulier quae canit saepe ad 

citharae sonum 

. 

 

BALLATRIX  
SALTATRIX 

 

Mulier quae ballat aut 

saltat. 

 

CROTALISTRIA 
Quae crotalo canit; 

crotalum erat 

crepitaculum. Sunt 

virgulae aereae, vel ex 

arundine calamoque fisso, 

quas inter saltandum 

manibus ita concutiebant, 

ut ex earum collisione 

crepitus quidem ederetur. 

 

PVELLA GADITANA 
Ballatrix ex Gadibus quae 

procaciter cum crotalis 

saltabat et mouebat. 

 

ESSEDARIA 
Gladiatrix quae essedum 

ducit aut e curru pugnans. 

 

 

GLADIATRIX – LUDIA 
Quae gladio pugnat; 

Gadius est ferrum acie et 

mucrone instructum ad 

caedendum et 

vulnerandum. 

 



COLONA 
Rustica mulier, quae agros 

colit. 

 

 

DOMNIFvNDA 
Mulier quae est domina 

fundi. 

 

 

VILICA 
Mulier villatica, ruralis, 

quae et uxor villici est. 

 

 

CLINICE 
Est femina medendi perita. 

MEDICA 
Mulier quae medicinam 

exercet et ad medendum 

apta est. 

 

OBSTETRIX 
Femina quae 

parturientibus adsidet et 

iuvat. 

 

 

MERETRIX 
Femina quae corpore 

quaestum facit, simile 

scortum. 

 

SCORTvM 
Femina quae corpore 

quaestum facit, simile 

meretrix, sed vulgariter. 

 

 LENA 
Quae meretrices alit, 

prostituit et conciliat, 

quaeque mediam se illicitis 

amoribus praebet; etiam 

quae tabellas amatorias 

portat ultro citroque. 

 

AMANVENSIS 
Serva, cuius opera 

dominus in scribendo, 

epistolas praesertim, 

utitur. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MATER 
Mulier qui est parens et 

genitrix; quae habet filios 

filiasque. 

 



PvERPERA 
Mulier quae recens 

peperit, uel mox paritura 

est puerum aut pueram. 

 

PRAEGNANS 
Praegnans femina in utero 

ferens; simile est gravida, 

inciens. 

 

MATRASTA 
 NOVERCA 

Est nova uxor ducta post 

mortem vel repudium 

prioris, quae liberos 

reliquit superstites 

 

AVIA 
Patris vel matris meae 

mater est. 

 

SOROR 
Est patris matris mei filia. 

 

 

FILIA 
Proles femina est, quae 

habet mater et pater. 

 

NEPTIS 
Quae ex filio aut filia nata 

est. 

 

 

SOCRvS 
Est mariti aut uxoris mater. 

 

 

 
 

nvrvS 
 

Est sponsa filii, nondum 

uxor. 

 

 

GLOS 
 

Est soror mariti mei. 

 

 
 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

DONA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DONA 

 
 

 

NENA 

 
 
 
 

NOIA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOIA VERGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANCIANA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

VELLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPOSA 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 

ESPOSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATRONA 

 
 
 

MARE DE FAMÍLIA 
 
 

ESTOLADA 

 



ESPOSA  

D’UN SOL MARIT 

 

CONCUBINA 

 

 
 

CONTUBERNAL 

 
 
 

 

PROMESA 

 
 
 

SOLTERA 

 
 

VÍDvA 

 
 

DIVORCIADA 

 

 
 
 
 
 
 
 

ESCLAVA  

SERVENTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MASSATGISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTETICISTA 
 
 
 

PERRUQUERA 

 

DEPILADORA 

 
 



LIBRETERA 

 
 
 

ACOMPANYANT 

 
 

FILADORA 

 

TEIXIDORA 

 
 

 
 
 
 
 
 

COMERCIANT DE 

SEDES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMERCIANT DE LLI 
 
 
 

MODISTA 
 
 

SARGIDORA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MAINADERA 

 
 
 

EDvCADORA 
 
 

PEDAGOGA 

MESTRA 

. 
 



 
 

LECTORA 

 
 
 

COMERCIANT 

VENEDORA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENEDORA 

/ARTESANA 

 
 
 
 
 
 
 

AMBUBAIA 

 

VENEDORA / 

ARTESANA DEL PLOM 

 
 
 
 

VENEDORA / 

ARTESANA DE CLAUS 

 

VENEDORA / 

ARTESANA DE 

CORONES 

. 
 
 
 

VENEDORA / 

ARTESANA DEL LLI 
 
 
 

VENEDORA / 

ARTESANA DE 

TEIXITS DE PORPRA 

 

VENEDORA / 

ARTESANA DE PERLES 

 
 

SABATERA 

. 
 

VENEDORA / 

ARTESANA DE 

PERFUMS 

 
. 
 



FORNERA 

 
 

VENEDORA 

DE 

FABES 

 
 
 

PEIXATERA 

 

 
 

FREGIDORA 

DE 

VIANDES 

 

 
 
 

VENEDORA 

DE 

LLAVORS 

HERBES 

I ESPECIES 

AROMATIQUES 

 
 
 
 
 
 

VENEDORA 

DE 

MENJAR 

I BEURE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

TAVERNERA 

 
 
 

RESTAURADORA 

CUINERA 

FOGONERA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTRIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIU DE MIMS 
 
 

ACTRIU 

D’ENTREMESOS 

 
 



INTERPRET 

MUSICAL 

 
 

FLAUTISTA 

 
 
 

CITARISTA 

 
 

 

INTERPRET DE LIRA 

 

INTERPRET DE 

PSALTERI 

 

INTERPRET DE 

SAMBUCA 

 

 
 

INTERPRET DE 

CIMBALS 

 

CANTANT 

 
BALLARINA 

 

 
 
 
 
 
 
 

INTERPRET DE 

CROTALS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BALLARINA 

GADITANA 

 

GLADIADORA 

AMB 

CARRO 

 
 

GLADIADORA 

 



 
 
 
 
 
 
 

pagesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERRATINENT 

 
 

MASOVERA 

 
 

metgessa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Metgessa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

llevadora 

 
 

meretriu 

 
prostituta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alcavota 

 

 
 
 
 

escriventa 

 
 
 
 
 

Mare 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partera 

 

 

 

 

 

 

 

 

embarassada 

 
Madrastra 

 
AVIA 

 

 
 
 
 
 
 
 

germana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filla 

 

Neta 

 
 

sogra 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Nora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

cunyada 
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Ets una pera o 
un préssec?

Per a un ús no sexista ni 
androcèntric del llenguatge

Taller de sensibilització
Dia internacional de la dona
Curs 2019-20

M. Teresa Quintillà Zanuy



En aquesta imatge hi ha 5 préssecs
VERITAT o FALS?

1



En aquesta imatge hi ha 13 professors
VERITAT o FALS?

2



Fàbregas tenia un germà.                                         

El germà de Fàbregas va morir.                                      

Però l’home que va morir no va tenir mai cap 

germà.

3



De quina manera una dona pot ser mare,          

si no té fills?

4



“Un pare amb el seu fill de deu anys, va en moto a gran

velocitat en una nit de boira.

La moto derrapa, el pare mor, el fill queda en estat crític.

Una ambulància el duu ràpidament a l’hospital més

proper. El nen es troba entre la vida i la mort. Cal operar-

lo immediatament.

Quan l’anestesista de guàrdia entra al quiròfan i veu el

nen, deixa caure els braços i confessa:

“No puc assistir a la intervenció: és el meu propi fill!” 

5



Punts clau

1- Les llengües no són asèptiques sinó que contenen una
visió del món particular i tendenciosa.

2- Existeixen “paranys” lingüístics dels quals n’hem de ser
conscients:

l’androcentrisme i el sexisme lingüístic

3- Cal desenvolupar estratègies per:

a- neutralitzar la pervivència
dels estereotips sexuals tradicionals a la llengua

b- visibilitzar de manera adequada les dones a
la llengua i al discurs.



L’anàlisi de la desigualtat del tracte lingüístic 

que reben les persones en funció del sexe 

és recent. 2 perspectives:

Llengua i qüestions de gènere

1.Els sexes a la llengua

fenòmens prevalents:

* androcentrisme

* sexisme

2. La llengua dels sexes (els sexolectes)



1. L’androcentrisme

“Un pare amb el seu fill de deu anys, va en moto a gran

velocitat en una nit de boira. La moto derrapa, el pare mor, el

fill queda en estat crític. Una ambulància el duu ràpidament a

l’hospital més proper. El nen es troba entre la vida i la mort.

Cal operar-lo immediatament. Quan l’anestesista de guàrdia

entra al quiròfan i veu el nen, deixa caure els braços i

confessa: “No puc assistir a la intervenció: és el meu propi

fill!”

Percepció centrada i basada en normes 

masculines, prenent l’home com a mesura de 

totes les coses i considerant la dona com

una desviació de la norma.



Usos lingüístics que tendeixen a 

excloure o fer invisibles les dones

1. Ús indiscriminat del masculí com a genèric

2. El salt semàntic 

3. Ús inadequat de genèrics 



1. Ús indiscriminat del masculí com a genèric

Los jóvenes de Barcelona se sienten el doble de inseguros 

que los ancianos. 

El 21% de los ciudadanos dice haber sufrido algún delito en 

2006.

En contra del tópico, los ancianos no son los que viven la 

delincuencia en las calles con más desazón. Los jóvenes se 

sienten el doble de inseguros. El 30% de las personas de 

entre 16 y 29 años dice haber sido víctima de algún delito, 

frente al 15% de los mayores de 65 años. 

J. García, El País, 18.10.2007 (proporcionat per A. Torné)



La Mañana                   dimarts 1 de maig de 2012, p. 27

Un niño del ‘Arabell’ gana el Premi Pilarín Bayés

LLEIDA. L’obra L’home a qui més li agradaven els contes de un alumno de la 

escuela Arabell de Lleida ha sido galardonada con el novè Premi Pilarín Bayés. 

También han sido premiados en la demarcación de cuentos El Gerard, la Marta i els 

seus amics extraterrestres del colegio Ramon Faus i Esteve, de Guissona; No diguis 

crisi, diguis esforç del colegio Terraferma de Alpicat. (...)





Acebron Ruiz, Merce

Capitan Casals, Miriam

Castellví Gracia, Irina 

Garrós Paez, Laura

Mihailov , Lilia

Moreno Baca, Irene

Pareja Fernandez, Mª Carmen

Piedra Carrion, Sandra



WEB Institut Guindàvols                            17 de maig de 2012

LES ALUMNES DE PATRONATGE I MODA, DISSENYADORES DE LA 

DESFILADA DE MODA AMB ROBA RECUPERADA

Les alumnes del Grau Superior de Patronatge i Moda seran les 

dissenyadores de la desfilada de moda amb roba recuperada que tindrà 

lloc el proper dijous 24 de maig a les 20h a La Suda. Es tracta d’una 

iniciativa en què també participa l’alumnat de l’INS Torrevicens i l’empresa 

d’inserció sòcio-laboral Troballes i que servirà per mostrar al públic la 

creativitat i destresa del nostre alumnat així com trencar una llança en 

favor de la cultura del reciclatge. Us hi esperem!

La Mañana                            viernes 25 de mayo de 2012, p. 29

La cultura del reciclaje sube a la pasarela del IES Guindàvols, en la 

Suda

LLEIDA. Los alumnos del grado superior de Patronaje y Moda del IES 

Guindàvols fueron los diseñadores de un desfile de moda con ropa 

recuperada. Se trata de una iniciativa que busca romper una lanza en 

favor de la cultura del reciclaje.









La intervenció de la pacient, de 16 anys però de la mida d’un nen de 10, 

..., va durar més de 6 hores.

Segre, 2006

M. Aldabó



Els pagesos es preparen avui i demà pel risc de 

gelades. >>La pagesia

Els EUA denuncien l’ús de nens en un atac a 

Bagdad. >> infants

Les malalties respiratòries baixen a l’Estat. Els

metges ja noten l’efecte del descens del 

tabaquisme.

>> el col·lectiu mèdic

Los madridistas esperan un milagro.

>> la afición madridista
Titulars premsa local i nacional març, 2007

I. Teixidó



Resultat de l’ocultació sistemàtica

de la dona 

= 

masculinització

de la nostra forma de pensar



Col·legi oficial de 

metges
Sindicat “Metges 

de Catalunya”

Vaga de Metges

Els Metges i la ...

El consell de la Professió 

mèdica / de professionals 

de la medicina



http://www.gss.cat/es/node/1875

Consulta 7/3/2010

Data: 04/11/2009 9:00am

Los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2009 se celebrará en Lleida el 8º

Congreso de Enfermería Catalana con el lema "Fuerza y liderazgo. La lucha

contra la invisibilidad de las enfermeras y de su compromiso con las

personas y con la profesión".

http://www.gss.cat/es/node/1875


NOVETATS

05 març Noves Ofertes de Treball (Zona Col·legiats)

03 març Noves Ofertes de Treball (Zona Col·legiats)  (...)

24 febrer LLISTAT DEFINITIU D'ADMESOS I EXCLOSOS: 
OPOSICIONS HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA DE LLEIDA

23 febrer Noves Ofertes de Treball (Zona Col·legiats)

Col·legi oficial de diplomats en infermeria

http://www.codilleida.org/inici.htm

ATENCIÓ: Resolución de 26 de noviembre de 2009, 
de la Dirección General de Política Universitaria, por la 
que se convoca la prueba objetiva correspondiente al 

acceso al título de Enfermero Especialista en 
Enfermería de Salud Mental, al amparo de lo previsto 
en la disposición transitoria segunda del Real Decreto 

450/2005, de 22 de abril, de especialidades de 
Enfermería.

http://www.codilleida.org/templates/News____29591.aspx
http://www.codilleida.org/pdf/2010_02/ARNAUadmesos2010.pdf
http://www.codilleida.org/zonacol/serveis_borsatreball.htm


Resolución de 26 de noviembre de 2009, de la Dirección 

General de Política Universitaria, por la que se convoca la 

prueba objetiva correspondiente al acceso al título de 

Enfermero Especialista en Enfermería de Salud Mental, al 

amparo de lo previsto en la disposición transitoria segunda 

del Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, de especialidades 

de Enfermería.

Resolución de 21 de diciembre de 2009, de la Secretaría 

General de Universidades, por la que se aprueba la relación 

definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos a la 

realización de la prueba objetiva para el acceso al título de 

Enfermero Especialista en Enfermería de Salud Mental, al 

amparo de lo previsto en la disposición transitoria segunda 

del Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre 

especialidades de Enfermería.

•Relación definitiva de aspirantes admitidos

•Relación definitiva de aspirantes excluidos



Relación Definitiva de Aspirantes Admitidos a la Prueba Objetiva para acceder al 

Título de Enfermero Especialista en ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL Real 

Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de Enfermería

APELLIDOS NOMBRE

ABAD GARCIA SOFIA ESTHER

ABAD LIJO MARIA FATIMA

ABAD PEREZ MARIA JOSE

ABAD REDONDO ANA ISABEL

ABAD VICENTE MARIA PILAR

ABEYTUA GARCIA MARIA DE LOS MILAGROS

ACEBES SANCHO REBECA

ACEÑA DOMINGUEZ ROSA MARIA

ACEVEDO MARASSA OLGA

ACHUTEGUI CASTRESANA MARIA CARMEN

ACINAS JULIAN VIRGINIA

ACOSTA OJEDA MIGUEL

ADELARPE MARQUEZ VIOLETA

ADELL CABALLE MARIA DOLORES

ADELL SEBASTIA MARIA LOURDES

AFUERA FERNANDEZ OLGA

AGOIZ BUSTAMANTE MARIA ARANZAZU

AGUADO RODRIGUEZ JAVIER

AGUEROS AGUEROS JOSE ONOFRE

AGUILAR CHACON MARIA CARMEN

AGUILAR LOPEZ ANTONIA DE LOS ANGELES

AGUILAR RODRIGUEZ MERCEDES

AGUILERA ORTEGA CONCEPCION

AGUILERA RUIZ MARIA

AGUIRRE ALDAYTURRIAGA MARIA TERESA

AGUJETAS RODRIGUEZ MARGARITA

AGULLEIRO CANOVAS PIEDAD

AGULLO HERNANDEZ MARIA DOLORES

AGULLO MAS MARIA CRISTINA

AGULLO VILLENA AURORA

AIRA PRUNES MARIA DEL MAR

AJURIA GOMEZ MIREN AITZIBER

ALAMEDA BLANCO MARTA

ALAMEDA IGLESIAS MARIA ESTHER

ALARCON SAIZ MARIA ISABEL

ALASTRUE JAVIERRE MARIA VICTORIA

ALBALADEJO ORTIZ MARIA

ALBALATE ROYO JUAN RAMON

ALBARRACIN GALLARDO MARIA JESUS

ALBARRAN SERRANO CONSUELO

ALBERCA DIAZ ALEJO CIRILA

ALBERCA MUÑOZ MARIA LUISA

i 66 pàgines més ...

3/42 = 7%



1. Títulos previstos en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 

Ordenación General del Sistema Educativo

Graduado en Educación Secundaria / Graduada en Educación Secundaria

Bachiller / Bachiller

Técnico / Técnica

Técnico Superior / Técnica Superior

2. Títulos universitarios

Diplomado / Diplomada

Ingeniero (Técnico) / Ingeniera (Técnica)

Arquitecto (Técnico) / Arquitecta (Técnica)

Graduado Social Diplomado / Graduada Social Diplomada

Maestro / Maestra

Licenciado / Licenciada

Doctor (Ingeniero) / Doctora ( Ingeniera)

3. Títulos posgrados

Diplomado / Diplomada

Médico Especialista / Médica Especialista

Farmacéutico Especialista / Farmacéutica Especialitas

Enfermero Especialista / Enfermera Especialista

4. Títulos deportivos

Técnico Deportivo Elemental / Técnica Deportiva Elemental

Técnico Deportivo de Base / Técnica Deportiva de Base 

Técnico Deportivo Superior / Técnica Deportiva Superior

Ordre de 22 de març de 1995 (BOE de 28-3-95)



El personal d'infermeria de Lleida 
reivindica la seua professionalitat 

i reclama millores.

La concentració ha tingut lloc a la porta de 

l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

El Sindicat d'infermeria i CCOO han 

organitzat aquest dijous una protesta 

davant de l'hospital Arnau de Vilanova de 

Lleida per reivindicar la professionalitat del 

personal d'infermeria després de l'error 

mèdic què va provocar la mort d'un nadó a 

l'hospital Gregorio Marañón de Madrid el 

passat 12 de Juliol. 

La concentració, que s'ha repetit a bona 

part de centres mèdics de tot Espanya, 

també ha servit per reivindicar la precària 

situació laboral d'aquests professionals i 

demanar millores, com per exemple 

impulsar un pla per les plantilles sobretot de 

cara a la propera època de vacunes de grip 

on les infermeres són una població molt 

alta de risc.



RESULTAT: desconcert

ambigüitat

La Guia, 2006 (proporcionat per M. Arnau)



Sexualització de la dona



Mecanismes del sexisme lingüístic

a) els falsos parions

b) l’ordre d’aparició

c) la concordança

Actitud caracteritzada pel menyspreu i 

la desvalorització del que són o fan les 

dones.

2. El sexisme



a) els falsos parions:

Una mateixa arrel lèxica veu alterat el seu 

significat quan se li afegeix el morfema 

gènere, i aquesta alteració produeix 

conceptes diferents

Exemples: un individu – una indivídua

un qualsevol – una qualsevol



Neologismes “dignificadors”:

ESP

azafata / auxiliar de vuelo

(azafato*) CAT

hotessa / auxiliar de vol

(hoste*)



El Periódico.com 11/11/2007 

La justicia chadiana investigará la aerolínea española que 

contrató el Arca de Zoé

Cuatro azafatas fueron liberadas el 4 de noviembre, y el 

piloto, el copiloto y un auxiliar de vuelo, el viernes. Todos 

están en España en libertad condicional ya que sigue la 

acusación contra ellos en Chad.

https://cadenaser.com/ser/2007/11/04/internacional/1194140721_85021

5.html

La justicia de Chad investigará a 

partir de mañana la aerolínea 

española Girjet, contratada por la 

oenegé francesa Arca de Zoé para 

transportar a 103 menores, 

presuntamente huérfanos, que 

necesitaban ser evacuados de 

Darfur aparentemente por razones 

de salud. La tripulación española 

fue encarcelada junto a los 

miembros de la organización 

francesa y varios chadianos.

https://cadenaser.com/ser/2007/11/04/internacional/1194140721_850215.html


L’anàlisi del lèxic demostra:

a) clara asimetria lingüística pel que fa als sexes, 

b) reflex d’una asimetria ideològica i cultural que 

separa, 

oposa

i sovint enfronta el món masculí i el món femení

establint entre ells una jerarquia:

(masculí dominant – femení subordinat)

Rastre del sexisme al lèxic



A)Òrgans sexuals:

a) òrgans sexuals masculins

• Sinònim del que és bo, valuós i preuat:

ESP CAT

valer un huevo

ser cojonudo

estar de cojones

estar / ser de

carajo

valer un ou / un colló

ser collonut

estar/anar de collons (ex. aquesta màquina va de

collons)

de colló de mico (“de la màxima qualitat”)

• Indicador de valor, decisió i empenta:

ESP CAT

tener cojones

salir / no salir de las pelotas

con un par de cojones (huevos)

con más cojones que Dios

tenir collons

sortir / no sortir dels ous

amb un parell de collons

amb més collons que Déu

de tres collons (“molt valent”)

ANÀLISI DEL LÈXIC MARGINAL (RENECS ...)



b) Òrgans sexuals femenins:

• Sinònim del que té poc valor, és pesat o feixuc

ESP CAT

no valer un higo

ser un coñazo

ser una chuminada

(“tontería”)

ser un conyàs

esconyar-se (fer-se malbé)

cap de cony (insult)

fer /ser conya (burla)



a) denoten enfrontament (violent) entre els dos sexes:

- victòria masculina – desfeta femenina

- vocabulari bèl·lic o bel·licista 

B) La còpula (relacions sexuals)

b) perspectiva masculina:

- percentatge d’expressions: 

51% masculina 

9% femenina

40% indistinta  (Verdaguer, 2000)

- activitat masculina – passivitat femenina (crítica a la 

inversió d’aquesta distribució)

- identificació ejaculació i orgasme

- positivització de l’acció masculina (cf. sacristía, botica)



Idea 

suggerida

ESP CAT

ÒPTICA MASCULINA

Òptica 

exclusivament 

masculina

(home actiu //

dona passiva)

cipotear, 

dar un braguetazo, 

dar un pichazo, 

dar un vergajo, 

echar un caliqueño, 

echar un casquete, 

mear, meterla (en 

caliente), mojar (en 

caliente), mojar el 

churro, mojar el pizarrín, 

pijársela, poner una 

inyección, cabalgar, 

montar (idea de domini 

de l’home sobre la dona)

aficar el ciri, 

pegar una premuda, 

picar la carxofa,

picar, 

picar-se una dona, 

pitxar, 

posar el bergant 

dins la capella, 

posar-la en calent, 

posar l’estaca, 

regar la patata,

sucar el melindro / 

l’api, 

cavalcar, muntar



Idea suggerida ESP CAT

VIOLÈNCIA

Sinònims de 

molestar, fer malbé, 

perjudicar, lesionar 

o, fins i tot, matar

cepillarse, chingar, follar, 

joder, tirarse, trincarse, 

pasarse por la piedra, 

ventilarse

martellejar, tirar-se, 

passar per la pedra, 

pegar un cop, xingar

El penis és equiparat 

a objectes emprats 

per colpejar, matar o 

similars (armes)

as de bastos, cachiporra, 

cipote, escopeta, estaca, 

fusil, látigo, palo, pistola, 

porra, trabuco, tranca

as de bastos, 

catxiporra, escopeta, 

estaca, pal, pistola, 

tranca, arma, 

armament, artilleria, 

automàtica, canó, 

carrabina, fusell, 

espasa, espasí, estoc, 

sabre, sabrot, porra 

Expressions 

relacionades amb 

aquests objectes

desenfundarla, 

enfundarla, envainársela, 

ir armado, ir desarmado, 

pedir o querer guerra

enfundar, envaginar, 

entrar l’espasí, anar 

armat, voler o demanar 

guerra

El coit vist com un 

acte de violència i 

des d’un enfocament 

masculí

clavársela, 

dar un escopetazo, 

echar un clavo, 

endiñarla, hincarla, pasar 

por las armas

enfonsar el sabre, 

clavar un clau, 

fotre un clau, 

passar per les armes



Idea suggerida ESP CAT

INICIATIVA FEMENINA

La dona s’ofereix 
sexualment
(amb idea de 
violència en alguns 
casos)

pedir / querer guerra, 

abrirse de piernas, 

despatarrarse, 

espatarrarse, 

estar / ponerse a 

huevo, ponerse a tiro

demanar /voler 

guerra, obrir-se, 

obrir-se de cames, 

posar-se a tir

Censura a la dona 
que accepta el 
grapeig però no 
admet arribar a la 
còpula sexual

calientabraguetas, 

calientapollas, 

calientapichas, 

levantabraguetas, 

levantapollas

escalfabraguetes, 

alçapius, 

escalfacigales



C) L’homosexualitat:

• discordança intencionada entre gènere gramatical i sexe de la 

persona destinatària (maricona, loca, marica).

• majoria d’expressions referides a l’homosexualitat masculina (70%)

ESP CAT

home
homosexual

apio, bardaja, bujarra, bujarrón,

chapero, hueca, jibia, julandrón,

julay, loca, marica, maricón

mariposón, mariquita, maruso,

palomo, pluma, sarasa, tabla ...

bardaix, invertit, marica, 

maricó, maricona, mariner, 

pervertit, esquena, 

mitjapoma, pacient ...

ser de la serie B, ser de la serie D,

ser del gremio,

ser de la cera de enfrente,

ser del bando contrario,

ser de la càscara amarga ...

ser del ram de l’aigua,

perdre oli,

ser de l’altre costat,

ser de la sèries B,

ser del sindicat de

l’oposició ...

dona
homosexual

machorra, tortillera (<torcida), ,

bollera (<bollo), lesbiana,

marimacho, virago

tortillera, lèsbia, lesbiana,

gallimarsot, matxot

ser del sindicato de la harina

(porque hace “bollos”)



D) La masturbació:
• el 70% es refereix exclusivament a l’home

• activitat considerada impròpia en una dona (cf. consolador)

• modismes molt descriptius i especialment agressius

masturbació masculina masturbació femenina

ESP cascársela, frotársela, hacer cinco

contra uno, hacerse la puñeta,

hacerse una caña, hacerse una

manola, hacerse una paja,

machacársela, meneársela, pelársela,

sobársela, tocarse la pesa,

zumbársela

meterse el dedo, hacerse una paja,

hacerse una gaseosa

CAT bellugar-se-la, cascar-la, esmolar el

bessó, fer-se la punyeta, fer-se

punyetes, fer una manxada, gronxar

la prunera, manejar l’allioli, munyir-

se, pelar-se-la, picar espècies, picar

la dalla, picar-se-la, polsar el flabiol,

remenar-se-la, tocar el sometent,

tocar la simbomba, treure el cervell

(a l’ocell), trincar-se-la

espolsar-se la mendinga, fer ditet, 

fer-s’ho amb el dit, posar-se el dit, 

punyir-se el maripapo



A) En relació al gènere:

a) Falsos parions: només ofensiu en un dels gèneres

ESP señorito (+) / señorita (-)

zorro (-) / zorra (+)

primo (+) / prima (-)

portero (-) / portera (+)

senyoret (+) /

senyoreta (-)

porter (-)/ portera (+)

CAT

b) Falsos parions: insulten aspectes diferents segons el gènere

ESP CAT

conejo (“dientes largos”)/ coneja (“muy fecunda”),

golfo (“vagabundo”) / golfa (“prostituta”),

guarro (“sucio”) / guarra (“prostituta”),

perro (“vago”) / perra (“prostituta”),

buscón (“ratero”) / buscona (“prostituta”)

conill / conilla

porc / porca

gos / gossa

c) Altres variacions de significat

loro (home: “estúpid, que no sap parlar”; dona:

“lletja”)

lloro (ídem)

sota (home: “esquiu, arisc”; dona: “prostituta”) sota (ídem)

zorrón (home: “gat vell”; dona: “prostituta”)

ANÀLISI DEL LÈXIC MARGINAL (INSULTS)



B) Segons el contingut semàntic:

a) DONES:

• L’aspecte físic

concepte ESP CAT

lletjor callo,

cardo (borriquero)

feto (marino, malayo)

loro, aborto

cardo borriquero*

esguerro, monstre

lloro*

primor escoba, palo llisa, plana, haver passat el ribot de

sant Josep, ser més llisa que una

post de planxar

vellesa cacatúa, bruja cacatua (“dona lletja, vella i molt

pintada”)

grassor matrona, vacaburra, 

ballena

vaca, vacaburra

• La reputació sexual

ESP CAT

buscona, lagarta, pendejo, pendón cabra (“dona deshonesta”), pendó



b) HOMES: 

• Injúries a la mare

ESP CAT

hijo de (la gran) puta, hijo de perra

la madre que te parió

fill de puta, fill de (la gran) puta

la mare que et va parir

ESP CAT

cornudo, cabrón

astado, cabestro, cabrito, caracol

cornut, banyut, cabró

ser cornut i pagar el beure

concepte ESP CAT

valor cagueta, gallina, cagado, mierdica,

acojonado, jiñao, pintamonas,

castrado, mojaculos, calandria

cagarina, caguetes, caganer, cagat,

gallina, acollonit, acoquinat

virilitat maricón, impotente marieta, cosó, culer, impotent

intel·ligència cateto, mendrugo, ciruelo, garrulo,

ceporro, majadero, agilipollao,

mentecato, primo

pallús, taujà, talòs, llondro, tanasi,

toix, tanoca, totxo

autoritat

conjugal

calzonazos, bragazas calçasses, bragasses

• Injúries a l’esposa

• Manca de qualitats pretesament masculines



Conclusions

ergo, el sistema lingüístic col·labora a:

l’androcentrisme i el sexisme són patents a la llengua

- perpetuar els rols sexo-socials i 

- preservar l’estructura jeràrquica d’aquests i de la 

infravaloració del femení respecte del masculí.



➢No hem d’oblidar el transcendental paper que

juga el llenguatge en la vida humana i que és

impossible imaginar cap activitat pròpia dels

éssers humans sense ell

Així doncs, si volem presumir de societat democràtica, 

hem d’eradicar els usos lingüístics discriminatoris o 

sexistes.

➢ el llenguatge és una eina al servei de la

comunitat humana que l’usa

➢ amb ell reflectim la nostra manera de ser i

pensar

➢ és un patrimoni que “passarem” a les generacions 

futures 








