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Resum 

L’objectiu principal d’aquest treball és la traducció al català d’un article acadèmic sobre 

la transversalització de gènere. Tractem termes com l’escolarització de les nenes i 

l’apoderament femení. El sexisme en l’educació ha anat guanyant petites conquestes al 

llarg dels anys, però encara queda un recorregut important a fer, especialment en els 

països menys desenvolupats. Encara que el text escollit en aquest treball no sigui recent, 

creiem que és important traduir-lo i analitzar-lo perquè els temes que tracta són molt 

interessants si volem optar per un futur més equitatiu entre sexes. Juntament amb la 

traducció, podem veure els diferents processos de traducció i un seguit de problemes 

traductològics que hem hagut de fer front per dur a terme una traducció fidel al text 

original (TO). Finalment, l’elaboració de les fitxes terminològiques i la cerca dels textos 

paral·lels han sigut de gran ajuda. 

Paraules clau: article acadèmic, transversalització de gènere, no-escolarització, 

apoderament femení, sexisme, països menys desenvolupats.  

Abstract 

The main objective of this work is the translation of an academic article on gender 

mainstreaming into Catalan. We deal with terms such as out-of-school and the 

empowerment of women. Sexism in education has gained little traction over the years, 

but there is still a long way to go, especially in less developed countries. Although the 

text chosen in this paper is not recent, we believe that it is important to translate and 

analyse it, as the topics it deals with are very interesting if we want to opt for a more 

equitable future between sexes. Along with the translation, we can see the different 

translation processes and a series of translation problems that we have had to face to carry 

out a faithful translation to the original text (TO, for the Catalan acronym). Finally, the 

preparation of the terminology sheets and the search of the parallel texts have been very 

helpful. 

Keywords: academic article, gender mainstreaming, out-of-school, empowerment of 

women, sexism, less developed countries.
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1. Introducció 

Podríem definir un article acadèmic com un text adreçat a un públic específic o general, 

destinat a la publicació, en el qual s'exposen els resultats i avenços d’una recerca, de 

manera clara i concisa. En aquest treball hem realitzat una traducció de l’article acadèmic 

“Reflections on mainstreaming gender equality in adult basic education programmes” 

d’Agneta Lind (2006). El treball consta de dos grans blocs. En el marc teòric  parlem dels 

inicis de l’educació, del sexisme en general i en l’educació, així com també de la 

coeducació i l’educació en els països subdesenvolupats. Exemplifiquem a més a més, 

alguns estereotips de gènere que conviuen malauradament encara entre nosaltres. En la 

segona part del treball hi trobem la traducció del text original, juntament amb un seguit 

d’explicacions sobre els diferents processos de traducció i alguns dels problemes 

traductulògics que hem tingut. Hi incloem també un apartat de textos paral·lels i 30 

entrades de termes a l’apartat de “Fitxes terminològiques”, als “Annexos” d’aquest 

treball.  

 

1.1. Justificació 

 

Durant al llarg del Grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades cursat a la 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) juntament amb la Universitat de Vic - Universitat 

Central de Catalunya, s’han cursat assignatures de traducció i interpretació jurídica amb 

la finalitat d’obtenir l’habilitació com a traductora jurada. Ha sigut realment necessari els 

coneixements apresos en assignatures com Terminologia, per tal d’elaborar unes bones 

fitxes terminològiques i, molt importants també, les assignatures de Traducció Jurídica i 

Econòmica B – A I, II i III, Llengua A (català) i B (anglès) I, II i III.  

Triar el tema d’aquest treball final de grau sobre un text jurídic era l’últim requisit per tal 

d’obtenir aquesta habilitació. Durant la fase de documentació i tria del tema del treball es 

va veure la oportunitat de parlar sobre el sexisme. És un tema realment interessant i per 

tant, es va pensar que seria un bon motiu per realitzar aquest treball que tantes hores en 

l’elaboració cal invertir. La finalitat de la traducció és donar a conèixer aquest tema a un 

nombre més gran de persones. 
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1.2. Metodologia 

 

Primer es va fer una lectura exhaustiva del text a traduir. A continuació es va buscar 

informació relacionada i el significat dels termes més desconeguts, els quals molts d’ells 

es repetien al llarg del text, i va ser útil per elaborar les fitxes terminològiques. Al mateix 

temps, es va dur a terme una cerca de textos paral·lels extrets del Google Acadèmic per 

trobar termes equivalents en la llengua d’arribada i comprendre l’estil d’aquest tipus 

d’articles acadèmics. A continuació es va realitzar un buidatge terminològic per tal 

d’elaborar les diferents fitxes terminològiques. Un cop creades, es va tornar a rellegir el 

text un parell de vegades més per acabar de comprendre’l, i es va procedir a la traducció. 

Cal destacar que, en aquest tipus d’articles o textos jurídics és usual repetir un determinat 

terme al llarg de tot el text. L’ús de diccionaris i altres recursos van ser útils durant tot el 

procés de la traducció. Un cop amb el primer esborrany de la traducció es va demanar 

consell al tutor d’aquest treball i es va demanar també una opinió externa, ja que és positiu 

que algú que no estigui tan familiaritzat amb el tema doni una ullada al treball. A 

continuació, es va procedir a la traducció final. Un cop acabada la traducció es va treballar 

en el punt 4, els procediments i els problemes de traducció. Un cop acabat el marc pràctic 

del treball es va elaborar el marc teòric. No va ser ja com començar des de zero, perquè 

tot el procés de cerca i traducció feta prèviament, va servir per avançar molt més fàcilment 

aquesta part teòrica.   

 

1.3. Objectius 

 

L’objectiu general d’aquest treball és el de realitzar una traducció fidel d’un text jurídic, 

acompanyada d’una part teòrica que parla sobre el sexisme en l’educació. Volem posar 

en pràctica tot l’après al llarg del grau i així mostrar també la nostra capacitat professional.   

Per altra banda, alguns dels objectius més específics a l’hora d’elaborar aquest treball han 

sigut:   

- Documentar-se i fer recerca de textos paral·lels.  

- Elaborar un bon marc teòric per tal de poder després dur a terme una bona 

traducció. 
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- Trobar un text de l’àmbit jurídic sobre el sexisme en l’educació que no hagi estat 

mai traduït ni al català ni al castellà. 

- Elaborar un bon glossari terminològic.  

- Reflexionar sobre els diferents processos de traducció. 

- L’assoliment de les competències adequades per poder demanar l’habilitació com a 

traductora jurada en la combinació lingüística anglès – català.  

- Identificar fonts fiables.  
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2. Marc teòric 

Durant la lectura i el procés de traducció de l’article escollit per aquest treball, ens hem 

topat amb molta terminologia i conceptes que creiem interessants i necessaris d’explicar 

en aquest marc teòric.  

Segons el TERMCAT, es podria definir l’educació com “l’acció intencional de 

transmissió a un individu d'una sèrie de normes, coneixements, destreses, actituds, valors 

individuals i col·lectius o formes de cultura, per a aconseguir el desenvolupament integral 

de la seva personalitat i la millora contínua”, amb la finalitat principal d’adquirir els 

coneixements i valors transmesos per la societat.  

L’educació inclou, l’educació formal, és a dir, l’ensenyament oficialment reconegut pel 

Govern de cada país, que s’imparteix normalment en un centre educatiu i l’educació no 

formal, on el seu aprenentatge s'obté a través de la vida quotidiana, del treball, de la 

família i dels amics, en definitiva, del llarg de la vida. Per tant, l’educació està present a 

tots nosaltres i és un dret humà universal.  

 

2.1. Els inicis de l’educació 

 

Fent cerca a la Viquipèdia, hem trobat que a la prehistòria, l’educació que un infant rebia 

era molt diferent a l’actual. L’infant aprenia tècniques de supervivència i convivència, 

com la caça o la recol·lecció de fruits. Més endavant, a través de la divisió del treball, es 

van formar les primeres professions o treballs a partir de les pròpies qualitats i aptituds 

de cada persona. L’educació infantil consistia en la imitació sobre el comportament d’un 

adult. Va ser llavors, quan l’escriptura va començar a ser clau i despertar interès a les 

primeres societats urbanes, i on van començar aparèixer els primers centres 

d’ensenyament oficial. Així va començar l’interès per la lectura, l’escriptura, i 

l’alfabetisme, present al llarg de la història. Tal i com explica (ROSET, et al., 2008:9),  a 

la primera educació formal només hi tenien accés els nois. Les noies en canvi, només 

podien ser educades a casa, amb la família o al convent. Al cap d’un temps es van 

començar a crear centres educatius per noies, per poder-se formar millor com a mares i 

esposes. Les dones es consideraven inferiors als homes i, per tant, el concepte de “rèplica 

d’escola” per a nenes es considerava apropiat.  
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2.2. Què és el sexisme? 

 

Podríem definir el sexisme com la discriminació del sexe de la persona que la rep. Sovint 

fem comparacions dels diferents sexes elogiant-ne un per sobre de l’altre. 

Malauradament, el sexisme encara està massa present a la nostra societat, però és 

important conscienciar i educar els infants sense sexisme des de petits, a través de 

l’escola, les activitats extraescolars, a casa, etc., per avançar cap a la igualtat de gèneres.   

Segons (ASENSIO, et al.), actualment, el tipus més reconegut i abundant de sexisme és 

el masclisme (creure que l’home és superior a la dona), però hem de tenir present que 

també existeix el feminisme (creure en la igualtat dels dos gèneres per igual, tant 

econòmicament, socialment i políticament), i el femellisme (creure que la figura de la 

dona és superior a la de l’home, és a dir, el pensament contrari al masclisme). 

 

2.3. El sexisme i l’educació 

 

Podríem definir l’educació no sexista com aquella que lluita per la igualtat entre els dos 

sexes. Un dels objectius principals a les escoles hauria de ser l’ús del llenguatge no 

sexista. Hi ha d’haver una relació entre els valors educatius i els valors ètics, i és important 

fomentar els valors que eviten la violència contra les dones (PARRA, 2009:7). 

“El primer pas si volem acompanyar els nostres infants cap a més llibertat i cap a una 

societat més justa i pacífica és acompanyar les seves emocions i acceptar-les”. “Les 

emocions són un tema fonamental en la vida de qualsevol persona, i també com les 

gestiona, com les expressa i com les sent”. Aquests aspectes ens ajuden a construir la 

nostra personalitat, autoestima, confiança i seguretat en nosaltres mateixos (VAN DEN 

BOGAERT, 2019:12-13). 

Tal i com s’explica a l’article L’educació no sexista, l’única educació capaç d’eliminar 

els estereotips de gènere, l’educació no sexista, és aquella que “borra les diferències entre el 

que s’espera dels nens i de les nenes, promou el respecte, valora la diversitat, potencia el 

desenvolupament de valors com la igualtat i elimina qualsevol discriminació o estereotip de 

gènere”.  
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L’ensenyament i els valors que donem als infants han de ser igual en objectius i continguts 

tant pels nens com per les nenes. L’educació és un pilar fonamental, ja que ha de servir 

per eliminar aquestes creences, estereotips i mites creats al llarg de la història L’educació 

no sexista, l’única educació capaç d’eliminar els estereotips de gènere.   

 

2.3.1. La coeducació 

 

Segons (ROSET, et al., 2008) i (FERRER, et al., 2006), podríem definir la coeducació 

com l’educació a partir de la igualtat d’oportunitats entre els dos sexes. El procés de la 

coeducació és llarg, i encara queda un gran recorregut fins al seu assoliment total. Aquest 

procés té com a objectiu final promoure la igualtat d’oportunitats entre gèneres i en 

definitiva crear una societat més lliure i justa. La coeducació pretén construir persones 

combaten els estereotips entre sexes que afecten a les vides de cada persona i que estan 

tan arrelats a nosaltres que moltes vegades no ens n’adonem. Al document 2 de la recerca 

de (VAN DEN BOGAERT, 2019:10), apareixen diversos exemples molt típics 

d’estereotips que ja formen part de les nostres vides, els quals hem d’intentar canviar-los. 

Per exemple, sovint associem el color blau als nens i el rosa a les nenes, o diem que les 

nenes són més porugues i els nens més valents.  

 

2.3.2. L’educació en els països menys desenvolupats 

 

Existeixen certes diferències educatives segons l’origen socioeconòmic dels alumnes. 

Segons (LONGÁS, et al., 2018:44-56), “hem d’avançar cap a un model d’equitat 

educativa a partir d’abordar el fracàs escolar en contextos de pobresa infantil des d’una 

perspectiva integral sistèmica, amb la promoció d’accions universalistes i preventives des 

de la comunitat, amb la col·laboració dels diferents agents socioeducatius”. L’article 

afirma també que, “la pobresa construeix una frontera ‘invisible’ que separa l’èxit i el 

fracàs escolar, la inclusió i l’exclusió”. 

“L’educació bàsica  ha  de  ser  obligatòria  i  gratuïta  per  tal  d’aconseguir  la igualtat 

d’oportunitats. Sens dubte, en aquest primer quart del segle XXI,  el dret a  l’educació 

formulat en sortir de la Segona Guerra Mundial i amb el focus a la infància ha passat a 
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ser un bé immaterial demandat per a totes les persones al llarg de tota la vida. La nostra 

societat globalitzada i complexa així ho requereix, encara que aquesta nova expectativa 

social xoqui paradoxalment amb els molts milions de nens, nenes i adolescents d’arreu 

del món que encara no tenen accés a l’educació” (LONGÁS, et al., 2018:45). 
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3. Traducció (veure text original a l’apartat “Annexos”) 

Reflexions sobre la transversalització de la igualtat de gènere 

en els programes d'educació bàsica per adults 

Agneta Lind 

Agència Sueca de Cooperació per al Desenvolupament Internacional (Sida), a / c Ambaixada de 

Suècia CP 338, Maputo, Moçambic 

 

 

Resum 

 

Aquest article parla de la transversalització de la igualtat de gènere en l'aprenentatge 

i educació bàsica d'adults (ABLE, per les seves sigles en anglès). La igualtat de 

gènere es defineix com la igualtat de drets tant de les dones com dels homes per 

influir, participar i beneficiar-se d’un programa. Es sosté que anàlisis específiques de 

gènere de patrons emergents en relacions de gènere són útils per formular objectius i 

estratègies d'igualtat de gènere per als programes d’ABLE. Els rols i les motivacions 

tant femenins com masculins és important que es comprenguin. Les conseqüències 

de la pobresa i l’atur per als homes, així com per a les dones, s’han d’abordar en 

estratègies de perspectiva de gènere a l’ABLE, de manera que, al mateix temps que 

l’apoderament de les dones, també els homes podran recuperar un paper significatiu 

a la societat sense retrocedir a les velles actituds patriarcals. 

 

Paraules clau: alfabetització, educació d'adults, igualtat de gènere, apoderament. 

 

 

1. Introducció 

 

Els objectius d’Educació Per a Tothom (EPT) representen un compromís internacional 

per eliminar les disparitats de gènere a l’educació primària i secundària abans del final de 

l’any 2005 i, per aconseguir la paritat de gènere al llarg de l’educació 10 anys després. 
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Avui dia està generalment reconegut que el dret universal a l'educació, així com el 

desenvolupament social, econòmic i democràtic, requereixen esforços més grans cap a la 

igualtat de gènere en l'educació. 

Recentment, tant els governs com les agències de desenvolupament han començat a 

prestar especial atenció a les accions que promouen l’educació per a noies i dones. Això 

és necessari per tal de tancar les bretxes imperants i abordar la discriminació contra les 

dones i les noies.  

 

Malgrat un progrés significatiu, el 2000 les noies representaven la majoria (57%) del total 

de la no-escolarització infantil i gairebé dos terços (64%) de la població analfabeta 

mundial d’edat de 15 anys o més eren dones (UNESCO, 2003).  

 

La inclusió de la paritat de gènere en els Objectius de Desenvolupament Sostenible 

(ODM) [des de 2015, Objectius de Desenvolupament Sostenible, ODS] és molt útil i 

contribueix a fer imprescindible trobar solucions i promoure la igualtat de gènere, a nivell 

mundial i a cada país. Malauradament, els ODS relacionats amb l'educació es limiten a 

l'educació formal. Tot i això, els objectius de l'EPT acordats el 2000 a Dakar inclouen 

l'alfabetització d'adults i un dels indicadors dels ODS per a la paritat de gènere en 

l'educació és la proporció de dones i homes alfabetitzats entre els joves de 15 a 24 anys. 

Per assolir els objectius d’alfabetització i igualtat de gènere, serà necessària la doble 

estratègia recomanada que consisteix en combinar l’extensió i la renovació de l’educació 

primària i l’alfabetització per a adults i joves fora de l’escola.  

 

En aquest article em centraré en qüestions d'igualtat de gènere que cal tenir en compte en 

els programes d'educació bàsica per a adults dels països en desenvolupament. Defensaré 

que la igualtat de gènere requereix molt més que augmentar el nombre de noies i dones a 

l'educació. 

 

La paritat de gènere en els programes d'aprenentatge d'adults requereix més atenció a la 

motivació dels homes perquè hi participin, ja que sembla que a la majoria dels programes 

d'educació bàsica per a adults hi ha més dones que homes. Al mateix temps, es necessita 

més atenció a la formulació de polítiques i objectius d’igualtat de gènere dels programes 

d’educació d’adults, tenint en compte especialment les percepcions que les dones 

mateixes tenen de l’apoderament. 
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Aquest article aborda una sèrie de reptes relacionats amb la incorporació de la igualtat de 

gènere en els programes d'educació bàsica per adults, incloent la necessitat d'una anàlisi 

contínua que tingui en compte els canvis en les relacions de gènere, els rols, les necessitats 

i les motivacions d'aprenentatge com a resultat de les noves economies mundials i els 

ràpids canvis que impacten sobre les estructures socioeconòmiques.    

 

2. Concepte d'aprenentatge i educació bàsica per a adults (ABLE, per les seves sigles 

en anglès) 

 

En aquest article, el concepte ABLE s’utilitzarà tal i com introdueix (Torres, 2003). 

Abraça l’aprenentatge i el desenvolupament de l’alfabetització per a propòsits múltiples 

en una perspectiva de formació permanent al llarg de la vida i també en tots els aspectes 

de la vida. La ”A” d’adults inclou dones i homes joves, és a dir, programes d’aprenentatge 

per a joves i adults. 

 

Bàsica en el concepte ABLE s’hauria d’interpretar en termes generals com a la satisfacció 

i ampliació de les necessitats bàsiques d’aprenentatge de dones i homes adults, ja sigui 

l’educació formal, no formal o informal (Torres, 2003). El concepte no contempla cap 

educació ni formació complementària més especialitzades, tot i sent aquestes una part 

necessària i important de l’aprenentatge al llarg de la vida. Actualment, s’utilitza sovint 

“formació bàsica” com a significat només d’educació primària, de vegades inclosa 

l’educació secundària. Això és lamentable i implica un pas enrere en relació amb la visió 

molt més àmplia de la declaració de Jomtien: 

 

Tota persona (infant, jove, adult) ha de poder beneficiar-se d’oportunitats 

educatives dissenyades per satisfer les seves necessitats bàsiques d’aprenentatge. 

Aquestes necessitats comprenen tant les eines d’aprenentatge essencials (com ara 

l’alfabetització, l’expressió oral, l’aritmètica i la capacitat de resoldre problemes) 

com el contingut bàsic d’aprenentatge (com ara coneixements, valors, habilitats, i 

actituds) que necessiten els éssers humans per poder sobreviure, desenvolupar 

totes les seves capacitats, viure i treballar dignament, participar plenament en el 

desenvolupament, millorar la qualitat de la seva vida, prendre decisions 

fonamentades, continuar aprenent... (WCE-FA, Jomtien, 1990) 
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La “L” d’ABLE significa [en anglès, Learning] Aprenentatge per tal de destacar que 

l’educació no s’ha de dur a terme sense un aprenentatge significatiu i reconèixer que 

l’aprenentatge també té lloc de manera informal, en què la família, els mitjans de 

comunicació, els llibres, els amics, l’experiència, etc., tenen un paper important. El 

concepte de formació permanent d’aprenentatge al llarg de la vida (LLL, per les seves 

sigles en anglès) ho té en compte, ja que cobreix l'aprenentatge des del naixement fins a 

la mort, i també tots els aspectes de la vida, no només l'educació orientada al treball. 

 

Per la seva banda, l’educació a l’ABLE representa tota educació, tant formal com no 

formal, és a dir, programes d’aprenentatge organitzat. 

 

L’alfabetització hauria de ser el centre de l’ABLE perquè és un dret humà fonamental, 

una necessitat bàsica d’aprenentatge i la clau per aprendre a aprendre. L’alfabetització 

s’entén aquí com el procés d’aprendre a llegir i escriure (text i números), llegir i escriure 

per aprendre, desenvolupar aquestes habilitats i utilitzar-les d’una manera significativa en 

diferents contextos. L’aprenentatge de l’alfabetització es fa dins i fora de l’escola i 

implica nens, joves i adults. L’alfabetització està relacionada amb el llenguatge escrit 

(manuscrit, imprès o digital), però també amb la comunicació oral, és a dir, escoltar i 

parlar. L’alfabetització com a tal ha de ser útil o funcional i sostenible. L’alfabetització 

‘‘funcional’’ no es limita a les capacitats orientades al treball, tal com s’entenia als anys 

seixanta. L’alfabetització resulta funcional per a finalitats econòmiques, polítiques, 

socials, culturals, familiars o personals. Actualment, el mot en la forma plural 

alfabetitzacions s’utilitza sovint per tenir en compte els múltiples propòsits de 

l’alfabetització i la varietat de formes i idiomes en què s’utilitza.  L’alfabetització és una 

eina de comunicació sociolingüística que té el potencial d’apoderar, sobretot les dones, 

però en si mateix no potencia, ni redueix la pobresa, ni impacta positivament. El paper de 

l’alfabetització depèn de com s’utilitzi i en quin context. Per exemple, si es promou 

l'alfabetització, tant a les escoles per a infants com per a adults, com a part del 

desenvolupament social o els moviments socials de canvi, pot contribuir a un procés 

transformador, però si l'alfabetització s'aprèn en un context no alfabetitzat, estancat i, 

opressiu, aleshores pot no representar gaire diferència en la vida dels aprenents. 
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La postalfabetització s'utilitza sovint per designar el seguiment i el manteniment de 

l'adquisició inicial d'alfabetització i habilitats aritmètiques bàsiques, inclosos els 

programes de formació pràctica en habilitats per a la vida, creació d'entorns alfabetitzats, 

aprenentatge d'una segona llengua, etc. Cal, sens dubte, abordar les necessitats i els nivells 

diversos d'alfabetització. Tanmateix, el mot postalfabetització és equívoc, ja que 

dissimula que l’alfabetització és un continu sense fi, i que es tracta més aviat d’una 

«rodella esmunyedissa». 

 

L'analfabetisme també és relatiu en funció del context, el llenguatge i els usos de 

l'alfabetització. L’analfabetisme és un símptoma de pobresa i marginació. Així doncs, cal 

promoure l'alfabetització per a tothom mitjançant intervencions multisectorials en un 

context de desenvolupament, reforma educativa, reducció de la pobresa, creació d'entorns 

alfabetitzats, etc. Les dones i els homes analfabets o analfabets funcionals són adults amb 

coneixements valuosos, habilitats per a la vida i experiències laborals i familiars 

rellevants i, per tant, no s’han de tractar com a ignorants. 

 

3. Per què ABLE? 

 

El reconeixement internacional que l'educació sigui un dret requereix l’ABLE com a part 

necessària de la formació permanent. Aquesta formació es considera un requisit previ per 

al desenvolupament humà i per fer front a l’economia globalitzada i a les exigències 

canviants del mercat laboral. L’ABLE per si sol no solucionarà els problemes de la 

pobresa, l’atur, la discriminació, la violació dels drets humans, el VIH / sida, l’exclusió, 

etc. L’ABLE no és sinó un mitjà per fer front a les necessitats bàsiques d'aprenentatge 

dels adults. Però l’ABLE té el potencial de fomentar una ciutadania creativa i 

democràtica, donant veu a les dones i els homes que viuen en la pobresa, així com eines 

per millorar la seva vida. Tanmateix, l’ABLE hauria d’anar més enllà d’abordar la 

pobresa. La Declaració del Congrés Internacional d’Educació d’Adults a Hamburg 

celebrada el 1997 (CONFINTEA V), afirmava que: “La participació informada i efectiva 

d’homes i dones en tots els àmbits de la vida és necessària perquè la humanitat pugui 

sobreviure i afrontar els reptes del futur” (UIE-UNESCO, 1997). 

 

Molts adults, especialment les dones, que s'han beneficiat de l’ABLE han fet constar la 

sensació d’apoderament personal. Els aspectes com ara la salut, la nutrició, la fecunditat, 
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la inscripció escolar infantil i la retentiva que s’associen amb l’ABLE sovint s’esmenten 

com a justificacions dels programes educatius per a dones. Hi ha moltes raons per ampliar 

i renovar els esforços cap a l’ABLE, sobretot perquè els nens amb pares alfabetitzats i 

segurs de si mateixos, en particular les mares, tenen més possibilitats de convertir-se en 

bons estudiants. En aquest article, l’ABLE es considera, en definitiva, un dret i necessari 

per al desenvolupament humà i per a l’assoliment de l'EPT. 

 

Malgrat les tendències contradictòries, hi ha també raons per creure que hi ha noves 

oportunitats per a l’ABLE als països "en desenvolupament", especialment per a les dones. 

Es requereixen noves competències més àmplies i complexes per entendre i fer front a les 

realitats contradictòries i canviants provocades per la globalització, la pobresa i l'atur. 

 

Just després del congrés de Jomtien sobre l’EPT, l'educació d'adults, inclosa 

l'alfabetització, va ser abandonada a la pràctica per les agències de desenvolupament i els 

governs dels països en desenvolupament. En canvi, a l’educació primària se li va donar 

la màxima prioritat, sovint a costa de l’ABLE, perquè es considerava la inversió més 

rendible en educació (vegeu, per exemple, el World Bank, 1995). Irònicament, durant el 

mateix període, a l'educació d'adults des d’una perspectiva de formació permanent, s’hi 

va prestar més atenció que mai al Nord (als països "desenvolupats") com a resultat de les 

necessitats del mercat laboral a l’economia global (CONFINTEA, 1997).  

 

Ara moltes agències, inclòs el Banc Mundial (vegeu, per exemple, Lauglo, 2001), afirmen 

que l’ABLE és ‘‘rendible’’ i necessari per a l’alleujament de la pobresa, la participació 

de les dones i l’assoliment de l’EPT. S’assenyala que l’evidència és recent, és a dir, no 

disponible prèviament, tot i que també sembla que és qüestió de voler reconèixer els 

resultats d’estudis que abans es consideraven de poc interès o que probablement eren 

políticament massa controvertits. Reconèixer que no cal cap "prova" addicional per 

restablir la legitimitat dels compromisos erosionats amb l’ABLE, especialment per a les 

dones, per part de governs, agències internacionals i Organitzacions de la Societat Civil 

(les OSC). 

 

Hi ha molts indicis d’un compromís renovat en les polítiques nacionals, regionals i 

internacionals. Per exemple: 
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 L'objectiu del desenvolupament del mil·lenni 3 "promoure la igualtat de gènere i 

apoderar les dones" es justifica de la següent manera: "L'alfabetització és una 

habilitat fonamental per apoderar les dones perquè prenguin control de la seva 

vida, a comprometre's directament amb autoritat i donar-los accés a un món 

d’aprenentatge més ampli. Educar les dones i donar-los la mateixa igualtat de drets 

és important per molts motius: augmenta la seva productivitat..., promou la 

igualtat... de gènere, les dones que han rebut una educació cuiden millor els nens 

... "(http://www.developmentgoal- s.org/Gender_Equality.htm, consulta 

040829). 

 “Promoure l’educació dels adults en el context de la formació permanent”, va ser 

un dels temes tractats a la vuitena conferència dels Ministres Africans d’Educació 

dels Estats Membres d’Àfrica, MINEDAF, (UNESCO/MINEDAF, 2002), que 

va tenir lloc a Dar es Salaam el desembre del 2002. El document afirma que això 

“comporta la creació de societats alfabetitzades, la valoració del coneixement, el 

talent i la saviesa locals, la promoció de l’aprenentatge a través de l’educació 

formal i no formal, i l’obtenció del millor aprofitament de les noves tecnologies 

de la informació i la comunicació i els beneficis de la globalització ". Les 

estratègies específiques per satisfer les necessitats d'aprenentatge de les dones i 

promoure la "justícia de gènere" van ser algunes de les qüestions discutides. 

 El Decenni de les Nacions Unides de l’Alfabetització (2003-2012) es va posar en 

marxa perquè: '' l'alfabetització és el centre de l'Educació Bàsica per a Tothom i 

la creació d'entorns i societats alfabetitzats és essencial per assolir els objectius 

d'eradicar la pobresa, reduir la mortalitat infantil, frenar el creixement de la 

població, assolir la igualtat de gènere, i garantir el desenvolupament sostenible, 

la pau i la democràcia” (Resolució 56/116 de l’ONU). 

 

Els motius i les costums òbviament varien d’acord amb les agendes ideològiques i 

polítiques, des de l’èmfasi dels motius utilitaris i econòmics que tenen com a objectiu 

adaptar-se a les tendències globals a motius polítics més basats en els drets i orientats a 

transformar l’statu quo cap a la justícia social, la pau i la democràcia. En última instància, 

el compromís es posarà a prova mitjançant l'assignació concomitant de recursos adequats 

per a l’ABLE. 

 

4. Els criteris principals per a la transversalització de la igualtat de gènere 
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Per fer front a la disparitat de gènere, molts programes es centren en l’accés de les noies 

i les dones a l’educació, la formació o altres serveis. Es converteix en un tema de paritat 

i no d’igualtat. A més, l’apoderament en els seus diversos significats (psicològic, social, 

econòmic i polític) sovint s'oblida en programes que no tenen com a objectiu específic 

l'apoderament de les dones. 

 

Les conclusions d'una avaluació de la igualtat de gènere integrada en programes que 

compten amb el suport de l’Agència Sueca de Cooperació per al Desenvolupament 

Internacional (Sida, per les seves sigles en anglès) ens poden ajudar a analitzar encara 

més els reptes relacionats amb el gènere dels programes d’ABLE. 

 

Tot i que la reducció de la pobresa és l'objectiu principal de la cooperació al 

desenvolupament sueca, s’hi ha afegit cinc objectius addicionals. El 1996, el parlament 

suec va establir la igualtat de gènere com un d’aquests objectius. A continuació, es va fer 

un programa general d'acció per a la promoció de la igualtat de gènere en els programes 

recolzats per la Sida als països socis.  

 

La igualtat de gènere es va definir com la igualtat de drets de les dones i els  homes per 

influir, participar i beneficiar-se dels programes de desenvolupament. L’enfocament de 

l'estratègia de la Sida consistia a incorporar les preocupacions en matèria d'igualtat de 

gènere en totes les polítiques de desenvolupament. 

 

L’estratègia d’igualtat de gènere de la Sida es va avaluar el 2001, amb el propòsit 

d’extreure lliçons de la incorporació de la igualtat de gènere i de donar suport a una revisió 

planificada del programa d’acció (SIDA, 2001). Dotze projectes a tres països (Bangla 

Desh, Sud-àfrica i Nicaragua) van servir d'estudis de cas en les àrees de desenvolupament 

urbà, governança democràtica, salut i educació. 

 

Els resultats de l’avaluació (Sida, 2002), centrades al voltant de quatre criteris principals 

per a la transversalització, van mostrar que: 

 

 l’anàlisi de gènere, que s’esperava que realitzessin els titulars del programa a 

principis de la fase de planificació i disseny, sovint resultava molt feble 
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 els objectius explícits i clars per als canvis previstos en la igualtat de gènere —i 

no només la participació de les dones,— vinculats a un seguiment sistemàtic i a 

la preparació d'informes sobre els resultats de gènere, van marcar la diferència 

 el diàleg sobre polítiques com a instrument és important, però depèn massa del 

grau d'interès i la capacitat del personal de les agències  

 els resultats positius van ser facilitats per projectes que tractaven qüestions de rols 

masculins i idees sobre la masculinitat, així com objectius explícits sobre 

l’apoderament de les dones. 

 

Una conclusió general va ser que hi ha una sèrie de factors que promouen o inhibeixen 

els resultats de la igualtat de gènere, només alguns dels quals són interns als projectes o 

programes en si. No sorprèn que l'avaluació assenyali que el compromís polític i una 

cultura generalment solidària són crucials per al desenvolupament cap a la igualtat de 

gènere. Dit d’altra manera, per influir en la igualtat de gènere mitjançant esforços 

programàtics està determinat pel context específic. 

 

L'informe, a més, argumentava que el reforç dels vincles entre la igualtat de gènere i la 

reducció de la pobresa és essencial i s'ha de fer explícit. 

 

Què podem aprendre d’això pel que fa a la igualtat de gènere i als programes de l’ABLE? 

Vegem algunes de les lliçons apreses sobre els criteris principals per a la 

transversalització. 

 

[ … ] 

 

7. Abordar objectius sobre l’apoderament de les dones 

 

Definir l’apoderament de les dones com a objectiu explícit dels programes de l’ABLE 

hauria de derivar idealment del que aspiren les estudiants aprenents potencials entre les 

dones a mesura que es converteixen en “apoderades”. Tot i que això influirà en cada grup 

d’aprenents i en circumstàncies específiques, certes característiques s’atribueixen 

comunament a les “dones apoderades”, per exemple, se senten més segures d’elles 

mateixes que abans, han recuperat el seu dret a prendre decisions sobre la seva pròpia 

vida i han obtingut control sobre recursos crucials (UN- ESCO, 2001). Tanmateix, 
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l’apoderament no és només un resultat. Sovint és un procés continu per sortir de la 

submissió i l’opressió, fomentat per la participació de les dones a l’ABLE. 

 

Molts aprenents de lectoescriptura han testificat els seus sentiments d’apoderament, fins 

i tot quan només han assolit coneixements d’alfabetització i habilitats aritmètiques 

bàsiques, i també fins i tot si els continguts o mètodes, a la pràctica no s’han orientat vers 

l’apoderament. Aquest va ser el cas de Namíbia, per exemple. L'avaluació general del 

programa nacional d'alfabetització (Lind, 1996) va mostrar que, entre els resultats 

positius, l’apoderament o l'augment de l'autoconfiança dels aprenents, principalment les 

dones, figurava potser com el més destacat. Abans d’aprendre a alfabetitzar-se, una dona 

va dir: ‘‘ parlava amb les mans davant de la boca sense mirar cap amunt, però ara em 

sento forta i lliure per parlar alt ’’ (pàg. 86). 

 

L’apoderament femení no figurava com un objectiu específic i explícit del programa, i no 

formava directament part dels continguts de lectura. Tanmateix, les motivacions 

polítiques per a l'alfabetització d'adults van posar èmfasi en una major autoconfiança i la 

importància que les dones s'alfabetitzessin, per exemple: "Mitjançant l'adquisició 

d'alfabetització volem que la nostra gent (...)  tingui confiança en si mateixa, estigui ben 

informada i, si cal, sigui crítica. Volem que els nostres ciutadans exerceixin amb valentia 

els drets i responsabilitats com a humans que són. També hem de tenir en compte els 

resultats de la investigació, que hi ha beneficis particulars associats a l’alfabetització de 

les dones ” (del discurs del president de l’Assemblea Nacional el maig de 1991, citat a 

Lind,  1996:15).  

 

A l'altre extrem, els objectius d'apoderament massa ambiciosos i poc clars d'alguns 

programes sovint creen dificultats per assolir i avaluar resultats realistes. Per exemple, un 

estudi de les 13 avaluacions de REFLECT (Ridell, 2001) va trobar que “la ‘renovada’ 

definició [de REFLECT] té un gran nombre d’ideals d’èxits potencials”, és a dir: 

 

un procés d’aprenentatge participatiu i estructurat que facilita l’anàlisi crítica de 

les persones sobre el seu entorn, tot situant l’apoderament al centre d’un 

desenvolupament sostenible i equitatiu. Mitjançant la creació d’espais 

democràtics i la construcció i interpretació de textos generats localment, les 

persones construeixen la seva pròpia anàlisi multidimensional de la realitat local 
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i global, desafiant paradigmes de desenvolupament dominants (...) les persones 

s’autoritzen per treballar per una societat més justa i equitativa (citat a Ridell, 

2001) 

 

L'estudi va trobar que la tensió entre la relativa prioritat a l’alfabetització o l’apoderament 

va ser la qüestió més problemàtica en diverses avaluacions. Tensions similars també s’han 

identificat en d’altres nombrosos estudis (per exemple, Stromquist, 1994), no només 

entre alfabetització i apoderament, sinó en general entre "aprendre a llegir", "llegir per 

aprendre" o "llegir el món". 

 

 L'estudi del cas ugandès sobre gènere i alfabetització esmentat anteriorment (Friedrich 

i Jellema, 2003) va demostrar que els canvis econòmics i polítics, inclosa l'acció 

afirmativa i les mesures legislatives, havien ajudat a promoure més l’educació i 

l’ocupació entre les dones. Les dones pobres de les zones rurals també es van veure 

afectades de manera significativa per un canvi ràpid cap a la liberalització. Segons l’estudi 

monogràfic, “les dones estaven senzillament millor preparades per a aquesta nova era de 

mercat que els homes. Durant el llarg període de conflictes civils, les dones havien 

continuat treballant els cultius alimentaris, mentre que els homes, si no lluitaven, sovint 

els resultava més rendible dedicar el seu temps al contraban o al comerç secret” (pàg. 22). 

 

Els canvis en la vida familiar eren evidents en l'estudi del cas ugandès (a Buganda), on la 

família dirigida per dones era cada cop més freqüent. Les dones solteres també havien 

esdevingut socialment més acceptables que abans, en part per la influència de la pandèmia 

de la sida. L'estudi monogràfic il·lustra com el problema del VIH / sida reforça encara 

més els canvis de rols i tensions de gènere. Les enquestes assenyalaven la culpabilitat dels 

homes a l’hora de transmetre la sida i, en conseqüència, de destruir les seves pròpies 

famílies en lloc de protegir-les i mantenir-les. Les dones també, especialment les solteres 

de les zones urbanes, eren acusades sovint de propagar la sida i la “immoralitat”. 

 

Els estudis monogràfics de Bangla Desh i Uganda palesen canvis i tensions en les normes 

i relacions de gènere amb implicacions òbvies per a la independència de les dones, la 

mobilitat i l’espai per a la influència, és a dir, factors vistos com a l’apoderament de les 

dones. Aquesta situació canviant, que comporta guanys i pèrdues tant per a les dones com 

per als homes, sens dubte té una influència en les necessitats i motivacions d'aprenentatge 
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percebudes que s'han de tenir en compte en l'educació d'adults. Els investigadors 

Friedrich i Jellema (2003) adverteixen de les afirmacions dels organitzadors de l’ABLE 

segons les quals han aconseguit assolir els seus "objectius" d'atreure principalment dones 

o assolir objectius d’apoderament de les dones, sense la comprensió deguda de l'impacte 

més contundent de les circumstàncies contextuals. 
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4. Defensa de la traducció 

Durant el procés de traducció, ens hem trobat davant un conjunt de problemes que hem 

hagut d’afrontar per dur a terme una traducció fidel al text original (TO). A continuació 

expliquem els diversos procediments de traducció proposats per Paul Vinay i Jean 

Darbelnet a Stylistique comparée du français et de l'anglais: méthode de traduction 

(1977) acompanyats d’un seguit d’exemples de problemes traductològics extrets de la 

nostra traducció, així com alguns dels diferents criteris gramaticals, sintàctics, lèxics i 

estilístics que hem seguit.  

Les explicacions teòriques dels procediments de traducció descrits per Paul Vinay i Jean 

Darbelnet les hem tret del Manual de Traducció Anglès-Català d’Ainaud, Espunya i Pujol 

(2020:10-417). Hem fet cerca també al TERMCAT, a l’Institut d’Estudis Catalans, i a 

l’Enciclopèdia Catalana (EC), així com també hem consultat el servei d’atenció 

personalitzada de l’Optimot.  

 

Una de les majors dificultats que hem tingut durant el procés de traducció ha sigut la 

puntuació. En aquest text abunda l’ús metalingüístic, així que la cursiva ha estat present 

en tot el text. A part de les dificultats que comporta el llenguatge d’un article acadèmic 

d’aquesta temàtica, un dels reptes el qual hem hagut de fer front ha sigut el bon ús de les 

sigles, així com decidir si escriure en majúscula la primera lletra de la paraula de les 

diferents dominacions.  

 

4.1. Els procediments de traducció 

 

Tal i com diuen Vinay i Darbelnet al Manual de Traducció Anglès-Català: 

 

 “L’avantatge més important de la noció de procediment és que permet als 

traductors novells agafar agilitat en la manipulació de la llengua per a la traducció 

i saber distingir i generar conscientment tota una gamma de solucions possibles, 

d’entre les quals han de seleccionar la que millor serveixi per als propòsits de 

l’encàrrec” (Ainaud et al., 2020:14). 
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Els detallem a continuació: 

 

4.1.1.  El manlleu  

 

Parlem de manlleu quan ens referim a un traspàs d’informació i “així deixar empremtes 

d’una llengua o cultura diferents a la d’arribada en el text traduït” (Ainaud et al., 

2020:15). Segons la definició del TERMCAT, “un manlleu és un element lingüístic, 

especialment lèxic, que passa de la llengua de partida a la llengua d’arribada”. Podríem 

dir que és una modalitat de neologia.  

 

Exemple: 

 

TO: The motives and practices obviously vary according to ideological and 

political agendas from the emphasis of utilitarian and economic motives aiming 

at adapting to global trends to more rights based and political motives aiming at 

transforming status quo towards social justice, peace and democracy.  

 

Traducció: Els motius i les costums òbviament varien d’acord amb les agendes 

ideològiques i polítiques, des de l’èmfasi dels motius utilitaris i econòmics que 

tenen com a objectiu adaptar-se a les tendències globals a motius polítics més 

basats en els drets i orientats a transformar l’statu quo cap a la justícia social, la 

pau i la democràcia.   

 

Segons l’Optimot, l’statu quo és una “locució entrada en el diccionari normatiu de l'IEC 

com a llatinisme. Fa referència a l'estat actual o a la situació de les coses o qüestions en 

el moment present”.  

 

4.1.2. El calc  

 

Segons El diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, un calc “és 

un manlleu que reflecteix l'estructura d'una forma estrangera a través d'una combinació 

d'elements nadius”. Els calcs es divideixen segons la forma (morfològics, sintàctics, 

ortotipogràfics i de puntuació) i el significat (lèxics i semàntics). Un calc “es pot veure 
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com un procediment de traducció o com un defecte del text traduït” (Ainaud et al., 

2020:17). 

 

Exemples: 

 

El següent es tracta d’un exemple de calc morfològic, el qual es copia un morfema de la 

llengua original. És un literalisme que cal no confondre amb un false friend.  

 

TO:  The evidence is said to be recent, i.e. not available earlier, though it also 

seems to be a question of deciding to recognize the findings of studies that were 

previously considered to be of little interest, or were probably politically too 

controversial. 

 

Traducció: S’assenyala que l’evidència és recent, és a dir, no disponible 

prèviament, tot i que també sembla que és qüestió de voler reconèixer els resultats 

d’estudis que abans es consideraven de poc interès o que probablement eren 

políticament massa controvertits. 

 

El següent exemple es tracta d’un calc semàntic. És important saber que els calcs 

morfològics i sintàctic no són molt freqüents.  

 

TO: Entry points for mainstreaming gender equality. 

 

Traducció: Els criteris principals per a la transversalització de la igualtat de 

gènere. 

 

4.1.3. Traducció paraula per paraula   

 

“La traducció paraula per paraula es una extensió del calc però amb la condició de 

respectar les normes de la llengua d’arribada. Newmark (1981: 63) prefereix la 

denominació “traducció literal” i la defineix com el procediment pel qual es tradueixen 

els sentits primaris dels mots amb contingut lèxic i respectant les estructures sintàctiques 

de la llengua d’arribada” (Ainaud et al., 2020:20-21). 
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Exemple: 

 

TO: “Swedish International Development Cooperation Agency (Sida)”. 

 

Traducció: “Agència Sueca de Cooperació per al Desenvolupament 

Internacional (Sida)”. 

 

4.1.4. La transposició  

 

“La transposició consisteix en un canvi de categoria gramatical, és a dir, l’ús d’un lexema 

d’una categoria gramatical diferent a la que tenia el lexema que al text original expressava 

el mateix contingut” (Ainaud et al., 2020:22). 

 

Tot i no tractar-se d’ una combinació molt freqüent quan traduïm de l’anglès al català, el 

següent exemple mostra un canvi de categoria gramatical, en aquest cas, de verb a nom.   

 

TO: Gender parity in adult learning programmes requires more attention to 

motivating men to participate since more women than men seem to be interested 

in most adult basic education programmes. 

 

Traducció: La paritat de gènere en els programes d'aprenentatge d'adults requereix 

més atenció a la motivació dels homes perquè hi participin, ja que sembla que a la 

majoria dels programes d'educació bàsica per a adults hi ha més dones que homes. 

 

4.1.5. Modulació  

 

“La modulació és una alteració del contingut literal d’un fragment de l’original sense que 

en canviï el sentit per poder adaptar la traducció a les preferències expressives, com són 

per exemple el punt de vista o la perspectiva pròpies de la llengua meta, allò que s’ha 

anomenat l’esperit de la llengua. Implica un canvi en el contingut i, per tant, afecta el 

nivell semàntic” (Ainaud et al., 2020:24). 
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Exemple:  

 

TO: The lifelong learning (LLL) concept takes account of this, since it covers 

learning from the cradle to the grave, and all aspects of life, not just work-oriented 

education. 

 

Traducció: El concepte de formació permanent d’aprenentatge al llarg de la vida 

(LLL, per les seves sigles en anglès) ho té en compte, ja que cobreix l'aprenentatge 

des del naixement fins a la mort, i també tots els aspectes de la vida, no només 

l'educació orientada al treball. 

 

TO: Literacy should be at the heart of ABLE, because it is a fundamental human 

right, a basic learning need and the key to learning to learn.  

 

Traducció: L’alfabetització hauria de ser el centre de l’ABLE perquè és un dret 

humà fonamental, una necessitat bàsica d’aprenentatge i la clau per aprendre a 

aprendre. “L’alfabetització hauria de ser el centre de l’ABLE”. 

 

4.1.6. L’equivalència 

 

“És un cas especial de modulació en el qual les opcions són preexistents en la llengua 

d’arribada, bé perquè són expressions fixades individuals, bé perquè són fórmules 

associades a situacions concretes” (Ainaud et al., 2020:25). Són exemples els refranys, 

les frases fetes, les onomatopeies, les locucions, etc.  

 

Exemple:  

 

TO: However, the term ‘‘post-literacy’’ is misleading, in that it disguises that 

literacy is a continuum without a fixed end, or a ‘‘moving target’’. 

 

Traducció: Tanmateix, el mot postalfabetització és equívoc, ja que dissimula que 

l’alfabetització és un continu sense fi, i que es tracta més aviat d’una «rodella 

esmunyedissa». 
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4.1.7. L’amplificació  

 

“L’amplificació intenta fer explícits elements conceptuals que eren implícits al text 

original, bé per raons sintàctiques, bé per raons culturals” (Ainaud et al., 2020:29). 

 

Exemples: 

 

TO: This article is about mainstreaming gender equality in adult basic learning 

and education (ABLE). 

 

Traducció: Aquest article parla de la transversalització de la igualtat de gènere 

en l'aprenentatge i educació bàsica d'adults (ABLE, per les seves sigles en 

anglès). 

 

TO: The education for all (EFA) goals represent an international commitment to 

eliminate gender disparities in primary and secondary education by 2005 and to 

achieve gender parity throughout education 10 years later. 

 

Traducció: Els objectius d’Educació Per a Tothom (EPT) representen un 

compromís internacional per eliminar les disparitats de gènere a l’educació 

primària i secundària abans del final de l’any 2005 i, per aconseguir la paritat de 

gènere al llarg de l’educació 10 anys després. 

 

TO: The inclusion of gender parity in the millennium development goals (MDGs) 

is very useful, and contributes to making it imperative to find solutions and 

promote gender equality, globally, and in each country. 

 

Traducció: La inclusió de la paritat de gènere en els Objectius de 

Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) [des de 2015, Objectius de 

Desenvolupament Sostenible, ODS] és molt útil i contribueix a fer imprescindible 

trobar solucions i promoure la igualtat de gènere, a nivell mundial i a cada país. 

 

4.1.8. L’omissió  
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“Consisteix en l’eliminació volguda d’una paraula o seqüència del text original”. Recurs 

emprat quan no es formulen elements de l’original (Ainaud et al., 2020:31). 

Exemple: 

TO: The point made now by many agencies, including the World Bank (see e.g. 

Lauglo, 2001), is that ABLE is ‘‘cost-effective’’ and necessary for poverty 

alleviation, women’s participation, and for achieving EFA. 

 

Traducció: Ara moltes agències, inclòs el Banc Mundial (vegeu, per exemple, 

Lauglo, 2001), afirmen que l’ABLE és ‘‘rendible’’ i necessari per a l’alleujament 

de la pobresa, la participació de les dones i l’assoliment de l’EPT.  

 

4.2. Criteris gramaticals i sintàctics 

 

Sovint apareixen fenòmens que afecten al nivell estructural de les oracions. A continuació 

n’expliquem uns quants: 

 

4.2.1. L’oració: canvi de l’ordre dels elements  

 

En català, l’ordre habitual d’una frase és el següent: (subjecte + verb + complement 

directe + complement  indirecte + altres complements). En anglès és habitual col·locar 

els adjectius o els complements de nom davant els substantius, en canvi en català aquest 

ordre s’inverteix. La traducció es dificulta quan a davant del substantiu hi trobem dos a 

més adjectius. Això és un dels principals problemes lingüístics que presenta la traducció 

de l’anglès.  

Exemple: 

 

TO: It is nowadays widely recognized that the universal right to education, as well 

as social, economic, and democratic development require greater efforts towards 

gender equality in education. 
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Traducció: Avui dia està generalment reconegut que el dret universal a l'educació, 

així com el desenvolupament social, econòmic i democràtic, requereixen esforços 

més grans cap a la igualtat de gènere en l'educació. 

 

TO: Swedish International Development Cooperation Agency (Sida). 

 

Traducció: Agència Sueca de Cooperació per al Desenvolupament 

Internacional (Sida). 

 

TO: In spite of significant progress, girls represented the majority (57%) of all 

out-of-school children in 2000 and almost twothirds (64%) of the world’s illiterate 

population aged 15 and above were women. 

 

Traducció: Malgrat un progrés significatiu, el 2000 les noies representaven la 

majoria (57%) del total de la no-escolarització infantil i gairebé dos terços (64%) 

de la població analfabeta mundial d’edat de 15 anys o més eren dones. 

 

TO: Nonetheless, the EFA goals agreed in Dakar, in 2000, do include adult 

literacy and one of the MDG indicators for gender parity in education is the ratio 

of literate females to males among 15–24- year olds.  

 

Traducció: Tot i això, els objectius de l'EPT acordats el 2000 a Dakar inclouen 

l'alfabetització d'adults i un dels indicadors dels ODS per a la paritat de gènere en 

l'educació és la proporció de dones i homes alfabetitzats entre els joves de 15 a 24 

anys. 

 

TO: To meet the literacy and gender equality goals the long recommended dual 

strategy of combining both extension and renovation of primary education and 

literacy for adults and youth outside of school will be necessary. 

 

Traducció: Per assolir els objectius d’alfabetització i igualtat de gènere, serà 

necessària la doble estratègia recomanada que consisteix en combinar l’extensió i 
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la renovació de l’educació primària i l’alfabetització per a adults i joves fora de 

l’escola. 

 

4.2.2. Conjuncions 

 

Sovint, la “o” en català correspon a la “i”, en anglès “and” quan s’enumeren diferents 

mots o es fa una llista d’exemples en un text.  

Vegem un exemple: 

 

TO: Basic in the ABLE concept should be interpreted broadly as referring to 

meeting and expanding basic learning needs of adult women and men, including 

formal, non-formal and informal education. 

 

Traducció: Bàsica en el concepte ABLE s’hauria d’interpretar en termes generals 

com a la satisfacció i ampliació de les necessitats bàsiques d’aprenentatge de 

dones i homes adults, ja sigui l’educació formal, no formal o informal.  

 

4.2.3. La veu passiva 

 

En anglès, i concretament en el llenguatge jurídic anglès, hi abunda les construccions de 

passiva, a diferència de la llengua catalana que s’intenten evitar. A continuació exposem 

un exemple extret de la traducció on podem veure que en el TO s’usa la veu passiva i a 

la traducció al català es passa a veu activa. L’important però, és que la traducció final 

acabi sonant al més natural possible.  

Exemple:  

TO:  At the same time more attention is needed to formulating gender equality 

policies and objectives of adult education programmes, taking special account of 

women’s own perceptions of empowerment. 

 

Traducció: Al mateix temps, es necessita més atenció a la formulació de polítiques 

i objectius d’igualtat de gènere dels programes d’educació d’adults, tenint en 
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compte especialment les percepcions que les dones mateixes tenen de 

l’apoderament. 

 

4.2.4. Canvi de temps verbal  

En català no es recomana fer servir el futur per expressar obligatorietat. A continuació 

però, mostrem un exemple on hem optat per seguir el criteri contrari en la traducció.  

Exemple: 

 

TO: Both female and male roles and motivations are important to understand. The 

consequences of poverty and unemployment for men, as well as women, need to 

be addressed in gender sensitive ABLE strategies so that, at the same time as 

women are empowered, men get a chance to regain a meaningful role in society 

without regressing to old partiarchal attitudes. 

 

Traducció: Les conseqüències de la pobresa i l’atur per als homes, així com 

per a les dones, s’han d’abordar en estratègies de perspectiva de gènere a 

l’ABLE, de manera que, al mateix temps que l’apoderament de les dones,  

també els homes podran recuperar un paper significatiu a la societat sense 

retrocedir a les velles actituds patriarcals. 

 

4.3 Criteris lèxics  

 

4.3.1. Falsos amics 

 

Els falsos amics o false friends en anglès, són aquelles paraules que ortogràficament són 

molt similars en dos idiomes però que en realitat el significat és molt diferent. 

Exemple: 

TO: Lifelong learning is seen as a prerequisite for human development and for 

dealing with the globalized economy and changing labour market demands.  
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Traducció: Aquesta formació es considera un requisit previ per al 

desenvolupament humà i per fer front a l’economia globalitzada i a les exigències 

canviants del mercat laboral. 

 

En aquest context la paraula demands no es refereix en el sentit econòmic de supply and 

demand = oferta i demanda, sinó en el significat d’exigències o necessitats, és a dir, 

segons la definició del TERMCAT, “atribut quantitatiu que expressa la necessitat d'un 

servei o d'un recurs determinat, la qual genera un desplaçament a una destinació o és 

objecte de distribució i d'assignació de les localitzacions a un centre que conté el recurs”. 

 

4.3.2. Els termes de tractament i el llenguatge no sexista 

 

El sexisme lingüístic s’entén com un “tractament diferencial en l´ús del llenguatge que es 

dóna a les persones basat únicament en funció del seu sexe”. “El tractament desigual que 

donem a les persones segons el seu sexe en els processos lingüístics (sexisme lingüístic) 

no està en la llengua mateixa, sinó en l’ús que fem d’aquesta” (ESCRIG, et al., 2016:10-

11).  

“El llenguatge és ric tant en recursos com en mecanismes”. Cal triar entre les possibilitat 

que no són sexistes i tracten de manera igual tant homes com dones, respectant les normes 

gramaticals i la correcció lingüística. És important per això, intentar trobar paraules que 

serveixin tant pel masculí com pel femení i procurar no carregar el text amb variacions 

de desdoblament de gènere separades per una barra, com les dels articles “el / la” 

(ESCRIG, et al., 2016:10).  

 

4.3.3. Aspectes convencionals  

 

Majúscules i minúscules 

 

Les convencions d’ús de majúscules i minúscules entre la llengua anglesa i catalana no 

sempre coincideixen.  
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Segons la definició de l’Optimot, “els noms dels càrrecs s'escriuen amb minúscules 

inicials, tant si es refereixen a la persona concreta com si es refereixen al nom genèric 

comú”.  

Exemple:  

TO: from speech by the Speaker of the National Assembly in May 1991. 

 

Traducció: del discurs del president de l’Assemblea Nacional el maig de 1991. 

 

En canvi, trobem alguns exemples també on les convencions de majúscules i minúscules 

de l’anglès i el català coincideixen. Són el cas de: 

 

TO: The United Nations Literacy Decade. 

 

Traducció: El Decenni de les Nacions Unides de l’Alfabetització. 

 

TO: The Declaration of the International Conference on Adult Education in 

Hamburg. 

 

Traducció: La Declaració del Congrés Internacional d’Educació d’Adults a 

Hamburg. 

 

TO: Ironically, during the same period, adult education in a LLL perspective was 

given more attention than ever in the North (the ‘‘developed’’ countries) as a result 

of the demands of the labour market of the global economy. 

 

Traducció: Irònicament, durant el mateix període, a l'educació d'adults des d’una 

perspectiva de formació permanent, s’hi va prestar més atenció que mai al Nord 

(als països "desenvolupats") com a resultat de les necessitats del mercat laboral a 

l’economia global. 

 

La puntuació 
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Hem decidit no mantenir la macroestructura del document original ja que els punts 5 i 6, 

no els hem traduït per tal de no sobrepassar el nombre de paraules exigides per aquest 

treball i, per tant, hem mantingut a la traducció un format de tipus convencional. En 

alguns casos hem afegit signes de puntuació perquè l’anglès tendeix a fer oracions  molt 

llargues, plenes de subordinades, que en català s’assimilen millor amb més  signes de 

puntuació.  

 

Per exemple:  

 

TO: The education for all (EFA) goals represent an international commitment to 

eliminate gender disparities in primary and secondary education by 2005 and to 

achieve gender parity throughout education 10 years later. 

 

Traducció: Els objectius d’Educació Per a Tothom (EPT) representen un 

compromís internacional per eliminar les disparitats de gènere a l’educació 

primària i secundària abans del final de l’any 2005 i, per aconseguir la paritat de 

gènere al llarg de l’educació 10 anys després. 

 

TO: To meet the literacy and gender equality goals the long recommended dual 

strategy of combining both extension and renovation of primary education and 

literacy for adults and youth outside of school will be necessary. 

 

Traducció: Per assolir els objectius d’alfabetització i igualtat de gènere, serà 

necessària la doble estratègia recomanada que consisteix en combinar l’extensió i 

la renovació de l’educació primària i l’alfabetització per a adults i joves fora de 

l’escola.  

 

TO: Gender parity in adult learning programmes requires more attention to 

motivating men to participate since more women than men seem to be interested 

in most adult basic education programmes. At the same time, more attention is 

needed to formulating gender equality policies and objectives of adult education 
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programmes, taking special account of women’s own perceptions of 

empowerment. 

 

Traducció: La paritat de gènere en els programes d'aprenentatge d'adults requereix 

més atenció a la motivació dels homes perquè hi participin, ja que sembla que a la 

majoria dels programes d'educació bàsica per a adults hi ha més dones que homes. 

Al mateix temps, es necessita més atenció a la formulació de polítiques i objectius 

d’igualtat de gènere dels programes d’educació d’adults, tenint en compte 

especialment les percepcions que les dones mateixes tenen de l’apoderament. 

 

Abreviatures i sigles 

 

Les abreviatures són “formes reduïdes d’una paraula o un grup de paraules, amb la 

finalitat d’economitzar espai en llenguatge escrit, ja que en el llenguatge oral es 

pronuncien sense desenvolupar” (Ainaud et al., 2020:256). 

Les sigles són “abreviatures formades per la primera lletra de cada mot del qual provenen” 

(Ainaud et al., 2020:257). 

El més habitual és el manlleu (podem veure la definició al subapartat Manlleu d’aquest 

treball), és a dir, la no traducció, com és el cas de la ‘UNESCO’.  

 “Les sigles corresponents a entitats d’àmbit supranacionals o a alguns països sovint es 

tradueixen desplegant-les i aplicant el procediment de calc”  (Ainaud et al., 2020:257) . 

“Les sigles poden resultar del tot desconegudes i opaques per al destinatari de la traducció. 

Per tant, és aconsellable que, si realitzem la traducció del desplegament dels mots a partir 

dels quals s’ha format la sigla, la situem abans d’aquesta i l’escriurem després entre 

parèntesi” (Ainaud et al., 2020:257). És el cas per exemple, “d’Educació Per a Tothom 

(EPT)”. 

A més a més, “l’anglès ha creat noms comuns a partir de sigles i acrònims, que hem 

manllevat en català amb la corresponent adaptació ortogràfica o naturalització, per 

exemple, creant una sigla a partir de la traducció del desplegament de la sigla original 

(AIDS → ‘sida’)” (Ainaud et al., 2020:257). 
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4.4 Criteris estilístics 

 

4.4.1. Varietats funcionals: el llenguatge jurídic  

 

Consultant els Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català (2010), és 

important explicar que és necessari “adaptar la traducció a l’estil i a les convencions 

usuals de la legislació catalana”. “Els principis generals d’estil que caracteritzen el 

llenguatge jurídic català són la claredat, la precisió, la senzillesa i la precisió en 

l’expressió (ús de la terminologia i la fraseologia pròpies de cada especialitat)”. És 

important saber diferencia el vocabulari especialitzat del semiespecialitzat i del general. 

 “El vocabulari especialitzat és, per raons històriques, de procedència llatina o 

anglonormanda (francesa)” (Ainaud et al., 2020:125).  

Per exemple:  

TO: The motives and practices obviously vary according to ideological and 

political agendas from the emphasis of utilitarian and economic motives aiming 

at adapting to global trends to more rights based and political motives aiming at 

transforming status quo towards social justice, peace and democracy. 

 

“El vocabulari semiespecialitzat, segons Alcaraz Varó, està constituït per mots de la 

llengua general que adopten un significat específic en l’àmbit jurídic” (Ainaud et al., 

2020:125). 

 Per exemple: 

TO: Ironically, during the same period, adult education in a LLL perspective was 

given more attention than ever in the North (the ‘‘developed’’ countries) as a result 

of the demands of the labour market of the global economy. 

 

“Finalment, el vocabulari general és molt ampli, ja que els textos jurídics poden abastar 

molts àmbits vitals (vida familiar, activitat professional, etc.)” (Ainaud et al., 2020:125).  

Per exemple: “partiarchal attitudes”, “goals”, etc.   
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5. Conclusions 

Al principi del treball, ens vam marcar uns objectius que pensem haver assolit. La 

traducció de l’article acadèmic escollit per aquest treball ha sigut un gran repte, però 

creiem que malgrat els dubtes i els problemes traductològics comentats al llarg del treball, 

els hem defensat bé i hem aconseguit el nostre principal objectiu, fer una traducció fidel 

a l’original. També hem après i ens hem familiaritzat en diferents processos de traducció 

descrits en el punt 4 del treball. 

 El nostre marc teòric no és molt extens però és clar, concís i útil per entendre conceptes 

i familiaritzar-nos en el món de l’educació femenina. Hem comentat termes com la 

coeducació, les diferències en l’educació entre gèneres, l’educació en els països 

subdesenvolupats, entre d’altres, que han aparegut al llarg de tot el treball, tant en el marc 

teòric com en el pràctic. Crèiem que ens seria difícil trobar informació, recursos o textos 

paral·lels en català, però la recerca va ser satisfactòria. 

 En aquest treball de fi de grau hi trobem també 30 fitxes terminològiques que creiem 

imprescindibles per la traducció d’un article acadèmic com el d’aquest treball, i que ens 

han servit per facilitar-nos el procés de traducció. Esperem que la traducció d’aquest 

article acadèmic serveixi per donar a conèixer aquest tema a un nombre més gran de 

persones. 

Per acabar, voldríem donar les gràcies al tutor d’aquest treball, Ronald Joseph Puppo 

Bunds, per la seva amabilitat, paciència, rapidesa a l’hora de respondre els dubtes durant 

els mesos d’elaboració d’aquest treball i també, per les seves clares respostes.  
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7.2. Fitxes terminològiques 

 

Entry Number 

status 

data de creació 

autor 

1 

acabat 

20-03-2021 

Clàudia Aligué Mascaró 

English attitudes 

categoria gram. 

definició 

 

origen definició 

 

context 

 

 

 

 

 

origen del context 

n 

A feeling or opinion about something or someone, or a way of behaving that 

is caused by this. 

Cambridge Dictionary: 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/attitude?q=attitudes 

These needs comprise both essential learning tools (such as literacy, oral 

expression, numeracy, and problem solving) and the basic learning content 

(such as knowledge, skills, values and attitudes) required by human beings to 

be able to survive, to develop their full capacities, to live and work in dignity, 

to participate fully in development, to improve the quality of their lives, to make 

informed decisions, and to continue learning… 

TO: https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024 

Català actituds 

categoria gram. 

definició 

 

 

origen definició 

 

 

context 

 

 

 

 

n f 

Predisposició d'un individu, en bona part apresa culturalment, a valorar d'una 

manera determinada objectes, altres individus, grups o institucions i a respondre 

també d'una manera característica davant de cada situació o fenomen. 

TERMCAT: 

https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/actituds?type=basic&thematic_area=&l

anguage= 

Coeducació: l’acció educadora que potencia la igualtat real d’oportunitats i 

valora indistintament l’experiència, les aptituds i l’aportació social i cultural de 

dones i homes, en igualtat de drets, sense estereotips sexistes, homofòbics, 

bifòbics, transfòbics o androcèntrics ni actituds discriminatòries per raó de sexe, 

orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/feeling
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/opinion
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/behave
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cause
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/attitude?q=attitudes
https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/actituds?type=basic&thematic_area=&language
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/actituds?type=basic&thematic_area=&language
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origen del context LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf 

  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf
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Entry Number 

status 

data de creació 

autor 

2 

acabat 

20-03-2021 

Clàudia Aligué Mascaró 

English basic education 

categoria gram. 

definició 

 

 

 

 

 

 

origen definició 

 

 

context 

 

origen del context 

n 

Whole range of educational activities, taking place in various settings, 

that aim to meet basic learning needs as defined in the World Declaration 

on Education for All (Jomtien, Thailand, 1990). According to ISCED 

standard, basic education comprises primary education (first stage of 

basic education) and lower secondary education (second stage). It also 

covers a wide variety of non-formal and informal public and private 

activities intended to meet the basic learning needs of people of all ages. 

UNESCO Institute for Statistics: 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-

technology/overview-of-unescos-work/unesco-institute-for-statistics/ 

‘‘Basic education’’ is nowadays often used as meaning just primary 

education, sometimes including secondary education. 

TO: https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024 

Català formació / educació bàsica 

categoria gram. 

definició 

 

 

 

origen definició 

 

 

n 

L’Educació General Bàsica, EGB, era el nom que rebien els 8 anys 

d'educació obligatòria que havien de rebre els nens de 6 a 14 anys a 

Espanya en el sistema educatiu legislat per la Llei General d'Educació 

de 1970. 

Viquipèdia. Educació General Bàsica: 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3_General_B%C3%A0si

ca 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/overview-of-unescos-work/unesco-institute-for-statistics/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/overview-of-unescos-work/unesco-institute-for-statistics/
https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024
https://ca.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3_obligat%C3%B2ria
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llei_General_d%27Educaci%C3%B3_de_1970
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llei_General_d%27Educaci%C3%B3_de_1970
https://ca.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3_General_B%C3%A0sica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3_General_B%C3%A0sica
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context 

 

 

 

 

 

origen del context 

Els poders públics han d’adoptar mesures per a una formació bàsica, 

progressiva i permanent en matèria d’igualtat de dones i homes, dirigida 

a tot el personal i impartida per personal expert, amb la finalitat de fer 

efectives les disposicions d’aquesta llei i de garantir el coneixement 

pràctic suficient que permeti la integració efectiva de la perspectiva de 

gènere en les actuacions públiques. 

LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf 

  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf
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Entry Number 

status 

data de creació 

autor 

3 

acabat 

20-03-2021 

Clàudia Aligué Mascaró 

English capacity 

categoria gram. 

definició 

origen definició 

 

context 

 

 

 

 

 

 

origen del context 

n 

Someone's ability to do a particular thing. 

Cambridge Dictionary: 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/capacity 

These needs comprise both essential learning tools (such as 

literacy, oral expression, numeracy, and problem solving) and the 

basic learning content (such as knowledge, skills values and 

attitudes) required by human beings to be able to survive, to 

develop their full capacities, to live and work in dignity, to 

participate fully in development, to improve the quality of their 

lives, to make informed decisions, and to continue learning… 

TO: https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024 

Català habilitat 

categoria gram. 

definició 

 

 

origen definició 

 

context 

 

 

 

origen del context 

n f 

Capacitat d'una persona per a desenvolupar determinades tasques 

o resoldre determinats problemes perfeccionada mitjançant 

l'aprenentatge. 

TERMCAT: 

https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/habilitat?type=basic 

Garantir la igualtat efectiva de dones i homes grans per a eliminar 

les discriminacions sexistes i fer possible l'expressió i la garantia 

dels drets de les dones grans perquè puguin desenvolupar llur 

potencial i llurs habilitats en societat.  

LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i 

homes: 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf 

  

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ability
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/particular
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/capacity
https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/habilitat?type=basic
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf
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Entry Number 

status 

data de creació 

autor 

4 

acabat 

20-03-2021 

Clàudia Aligué Mascaró 

English coeducation 

categoria gram. 

definició 

origen definició 

 

context 

 

origen del context 

n 

the teaching of male and female students together 

Cambridge Dictionary: 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/coeducation 

Coeducation became the norm in most state schools in order to ensure 

that girls and boys received the 'same' educational opportunities.  

 https://doi.org/10.4324/9781315399867 

Català coeducació 

categoria gram. 

definició 

 

 

 

origen definició 

 

 

context 

 

 

 

 

 

 

 

 

origen del context 

n f 

Educació conjunta d'alumnes d'ambdós sexes en una classe o un centre 

educatiu, que intenta proporcionar els mitjans i les condicions perquè tots 

els alumnes tinguin les mateixes oportunitats reals i procura corregir els 

models sexistes. 

TERMCAT: 

https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/coeducaci%C3%B3?type=basic&t

hematic_area=&language= 

L’Administració educativa, per a fer efectiu el principi de coeducació i 

foment de la igualtat efectiva de dones i homes que estableixen els articles 

2.1.m i 43.1.d de la Llei 12/2009, del 10 juliol, d’educació, ha 

d’incorporar la coeducació a tots els nivells i modalitats del sistema 

educatiu i l’ha d’introduir en la programació educativa i els currículums 

de tots els nivells, a l’efecte d’afavorir el desenvolupament de les persones 

al marge dels estereotips i rols en funció del sexe, garantir una orientació 

acadèmica i professional lliure de biaixos sexistes i androcèntrics i evitar 

tota discriminació associada al sexe.  

LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf 

  

https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/teach
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/male
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/female
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/student
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/coeducation
https://doi.org/10.4324/9781315399867
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/coeducaci%C3%B3?type=basic&thematic_area=&language
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/coeducaci%C3%B3?type=basic&thematic_area=&language
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf
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Entry Number 

status 

data de creació 

autor 

5 

acabat 

20-03-2021 

Clàudia Aligué Mascaró 

English demands 

categoria gram. 

definició 

origen definició 

 

 

context 

 

 

origen del context 

n 

A strong request. 

Cambridge Dictionary: 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/demand?q=deman

ds 

Lifelong learning is seen as a prerequisite for human development and for 

dealing with the globalized economy and changing labour market 

demands. 

TO: https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024 

Català necessitats 

categoria gram. 

definició 

 

origen definició 

 

 

context 

 

 

 

 

origen del context 

n f pl 

Requeriment fisiològic, psicològic o social mínim per a la conservació i 

el desenvolupament d'un individu. 

TERMCAT: 

https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/necessitats?type=basic&thematic_

area=&language= 

Així doncs, la vida de dones i homes s’ha d’analitzar tenint-ne en compte 

el context, les realitats, les necessitats i la posició social, política i 

econòmica que ocupen, i s’han d’adoptar les mesures necessàries per a 

transformar oportunitats i institucions més enllà d’un sistema 

androcèntric. 

LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf 

 

  

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/demand?q=demands
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/demand?q=demands
https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/necessitats?type=basic&thematic_area=&language
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/necessitats?type=basic&thematic_area=&language
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf
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Entry Number 

status 

data de creació 

autor 

6 

acabat 

20-03-2021 

Clàudia Aligué Mascaró 

English developed countries 

categoria gram. 

definició 

 

origen definició 

 

 

context 

 

 

 

origen del context 

n 

A country with a lot of industrial activity and 

where people generally have high incomes. 

Cambridge Dictionary: 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/de

veloped-country?q=developed+countries 

Ironically, during the same period, adult education in a 

LLL perspective was given more attention than ever in 

the North (the ‘‘developed’’ countries) as a result of the 

demands of the labour market of the global Economy. 

TO: https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024 

Català països desenvolupats 

categoria gram. 

definició 

 

 

 

 

origen definició 

 

 

 

context 

 

 

 

n m 

País en què s'ha produït un creixement equilibrat de la 

producció i de la població amb l'aparició d'excedents que 

poden ser reinvertits per assegurar la continuïtat del 

creixement, i que en el comerç internacional resulta 

afavorit per l'intercanvi desigual. 

TERMCAT: 

https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/PA%C3%8DS%2

0DESENVOLUPAT?type=basic&thematic_area=&lang

uage= 

La major part dels sistemes educatius dels països 

desenvolupats disposa d’un servei d’inspecció i, malgrat 

que no es tracta de models homogenis, tots busquen 

millorar la qualitat de l’educació. 

https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/country
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/industrial
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/activity
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/people
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/generally
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/income
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/developed-country?q=developed+countries
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/developed-country?q=developed+countries
https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/PA%C3%8DS%20DESENVOLUPAT?type=basic&thematic_area=&language
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/PA%C3%8DS%20DESENVOLUPAT?type=basic&thematic_area=&language
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/PA%C3%8DS%20DESENVOLUPAT?type=basic&thematic_area=&language
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origen del context https://fundaciobofill.cat/uploads/docs/m/5/z/s/f/l/5/5/m/

que_funciona_13_inspeccioeducativa.pdf 

 

  

https://fundaciobofill.cat/uploads/docs/m/5/z/s/f/l/5/5/m/que_funciona_13_inspeccioeducativa.pdf
https://fundaciobofill.cat/uploads/docs/m/5/z/s/f/l/5/5/m/que_funciona_13_inspeccioeducativa.pdf
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Entry Number 

status 

data de creació 

autor 

7 

acabat 

20-03-2021 

Clàudia Aligué Mascaró 

English disadvantaged 

categoria gram. 

definició 

 

origen definició 

 

 

context 

 

 

origen del context 

n 

People who do not have good living conditions, a 

good standard of education, etc., considered as a group. 

Cambridge Dictionary: 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/disadvantag

ed 

Assuming that girls and women are always the disadvantaged that 

need special attention, without considering boys and men’s 

situation, can be counter-productive. 

TO: https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024 

Català desavantatge/ pobresa relativa 

categoria gram. 

definició 

 

 

origen definició 

 

 

 

 

 

 

context 

 

 

 

 

n 

Nivell de pobresa d'una persona en situació de desavantatge 

econòmic i social en relació amb el nivell de vida mitjà de la resta 

de la societat. 

Optimot: 

https://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html?action=P

rincipal&method=detall&input_cercar=el+desavantatge&numPagina=1

&database=TERMCAT&idFont=1018050&idHit=1018050&tipusFont=Dic

cionaris+terminol%F2gics+del+TERMCAT&numeroResultat=9&database

s_avansada=&categories_avansada=&clickLink=detall&titol=pobresa+re

lativa&tematica=Dret&tipusCerca=cerca.tot 

En efecte, per tal d’assolir una igualtat efectiva de dones i homes, 

aquesta llei vol reforçar les mesures i els mecanismes concrets per 

a aconseguir que els poders públics de Catalunya duguin a terme 

polítiques i actuacions destinades a eradicar el fenomen de la 

desigualtat entre dones i homes, que col·loca les dones en una 

situació de subordinació i desavantatge social i econòmic respecte 

https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/people
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/living
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/conditions
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/standard
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/education
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/considered
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/group
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/disadvantaged
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/disadvantaged
https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024
https://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html?action=Principal&method=detall&input_cercar=el+desavantatge&numPagina=1&database=TERMCAT&idFont=1018050&idHit=1018050&tipusFont=Diccionaris+terminol%F2gics+del+TERMCAT&numeroResultat=9&databases_avansada=&categories_avansada=&clickLink=detall&titol=pobresa+relativa&tematica=Dret&tipusCerca=cerca.tot
https://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html?action=Principal&method=detall&input_cercar=el+desavantatge&numPagina=1&database=TERMCAT&idFont=1018050&idHit=1018050&tipusFont=Diccionaris+terminol%F2gics+del+TERMCAT&numeroResultat=9&databases_avansada=&categories_avansada=&clickLink=detall&titol=pobresa+relativa&tematica=Dret&tipusCerca=cerca.tot
https://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html?action=Principal&method=detall&input_cercar=el+desavantatge&numPagina=1&database=TERMCAT&idFont=1018050&idHit=1018050&tipusFont=Diccionaris+terminol%F2gics+del+TERMCAT&numeroResultat=9&databases_avansada=&categories_avansada=&clickLink=detall&titol=pobresa+relativa&tematica=Dret&tipusCerca=cerca.tot
https://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html?action=Principal&method=detall&input_cercar=el+desavantatge&numPagina=1&database=TERMCAT&idFont=1018050&idHit=1018050&tipusFont=Diccionaris+terminol%F2gics+del+TERMCAT&numeroResultat=9&databases_avansada=&categories_avansada=&clickLink=detall&titol=pobresa+relativa&tematica=Dret&tipusCerca=cerca.tot
https://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html?action=Principal&method=detall&input_cercar=el+desavantatge&numPagina=1&database=TERMCAT&idFont=1018050&idHit=1018050&tipusFont=Diccionaris+terminol%F2gics+del+TERMCAT&numeroResultat=9&databases_avansada=&categories_avansada=&clickLink=detall&titol=pobresa+relativa&tematica=Dret&tipusCerca=cerca.tot
https://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html?action=Principal&method=detall&input_cercar=el+desavantatge&numPagina=1&database=TERMCAT&idFont=1018050&idHit=1018050&tipusFont=Diccionaris+terminol%F2gics+del+TERMCAT&numeroResultat=9&databases_avansada=&categories_avansada=&clickLink=detall&titol=pobresa+relativa&tematica=Dret&tipusCerca=cerca.tot
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origen del context 

dels homes i que impedeix que les dones exerceixin plenament llurs 

drets com a ciutadanes.  

LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf 

  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf
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Entry Number 

status 

data de creació 

autor 

8 

acabat 

20-03-2021 

Clàudia Aligué Mascaró 

English domestic duties 

categoria gram. 

definició 

 

 

 

origen definició 

context 

 

 

 

 

origen del context 

n 

Domestic Duties means where the Member has chosen to remain at 

home and perform unpaid home duties as their primary occupation. 

The choice to remain at home should not be due to unemployment 

or as a result of a sickness or injury. 

https://www.lawinsider.com/dictionary/domestic-duties 

The constraints (e.g. domestic duties, child care, submission, etc.) 

preventing women from participating in, and benefitting from, adult 

education seem to be more frequently analyzed than those 

preventing men (e.g. shame, migration, unemployment). 

TO: https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024 

Català treball domèstic 

categoria gram. 

definició 

 

origen definició 

 

 

context 

 

 

 

 

 

origen del context 

n m 

Treball que una persona acompleix a compte de la pròpia família, 

sense contracte ni retribució, i que és exclòs de la legislació laboral. 

TERMCAT: 

https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/treball%20dom%C3%A8sti

c?type=basic&thematic_area=&language= 

El treball domèstic i de cura de persones, que tradicionalment s'ha 

assignat a les dones, comprèn, entre altres, les tasques d'higiene i 

manteniment de la llar; l'economia domèstica; la cura, entre altres, 

dels fills i de les persones dependents; la gestió dels afers mèdics i 

escolars o formatius, i, en general, totes les accions que 

persegueixen el benestar del nucli familiar. 

LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf 

  

https://www.lawinsider.com/dictionary/domestic-duties
https://www.lawinsider.com/dictionary/domestic-duties
https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/treball%20dom%C3%A8stic?type=basic&thematic_area=&language
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/treball%20dom%C3%A8stic?type=basic&thematic_area=&language
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf
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Entry Number 

status 

data de creació 

autor 

9 

acabat 

20-03-2021 

Clàudia Aligué Mascaró 

English education for all (EFA) 

categoria gram. 

definició 

 

origen definició 

 

 

context 

 

 

 

 

origen del context 

loc 

A global movement to provide quality 

basic education for all children, youth, and adults.  

IGI Global: https://www.igi-

global.com/dictionary/assessing-the-quality-of-

education-for-all/33763 

The education for all (EFA) goals represent an 

international commitment to eliminate gender 

disparities in primary and secondary education by 

2005 and to achieve gender parity throughout 

education 10 years later. 

TO: https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024 

Català educació per a tothom (EPT) 

categoria gram. 

definició 

 

 

 

origen definició 

 

context 

 

 

origen del context 

loc, 

És un moviment mundial amb l’objectiu de satisfer 

les necessitats d’aprenentatge de tots les nens, joves 

i també dels adults fins el 2015. El coordina la 

UNESCO. 

https://blocs.xtec.cat/el3mon/2011/05/10/educacio-

per-a-tothom/ 

La UNESCO ha publicat el desè informe de 

seguiment de l’estratègia Educació per a Tothom, 

acordada l’any 2000 a Dakar per 164 països.  

https://ivalua.cat/ca/actualitat/informe-de-la-

unesco-sobre-lestrategia-educacio-tothom-ept 

 

  

https://www.igi-global.com/dictionary/assessing-the-quality-of-education-for-all/33763
https://www.igi-global.com/dictionary/assessing-the-quality-of-education-for-all/33763
https://www.igi-global.com/dictionary/assessing-the-quality-of-education-for-all/33763
https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024
https://blocs.xtec.cat/el3mon/2011/05/10/educacio-per-a-tothom/
https://blocs.xtec.cat/el3mon/2011/05/10/educacio-per-a-tothom/
https://ivalua.cat/ca/actualitat/informe-de-la-unesco-sobre-lestrategia-educacio-tothom-ept
https://ivalua.cat/ca/actualitat/informe-de-la-unesco-sobre-lestrategia-educacio-tothom-ept
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Entry Number 

status 

data de creació 

autor 

10 

acabat 

20-03-2021 

Clàudia Aligué Mascaró 

English empowerment 

categoria gram. 

definició 

 

origen definició 

 

 

context 

 

 

 

origen del context 

n 

The process of gaining freedom and power to do what you want or 

to control what happens to you. 

Cambridge Dictionary: 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/empowerme

nt 

At the same time more attention is needed to formulating gender 

equality policies and objectives of adult education programmes, 

taking special account of women’s own perceptions of 

empowerment. 

TO: https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024 

Català apoderament 

categoria gram. 

definició 

 

 

origen definició 

 

context 

 

 

origen del context 

n 

Procés pel qual es facilita a una persona o un col·lectiu les eines i 

els mitjans necessaris per tenir més poder i capacitat de decisió en 

la política, els drets socials o l'economia. 

Wordreference: 

https://www.wordreference.com/definicio/apoderament 

Potenciar l'apoderament de les dones en la presa de decisions 

respecte a l'anticoncepció i les mesures de prevenció de les malalties 

de transmissió sexual. 

LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf 

 

  

https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/process
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/gain
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/freedom
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/power
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/want
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/control
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/happen
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/empowerment
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/empowerment
https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024
https://www.wordreference.com/definicio/apoderament
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf
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Entry Number 

status 

data de creació 

autor 

11 

acabat 

20-03/-021 

Clàudia Aligué Mascaró 

English formal education 

categoria gram. 

definició 

 

 

 

 

 

 

 

 

origen definició 

 

context 

 

origen del context 

loc 

Formal education refers to the structured education system that 

runs from primary (and in some countries from nursery) school to 

university, and includes specialised programmes for vocational, 

technical and professional training. Formal education often 

comprises an assessment of the learners' acquired learning or 

competences and is based on a programme or curriculum which 

can be more or less closed to adaptation to individual needs and 

preferences. Formal education usually leads to recognition and 

certification. 

Council of Europe portal: https://www.coe.int/en/web/european-

youth-foundation/definitions 

Unfortunately, the MDGs concerning education are limited to 

formal education. 

TO: https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024 

Català educació formal 

categoria gram. 

definició 

 

 

origen definició 

 

 

 

context 

 

 

 

n f 

Educació portada a terme de manera regular i sistemàtica, sotmesa 

a les normatives legals pel que fa al currículum i que porta a 

l'obtenció d'una acreditació o títol oficial. 

TERMCAT: 

https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/educaci%C3%B3%20form

al?type=basic&thematic_area=&language= 

 

El text s’ha dividit en dos blocs: una introducció on, en poques 

paraules, es planteja l’educació com a procés de culturització, de 

construcció de significats i no únicament com a transmissió de 

coneixements, i una segona part que desenvolupa de manera 

https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/definitions
https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/definitions
https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/educaci%C3%B3%20formal?type=basic&thematic_area=&language
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/educaci%C3%B3%20formal?type=basic&thematic_area=&language
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origen del context 

succinta els principals programes sobre els quals pivota l’acció 

educativa del Museu Nacional d’Art de Catalunya i que són: 

programes per a l’educació formal; programes per a famílies i 

joves, i programes d’acció comunitària, aquells que s’adrecen 

fonamentalment a persones i col·lectius que estan en risc 

d’exclusió social. 

https://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/126

521 

https://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/126521
https://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/126521
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Entry Number 

status 

data de creació 

autor 

12 

acabat 

20-03-2021 

Clàudia Aligué Mascaró 

English freedom 

categoria gram. 

definició 

 

origen definició 

 

context 

 

 

 

 

 

origen del context 

n 

The condition or right of being able or allowed to do, say, think, 

etc. whatever you want to, without being controlled or limited. 

Cambridge Dictionary: 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/freedom 

“Experience has shown that when women have the freedom to make 

their own economic and social choices, the chains of poverty can be 

broken; families are strengthened; income is used for more 

productive purposes; the spread of sexually transmitted disease 

slows; and socially constructive values are more likely to be handed 

down to the young.” 

BORGES, Phil. (2007). Women Empowered: Inspiring Change in 

the Emerging World. 

Català llibertat 

categoria gram. 

definició 

 

 

 

 

origen definició 

 

 

context 

 

 

 

n f 

Estat dels ciutadans els drets i els privilegis dels quals estan 

protegits per una comunitat civil organitzada, dels ciutadans que 

participen de la vida pública i controlen el seu govern i dels 

ciutadans que poden actuar segons la seva pròpia determinació amb 

les úniques limitacions establertes per les lleis. 

TERMCAT: 

https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/llibertat?type=basic&themat

ic_area=&language= 

Incorporin el reconeixement de la diversitat familiar, garanteixin el 

dret a un entorn afectiu o familiar adequat i eliminin la 

discriminació per opció sexual o per transsexualitat, garantint la 

llibertat de decisió individual. 

https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/condition
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/right
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/able
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/allow
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/think
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/want
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/controlled
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/limited
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/freedom
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/llibertat?type=basic&thematic_area=&language
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/llibertat?type=basic&thematic_area=&language
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origen del context LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf 

 

  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf
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Entry Number 

status 

data de creació 

autor 

13 

acabat 

20-03-2021 

Clàudia Aligué Mascaró 

English gender equality 

categoria gram. 

definició 

 

origen definició 

 

context 

 

 

origen del context 

n 

Equal rights, responsibilities and opportunities of women and men and 

girls and boys. 

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of 

Women. Gender Equality. 

It is argued that specific gender analyses of emerging patterns of 

gender relations is helpful in formulating gender equality objectives 

and strategies of ABLE programmes. 

TO: https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024 

Català igualtat de gènere 

categoria gram. 

definició 

 

 

origen definició 

 

 

context 

 

 

 

origen del context 

n 

Condició de ser iguals dones i homes en les possibilitats de 

desenvolupament personal i de presa de decisions sense les limitacions 

imposades pels rols de gènere tradicionals. 

TERMCAT: 

https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/igualtat%20de%20g%C3%A8n

ere?type=basic&thematic_area=&language= 

Donar suport als grups i entitats que treballen pel foment de la igualtat 

de dones i homes, i garantir-ne la participació en el disseny, 

l’elaboració, el desenvolupament i l’avaluació de les polítiques 

d’igualtat de gènere. 

LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf 

 

  

https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/igualtat%20de%20g%C3%A8nere?type=basic&thematic_area=&language
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/igualtat%20de%20g%C3%A8nere?type=basic&thematic_area=&language
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Núm. entrada 

status 

data de creació 

autor 

14 

acabat 

20-03-2021 

Clàudia Aligué Mascaró 

English gender mainstreaming 

categoria gram. 

definició 

 

 

origen definició 

 

 

context 

 

origen del context 

n 

The process of considering the needs and interests of both men and 

women when making plans and policies, so that men and women 

are treated equally. 

Cambridge Dictionary: 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/gender-

mainstreaming 

Reflections on mainstreaming gender equality in adult basic education 

programmes. 

TO: https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024 

Català transversalització de gènere 

categoria gram. 

definició 

 

 

 

origen definició 

 

 

context 

 

 

 

origen del context 

n f 

Acció d'introduir la dimensió de gènere i d'integrar la igualtat 

d'oportunitats que es dona entre homes i dones en el conjunt de les 

polítiques i les accions amb l'objectiu d'assolir la igualtat d'homes i 

dones. 

TERMCAT: 

https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/transversalitzaci%C3%B3%20de

%20g%C3%A8nere?type=basic&thematic_area=&language= 

Donar suport als grups feministes i a les entitats de defensa dels drets de 

les dones, i impulsar-ne la participació en el disseny, l'elaboració, el 

desenvolupament i l'avaluació de les polítiques d’igualtat i de 

transversalització de gènere. 

LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf 

 

  

https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/process
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/considering
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/needs
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/interest
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/plan
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/policy
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/treat
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/equal
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/gender-mainstreaming
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/gender-mainstreaming
https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/transversalitzaci%C3%B3%20de%20g%C3%A8nere?type=basic&thematic_area=&language
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/transversalitzaci%C3%B3%20de%20g%C3%A8nere?type=basic&thematic_area=&language
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Entry Number 

status 

data de creació 

autor 

15 

acabat 

20-03-2021 

Clàudia Aligué Mascaró 

English gender parity 

categoria gram. 

definició 

 

 

origen definició 

 

context 

 

 

 

origen del context 

n 

Gender parity concerns relative equality in terms of numbers and 

proportions of women and men, girls and boys, and is often calculated 

as the ratio of female-to-male values for a given indicator. 

European Institute for Gender Equality: 

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1195 

The education for all (EFA) goals represent an international 

commitment to eliminate gender disparities in primary and secondary 

education by 2005 and to achieve gender parity throughout education 

10 years later. 

TO: https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024 

Català paritat de gènere 

categoria gram. 

definició 

 

origen definició 

 

 

context 

 

 

 

 

 

 

 

 

n f 

Presència equilibrada de dones i homes en càrrecs o llocs de 

representació fruit d'una designació o una selecció. 

TERMCAT: 

https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/paritat%20de%20g%C3%A8ne

re?type=basic&thematic_area=&language= 

Es tracta d’una regulació pròpia i singular, feta d’acord amb les 

competències de l’autogovern de Catalunya, que completa la 

normativa relativa a la paritat i s’emmarca dins la categoria de norma 

específica complementària de la Llei orgànica 3/2007, del 22 de març, 

per a la igualtat efectiva de dones i homes, que incorpora modificacions 

legislatives substancials per avançar cap a aquesta igualtat efectiva, i 

estableix mesures transversals en tots els ordres de la vida, amb la 

finalitat d’eradicar les discriminacions contra les dones, a més 

d’adequar-se al marc normatiu comunitari i als objectius més avançats 

https://eige.europa.eu/
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1195
https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/paritat%20de%20g%C3%A8nere?type=basic&thematic_area=&language
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/paritat%20de%20g%C3%A8nere?type=basic&thematic_area=&language
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origen del context 

en matèria de transversalitat de gènere que formulen diferents 

institucions de la Unió Europea. 

LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf 

 

  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf
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Entry Number 

status 

data de creació 

autor 

16 

acabat 

20-03-2021 

Clàudia Aligué Mascaró 

English globalisation 

categoria gram. 

definició 

 

 

origen definició 

context 

 

 

 

 

origen del context 

n 

Globalisation means that the world is becoming interconnected by trade 

and culture exchange. This study guide looks at the reasons for 

globalisation and its positive and negative influences. 

Bitesize: https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zxpn2p3/revision/1 

‘‘Entails the creation of literate societies, the valuing of local 

knowledge, talent and wisdom, the promotion of learning through 

formal and non-formal education, and taking the best advantage of the 

new information and communication technologies and the dividends of 

globalisation’’. 

TO: https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024 

Català globalització 

categoria gram. 

definició 

 

 

 

 

origen definició 

 

 

context 

 

 

 

 

 

origen del context 

n f 

Principi d'organització del procés d'ensenyament i aprenentatge en 

l'educació infantil i en la primària, contrari a la fragmentació del 

coneixement en disciplines, que consisteix a proposar àrees àmplies de 

coneixements que es presenten en grans blocs o unitats 

interrelacionades. 

TERMCAT: 

https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/globalitzaci%C3%B3?type=basi

c&thematic_area=&language= 

S’analitzen els reptes que té la investigació en història de l’educació en 

el context de la societat actual orientada vers la internacionalització i la 

globalització, però en què també es fan palesos els efectes de la 

glocalització que desperta l’interès renovat, i cada dia creixent, per 

l’experiència «local» de la vida com a constitutiva de la personalitat i de 

la comunitat.  

https://www.raco.cat/index.php/EducacioHistoria/article/view/222887 

https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zxpn2p3/revision/1
https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/globalitzaci%C3%B3?type=basic&thematic_area=&language
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/globalitzaci%C3%B3?type=basic&thematic_area=&language
https://www.raco.cat/index.php/EducacioHistoria/article/view/222887
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Entry Number 

status 

data de creació 

autor 

17 

acabat 

20-03-2021 

Clàudia Aligué Mascaró 

English human rights 

categoria gram. 

definició 

 

origen definició 

 

context 

 

origen del context 

loc 

The basic rights that it is generally considered all people should have, 

such as justice and the freedom to say what you think. 

Cambridge Dictionary: 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/human-rights 

ABLE in itself will not solve the problems of poverty, unemployment, 

discrimination, violation of human rights, HIV/AIDS, exclusion, etc. 

TO: https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024 

Català drets humans 

categoria gram. 

definició 

origen definició 

 

 

context 

 

 

origen del context 

loc 

Conjunt de drets inalienables i pertanyents a tots els éssers humans. 

TERMCAT: 

https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/drets%20humans?type=basic&th

ematic_area=&language= 

Promoure i defensar l’exercici dels drets humans i l’exigibilitat d’aquests drets 

per part de les dones en condicions d’igualtat efectiva i de no-discriminació 

davant la llei i en la pràctica quotidiana. 

LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf 

 

  

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/basic
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/rights
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/generally
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/considered
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/justice
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/freedom
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/think
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/human-rights
https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/drets%20humans?type=basic&thematic_area=&language
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/drets%20humans?type=basic&thematic_area=&language
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf
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Entry Number 

status 

data de creació 

autor 

18 

acabat 

20-03-2021 

Clàudia Aligué Mascaró 

English knowledge 

categoria gram. 

definició 

 

 

origen definició 

context 

 

 

 

origen del context 

n 

Understanding of or information about a subject that you get 

by experience or study, either known by one person or 

by people generally 

Cambridge Dictionary: 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/knowledge 

Non-literate or functionally illiterate women and men are adults 

with valuable knowledge, life skills, and relevant work and family 

experiences, and must therefore not be treated as ignorant. 

TO: https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024 

Català coneixement 

categoria gram. 

definició 

 

origen definició 

 

 

context 

 

 

 

 

 

origen del context 

n m  

Conjunt de nocions i principis que una persona adquireix a partir de 

l'estudi, l'observació o l'experiència. 

TERMCAT: 

https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/coneixement?type=basic&th

ematic_area=&language= 

Els poders públics han d’adoptar mesures per a una formació bàsica, 

progressiva i permanent en matèria d’igualtat de dones i homes, 

dirigida a tot el personal i impartida per personal expert, amb la 

finalitat de fer efectives les disposicions d’aquesta llei i de garantir 

el coneixement pràctic suficient que permeti la integració efectiva 

de la perspectiva de gènere en les actuacions públiques. 

LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf 

 

  

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/understanding
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/information
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/subject
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/experience
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/study
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/known
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/person
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/generally
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/knowledge
https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/coneixement?type=basic&thematic_area=&language
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/coneixement?type=basic&thematic_area=&language
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf
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Entry Number 

status 

data de creació 

autor 

19 

acabat 

20-03-2021 

Clàudia Aligué Mascaró 

English labour market 

categoria gram. 

definició 

 

origen definició 

 

context 

 

 

origen del context 

loc 

The supply of people in a particular country or area who 

are able and willing to work. 

Cambridge Dictionary: 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/labour-market 

Lifelong learning is seen as a prerequisite for human development 

and for dealing with the globalized economy and changing labour 

market demands.  

TO: https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024 

Català mercat laboral 

categoria gram. 

definició 

 

origen definició 

 

 

context 

 

 

 

 

 

 

 

 

origen del context 

loc 

Conjunt de relacions i de processos d'intercanvi que s'estableixen 

segons l'oferta d'ocupació i la demanda de feina. 

TERMCAT: 

https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/mercat%20laboral?type=basic

&thematic_area=&language= 

Promoure una major diversificació professional de les dones en el 

mercat laboral i eliminar la segregació horitzontal, adoptant les 

mesures necessàries per a facilitar no només la incorporació de les 

dones en els sectors econòmics tradicionalment masculinitzats i 

alhora més estratègics i de major projecció professional, sinó també 

la dels homes en els sectors tradicionalment feminitzats, i vetllant 

perquè els sectors feminitzats siguin revaloritzats socialment i tinguin 

el mateix reconeixement i les mateixes condicions laborals que els 

altres. 

LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf 

  

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/supply
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/particular
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/country
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/area
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/able
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/willing
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/work
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/labour-market
https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/mercat%20laboral?type=basic&thematic_area=&language
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/mercat%20laboral?type=basic&thematic_area=&language
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf
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Entry Number 

status 

data de creació 

autor 

20 

acabat 

20-03-2021 

Clàudia Aligué Mascaró 

English legitimacy 

categoria gram. 

definició 

 

origen definició 

 

context 

 

 

 

origen del context 

n 

The fact of being allowed by law or done according to the rules of 

an organization or activity. 

Cambridge Dictionary: 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/legitimacy 

The recognition that there is no need for further ‘‘evidence’’ re-

establishes legitimacy to the eroded commitments to ABLE, especially 

for women, by governments, international agencies, and Civil Society 

Organisations (CSOs). 

TO: https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024 

Català legitimitat 

categoria gram. 

definició 

 

 

 

origen definició 

 

 

context 

 

 

 

 

origen del context 

n f 

Acceptació de l'autoritat d'una persona o una institució que acorda un 

conjunt d'individus o una societat per consens, de manera que una acció 

o una presa de decisió d'aquesta persona o institució és acceptada o 

obeïda sense coacció. 

TERMCAT: 

https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/legitimitat?type=basic&themati

c_area=&language= 

Les associacions de defensa dels drets de les dones tenen la capacitat i 

la legitimació per a intervenir en els processos civils, socials i 

contenciosos administratius que afectin el dret d’igualtat efectiva de 

les dones, de conformitat amb les lleis reguladores d’aquests 

processos. 

LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf 

 

  

https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/fact
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/allow
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/law
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/accord
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/rule
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/organization
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/activity
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/legitimacy
https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/legitimitat?type=basic&thematic_area=&language
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/legitimitat?type=basic&thematic_area=&language
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf
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Entry Number 

status 

data de creació 

autor 

21 

acabat 

20-03-2021 

Clàudia Aligué Mascaró 

English lifelong learning (LLL) 

categoria gram. 

definició 

 

origen definició 

 

 

context 

 

 

origen del context 

n 

The process of gaining knowledge and skills throughout your 

life, often to help you do your job properly. 

Cambridge Dictionary: 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/lifelong-

learning 

The lifelong learning (LLL) concept takes account of this, since 

it covers learning from the cradle to the grave, and all aspects of 

life, not just work-oriented education. 

TO: https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024 

Català aprenentatge permanent 

categoria gram. 

definició 

 

 

origen definició 

 

 

context 

 

 

 

 

 

 

origen del context 

n m 

Aprenentatge que es duu a terme al llarg de la vida amb l'objectiu 

de millorar els coneixements, les competències i les aptituds amb 

una perspectiva personal, cívica, social o laboral. 

TERMCAT: 

https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/aprenentatge%20perman

ent?type=basic&thematic_area=&language= 

En el Consell Europeu celebrat a Lisboa el març del 2000, es va 

establir la necessitat de l’aprenentatge al llarg de tota la vida com 

una garantia per a l’adequat desenvolupament d’una societat i 

economia basades en el coneixement. Es va proposar als estats 

membres, al Consell i a la Comissió Europea, en llurs àmbits de 

competència, el foment d’estratègies coherents i mesures 

pràctiques per a l’aprenentatge permanent per a tots. 

Llei 4/2006 de 30 de març, d’educació i formació permanents de 

persones adultes de les Illes Balears: 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/process
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gain
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/knowledge
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/skill
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/throughout
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/your
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/help
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/your
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/job
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/properly
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/lifelong-learning
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/lifelong-learning
https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/aprenentatge%20permanent?type=basic&thematic_area=&language
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/aprenentatge%20permanent?type=basic&thematic_area=&language
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http://die.caib.es/normativa/pdf/06/2006_03_30_LLEI_4-

2006_BOIB_50_6-4-06_educacioadults.pdf 

 

  

http://die.caib.es/normativa/pdf/06/2006_03_30_LLEI_4-2006_BOIB_50_6-4-06_educacioadults.pdf
http://die.caib.es/normativa/pdf/06/2006_03_30_LLEI_4-2006_BOIB_50_6-4-06_educacioadults.pdf
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Entry Number 

status 

data de creació 

autor 

22 

acabat 

20-03-2021 

Clàudia Aligué Mascaró 

English literacy 

categoria gram. 

definició 

origen definició 

 

context 

 

 

 

origen del context 

n 

The ability to read and write. 

Cambridge Dictionary: 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/literacy 

So literacy for all must be promoted through multisectorial 

interventions in a context of development, education reform, 

poverty alleviation, creation of literate environments, etc. 

TO: https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024 

Català alfabetització 

categoria gram. 

definició 

origen definició 

 

 

context 

 

 

 

origen del context 

n f 

Acció i efecte d'ensenyar a llegir i escriure la població adulta. 

TERMCAT: 

https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/alfabetitzaci%C3%B3?typ

e=basic&thematic_area=&language= 

El servei de primera acollida ha de facilitar l’alfabetització de 

l’usuari o usuària que ho requereixi per mitjà dels programes de 

formació d’adults existents o, si no n’hi ha, dels programes 

d’alfabetització específics que s’hagin de crear. 

Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades 

i de les retornades a Catalunya: 

https://www.parlament.cat/document/nom/TL111.pdf 

  

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ability
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/read
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/literacy
https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/alfabetitzaci%C3%B3?type=basic&thematic_area=&language
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/alfabetitzaci%C3%B3?type=basic&thematic_area=&language
https://www.parlament.cat/document/nom/TL111.pdf
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Entry Number 

status 

data de creació 

autor 

23 

acabat 

20-03-2021 

Clàudia Aligué Mascaró 

English marginalization 

categoria gram. 

definició 

 

origen definició 

 

 

context 

origen del context 

n 

The act of treating someone or something as if they are 

not important. 

Cambridge Dictionary:  

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/marginalizat

ion 

‘‘Illiteracy’’ is a symptom of poverty and marginalization. 

TO: https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024 

Català marginació 

categoria gram. 

definició 

 

 

 

origen definició 

 

 

context 

 

 

 

origen del context 

n f 

Fenomen que implica l'exclusió social de persones o col·lectius, que 

queden privats dels recursos materials i culturals d'una societat i de 

les condicions per al desenvolupament personal i la integració 

social. 

TERMCAT: 

https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/marginaci%C3%B3?type=b

asic&thematic_area=&language= 

Les administracions públiques de les Illes Balears prioritzaran la 

promoció, la integració i la inserció laboral i social de les persones 

amb necessitats educatives especials i dels col·lectius en situació de 

desigualtat, discriminació, exclusió o marginació social i laboral. 

Llei 4/2006 de 30 de març, d’educació i formació permanents de 

persones adultes de les Illes Balears: 

http://die.caib.es/normativa/pdf/06/2006_03_30_LLEI_4-

2006_BOIB_50_6-4-06_educacioadults.pdf 

https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/act
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/treat
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/important
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/marginalization
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/marginalization
https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/marginaci%C3%B3?type=basic&thematic_area=&language
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/marginaci%C3%B3?type=basic&thematic_area=&language
http://die.caib.es/normativa/pdf/06/2006_03_30_LLEI_4-2006_BOIB_50_6-4-06_educacioadults.pdf
http://die.caib.es/normativa/pdf/06/2006_03_30_LLEI_4-2006_BOIB_50_6-4-06_educacioadults.pdf
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Entry Number 

status 

data de creació 

autor 

24 

acabat 

20-03-2021 

Clàudia Aligué Mascaró 

English masculinity 

categoria gram. 

definició 

 

origen definició 

 

context 

 

 

 

origen del context 

n 

The characteristics that are traditionally thought to be typical of or suitable for 

men. 

Cambridge Dictionary: 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/masculinity 

Addressing the specific problems of masculinity and male roles, not just 

convincing men to accept women’s liberation, needs to be better explored and 

experimented. 

TO: https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024 

Català masculinitat 

categoria gram. 

definició 

 

origen definició 

 

 

context 

 

 

 

 

 

 

origen del context 

n f 

Conjunt d'atributs, rols i comportaments associats al fet de ser home, que respon a 

una construcció social i cultural. 

TERMCAT: 

https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/masculinitat?type=basic&thematic_area=

&language= 

Promoure una major diversificació professional de les dones en el mercat laboral 

i eliminar la segregació horitzontal, adoptant les mesures necessàries per a facilitar 

no només la incorporació de les dones en els sectors econòmics tradicionalment 

masculinitzats i alhora més estratègics i de major projecció professional, sinó 

també la dels homes en els sectors tradicionalment feminitzats, i vetllant perquè 

els sectors feminitzats siguin revaloritzats socialment i tinguin el mateix 

reconeixement i les mateixes condicions laborals que els altres. 

LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf 

  

https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/characteristic
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/traditionally
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/thought
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/typical
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/suitable
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/masculinity
https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/masculinitat?type=basic&thematic_area=&language
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/masculinitat?type=basic&thematic_area=&language
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf
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Entry Number 

status 

data de creació 

autor 

25 

acabat 

20-03-2021 

Clàudia Aligué Mascaró 

English out-of-school 

categoria gram. 

definició 

origen definició 

context 

 

 

origen del context 

adj 

Not attending school and therefore free to work. 

The free dictionary: https://www.thefreedictionary.com/out-of-school 

In spite of significant progress, girls represented the majority (57%) of all 

out-of-school children in 2000 and almost two-thirds (64%) of the world’s 

illiterate population aged 15 and above were women. 

TO: https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024 

Català no-escolarització 

categoria gram. 

definició 

 

 

origen definició 

 

 

context 

 

 

 

origen del context 

n f 

No gestió dels progenitors, els titulars de la tutela o els guardadors d'un 

infant o un adolescent en període d'escolarització obligatòria de la plaça 

escolar corresponent sense causa que ho justifiqui. 

TERMCAT: 

https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/no%20escolaritzaci%C3%B3?typ

e=basic&thematic_area=&language= 

No obstant això es donen situacions de no escolarització, particularment 

significatives entre alguns alumnes nouvinguts, així com a pèrdues 

efectives d’alumnes en el trànsit de l’ensenyament primari a 

l’ensenyament secundari obligatori (desescolarització). 

https://www.diba.cat/documents/113226/127467/abs_acomp_esc.pdf 

  

https://www.thefreedictionary.com/out-of-school
https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/no%20escolaritzaci%C3%B3?type=basic&thematic_area=&language
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/no%20escolaritzaci%C3%B3?type=basic&thematic_area=&language
https://www.diba.cat/documents/113226/127467/abs_acomp_esc.pdf
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Entry Number 

status 

data de creació 

autor 

26 

acabat 

20-03-2021 

Clàudia Aligué Mascaró 

English poverty 

categoria gram. 

definició 

origen definició 

 

context 

 

 

 

 

origen del context 

n 

The condition of being extremely poor. 

Cambridge Dictionary: 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/poverty 

The consequences of poverty and unemployment for men, as well as 

women, need to be addressed in gender sensitive ABLE strategies so 

that, at the same time as women are empowered, men get a chance to 

regain a meaningful role in society without regressing to old partiarchal 

attitudes. 

TO: https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024 

Català pobresa 

categoria gram. 

definició 

 

 

 

origen definició 

 

 

context 

 

 

origen del context 

n f 

Mancança o escassetat del necessari per a participar plenament en la 

vida econòmica, social, civil i cultural, deguda a uns ingressos o 

recursos inadequats per a poder gaudir d'una qualitat de vida 

considerada acceptable per la societat respectiva. 

TERMCAT: 

https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/pobresa?type=basic&thematic_

area=&language= 

Actuar sobre les causes de la feminització de la pobresa i impulsar les 

mesures necessàries, en el marc de la legislació sobre renda garantida 

de ciutadania, per a eradicar la pobresa en dones grans. 

LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf 

 

 

 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/condition
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/extremely
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/poor
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/poverty
https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/pobresa?type=basic&thematic_area=&language
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/pobresa?type=basic&thematic_area=&language
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf
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Entry Number 

status 

data de creació 

autor 

27 

acabat 

20-03-2021 

Clàudia Aligué Mascaró 

English primary education 

categoria gram. 

definició 

 

 

 

 

origen definició 

 

context 

 

 

origen del context 

n 

 Education which provides the rudiments of knowledge; early or elementary 

schooling; specifically (in the United Kingdom) the education of children 

between the ages of about five and eleven years. 

Oxford Dictionary Lexico: 

https://www.lexico.com/definition/primary_education 

To meet the literacy and gender equality goals the long recommended dual 

strategy of combining both extension and renovation of primary education 

and literacy for adults and youth outside of school will be necessary. 

TO: https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024 

Català educació primària 

categoria gram. 

definició 

 

 

 

origen definició 

 

 

 

context 

 

 

 

n f 

Primera etapa de l'educació obligatòria que té la finalitat de proporcionar a 

l'alumne una formació comuna que faci possible l'adquisició dels elements 

culturals bàsics, els aprenentatges relatius a la comprensió i expressió oral i 

escrita en els diversos llenguatges i una progressiva autonomia. 

TERMCAT: 

https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/educaci%C3%B3%20primaria?type=

basic&thematic_area=&language= 

 

A l’Educació Primària, predominarà l’enfocament del tractament de normes 

basat en fets concrets -conflictes en l’aula, regulació de l’ús dels materials-. 

Ara bé, a mesura que avança l’etapa es pot anar introduint el tractament de 

qüestions més generals: lleis que impliquin igualtat i el seu compliment, 

https://www.lexico.com/definition/primary_education
https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/educaci%C3%B3%20primaria?type=basic&thematic_area=&language
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/educaci%C3%B3%20primaria?type=basic&thematic_area=&language
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origen del context 

tractament desigual de determinades conductes depenent del sexe dels que 

les desenvolupen, etc. 

https://oficinaigualtat.uib.cat/digitalAssets/297/297562_llenguatge-per-la-

igualtat-a-leducacio.pdf 

 

  

https://oficinaigualtat.uib.cat/digitalAssets/297/297562_llenguatge-per-la-igualtat-a-leducacio.pdf
https://oficinaigualtat.uib.cat/digitalAssets/297/297562_llenguatge-per-la-igualtat-a-leducacio.pdf
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Entry Number 

status 

data de creació 

autor 

28 

acabat 

20-03-2021 

Clàudia Aligué Mascaró 

English sex education 

categoria gram. 

definició 

origen definició 

 

 

context 

 

 

 

origen del context 

n 

A school course about sexual reproduction and sexual feelings. 

Cambridge Dictionary: 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/sex-

education 

The study of Spanish teachers’ training and attitudes towards sex 

education, as well as the delivery of this subject in classrooms, 

while also exploring the existence of differences according to 

personal and professional characteristics 

https://doi.org/10.1080/02103702.2014.881652 

Català educació sexual 

categoria gram. 

definició 

 

origen definició 

 

 

context 

 

 

 

 

 

 

origen del context 

n f 

Educació destinada a informar sobre la sexualitat humana, tant des 

del vessant biològic com des de l'afectiu i social. 

TERMCAT: 

https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/educaci%C3%B3%20sexual

?type=basic&thematic_area=&language= 

L’Administració educativa ha d’oferir formació en coeducació al 

seu personal docent, incloses l’educació sexual i contra la violència 

masclista i l’orientació social, i garantir la presència de persones 

amb coneixements en coeducació en els òrgans responsables de 

l’avaluació, la inspecció, la innovació educativa i la recerca, en el 

Consell Escolar de Catalunya, en els serveis educatius i als centres 

educatius. 

LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf 

 

  

https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/school
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/course
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/sexual
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/reproduction
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/sexual
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/feeling
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/sex-education
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/sex-education
https://doi.org/10.1080/02103702.2014.88165
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/educaci%C3%B3%20sexual?type=basic&thematic_area=&language
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/educaci%C3%B3%20sexual?type=basic&thematic_area=&language
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf
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Entry Number 

status 

data de creació 

autor 

29 

acabat 

20-03-2021 

Clàudia Aligué Mascaró 

English stereotypes 

categoria gram. 

definició 

 

origen definició 

 

context 

 

 

origen del context 

n 

A set idea that people have about what someone or something is 

like, especially an idea that is wrong. 

Cambridge Dictionary: 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/stereotype 

On the other hand, stereotypes introduce big distortions to the 

reflection of professional reality and contribute to the formation of 

psychological barriers. 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.190 

Català estereotips 

categoria gram. 

definició 

 

origen definició 

 

 

context 

 

 

 

origen del context 

n m 

Conjunt d'idees que un grup o una societat obté a partir de les 

normes o els patrons culturals prèviament establerts. 

TERMCAT: 

https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/ESTEREOTIP?type=basic&

thematic_area=&language= 

Aquestes desigualtats són el resultat d’estructures socials que es 

fonamenten en nombrosos estereotips presents en la família, 

l’educació, la cultura, els mitjans de comunicació, el món laboral i 

l’organització social, entre altres àmbits. 

LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf 

 

 

  

https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/idea
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/people
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/especially
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/idea
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/wrong
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/stereotype
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.190
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/ESTEREOTIP?type=basic&thematic_area=&language
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/ESTEREOTIP?type=basic&thematic_area=&language
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf
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Entry Number 

status 

data de creació 

autor 

30 

acabat 

20-03-2021 

Clàudia Aligué Mascaró 

English unemployment 

categoria gram. 

definició 

origen definició 

 

context 

 

 

 

 

origen del context 

n  

The number of people who do not have a job that provides money. 

Cambridge Dictionary: 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/unemployment 

The consequences of poverty and unemployment for men, as well as 

women, need to be addressed in gender sensitive ABLE strategies so 

that, at the same time as women are empowered, men get a chance to 

regain a meaningful role in society without regressing to old 

partiarchal attitudes. 

TO: https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024 

Català atur 

categoria gram. 

definició 

origen definició 

context 

 

 

 

origen del context 

n 

Desocupació forçosa, involuntària, per manca d’oferta de col·locació. 

Institut d’Estudis Catalans.  

Elaborar plans actius d’ocupació biennals per a incentivar l’ocupació 

estable i de qualitat de les dones i afavorir-ne la contractació a jornada 

completa. Aquests plans i mesures han d'incloure estudis d’impacte 

de gènere i d’edat i prestar una atenció especial a l’atur femení de 

llarga durada. 

LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf 

 

  

https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/number
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/people
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/job
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/provide
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/money
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/unemployment
https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.07.024
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf
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7.3. Textos paral·lels 

 

En aquest apartat hi fem constar els textos paral·lels que s’han emprats durant la traducció 

de l’article acadèmic “Reflections on mainstreaming gender equality in adult basic education 

programmes” d’Agneta Lind (2006). 

El primer text es tracta d’un article acadèmic d’estructura molt igual al text traduït 

d’aquest treball, i on parla de temes relacionats i termes que apareixen també a la nostra 

traducció. Degut a la llargada d’aquest article acadèmic, només n’incloem algunes parts.  

El text complet es pot consultar en el següent enllaç: 

https://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/264071/351590 

  

 

 

https://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/264071/351590
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A continuació mostrem alguns fragments d’un article en llengua castellana que ens ha 

ajudat per trobar equivalents en la llengua catalana. De vegades en català trobem menys 

recursos. En aquest cas, hem recorregut a aquest text perquè ens ha sigut útil per la 

traducció. Per veure el text complet podem consultar el següent enllaç:  

 

 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/ca/PoliticaExteriorCooperacion/NacionesUnidas/Pa

ginas/ObjetivosDeDesarrolloDelMilenio.aspx 

 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/ca/PoliticaExteriorCooperacion/NacionesUnidas/Paginas/ObjetivosDeDesarrolloDelMilenio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/ca/PoliticaExteriorCooperacion/NacionesUnidas/Paginas/ObjetivosDeDesarrolloDelMilenio.aspx
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Finalment, adjuntem algunes parts de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva 

de dones i homes. Podem veure la llei completa al següent enllaç: 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf
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