
 

 
 
Anàlisi de l’opció de llengua de l’estudiantat. Curs 2015/2016. 
 
1. Descripció de l’indicador sobre demanda de docència en valencià en l’imprès de 
matrícula. 
 
El document de matrícula de l’estudiantat conté un ítem que fa referència a la llengua de 
preferència que està expressada en uns termes semblants a aquests: 
 
“En el benentès que el valencià i el castellà són llengües oficials a la Comunitat 
Valenciana i, únicament a títol informatiu i estadístic, indiqueu la vostra llengua de 
preferència: 
 
a) valencià, b) castellà c) indiferent” 
 
Enguany, per cinquè any consecutiu, no s’han repartit obsequis entre l’estudiantat que 
marcava la seua preferència pel valencià en la docència. Únicament s’hi ha enviat un 
missatge electrònic demanant-los que agafaren aquesta opció i els avantatges que té per 
al seu futur personal i professional. 
 
2. Anàlisi de la demanda de docència en valencià en l’imprès de matrícula. 
 
Dades de demanda de docència en valencià. Universitat Jaume I 
 
Curs 2015/2016 
 
Dades totals de l’estudiantat del curs 2015/2016 (tots els cursos des del curs 
2009/2010)* 
 

 Curs 2009/2010 Curs 2010/2011 Curs 2011/2012 
Opció lingüística Total % Total % Total % 
Valencià 4.289 36,64 4.022 33,15 3.826 31,23 
Castellà 5.786 49,44 6.355 52,38 6.713 54,79 
Indiferent 1.588 13,57 1.697 14 1.665 13,59 
No ho sap 12 0,10 8 0,06 10 0,08 
No contesta 28 0,23 49 0,40 38 0,31 
No gravat 883 7,01 869 6,68 951 7,20 
TOTALS 12.586  13.000  13.203  
Totals sense no 
gravat 

11.  12.131  12.252  

*El percentatge està extret sobre l’estudiantat total sense el no gravat. 
 
 
 



 Curs 
2012/2013 

Curs 
2013/2014 

Curs 
2014/2015 

Curs 
2015/2016 

Opció 
lingüística 

Total % Total % Total % Total % 

Valencià 3.135 26,77 2.920 25,26 2.548 23,55 1.982 23,27 
Castellà 6.946 59,31 7.130 61,68 6.926 64,03 5.472 64,25 
Indiferent 1.589 13,56 1.450 12,54 1.300 12,01 1.037 12,17 
No ho sap 9 0,07 6 0.05 10 0,09 10 0,11 
No contesta 32 0,27 53 0,45 33 0,3 15 0,17 
No gravat 1.157 8,99 1.092 8.63 1.254 10,38 3.580 29,59 
TOTALS 12.868  12.651  12.071  12.096  
Totals sense no 
gravat 

11.711  11.559  10.817  8.5016  

*El percentatge està extret sobre l’estudiantat total sense el no gravat. 
 
Suma de valencià més indiferent. Curs 2009/2010: 50,21% 
Suma de valencià més indiferent. Curs 2010/2011: 47,15% 
Suma de valencià més indiferent. Curs 2011/2012: 44,82% 
Suma de valencià més indiferent. Curs 2012/2013: 40,33% 
Suma de valencià més indiferent. Curs 2013/2014: 37,8% 
Suma de valencià més indiferent. Curs 2014/2015: 35,56% 
Suma de valencià més indiferent. Curs 2015/2016: 35,44% 
 
 
 
Estudiantat de primera matrícula curs 2014/2015 (des del curs 2009/2010)* 
 
. 

 Curs 2009/2010 Curs 2010/2011 Curs 2011/2012 
Opció lingüística Total % Total % Total % 
Valencià 650 29,62 664 27,46 801 26,90 
Castellà 1.317 60 1.451 60 1.861 62,51 
Indiferent 219 9,98 290 11,99 306 10,27 
No ho sap 4 0,18 4 0,16 1 0,03 
No contesta 4 0,18 9 0,37 8 0,26 
No gravat 256 10,44 228 8,61 258 7,97 
TOTALS 2.450  2.646  3.235  
Totals sense no gravat 2.194  2.418  2.977  
*El percentatge està extret sobre l’estudiantat total sense el no gravat 
 
 Curs 

2012/2013 
Curs 
2013/2014 

Curs 
2014/2015 

Cus 
2015/2016 

Opció lingüística Total % Total % Total % Total % 
Valencià 609 21,51 532 21,11 570 21,46 436 20,02 
Castellà 1.911 67,5 1743 69,16 1.854 69,83 1.525 70,05 
Indiferent 309 10,91 237 9,40 228 8,55 208 9,55 
No ho sap 2 0,07 7 0,27 1 0,03 7 0,32 
No contesta 0 0 1 0,03 2 0,07 1 0,04 
No gravat 349 12,32 290 10,32 345 11,5 727  
TOTALS 3.180  2.810  3.000   



Totals sense no 
gravat 

2.831  2.520  2.655   

*El percentatge està extret sobre l’estudiantat total sense el no gravat 
 
Suma de valencià més indiferent. Curs 2009/2010: 39,45% 
Suma de valencià més indiferent. Curs 2010/2011: 37,17% 
Suma de valencià més indiferent. Curs 2011/2012: 35,98% 
Suma de valencià més indiferent. Curs 2012/2013: 32,42% 
Suma de valencià més indiferent. Curs 2013/2014: 30,51% 
Suma de valencià més indiferent. Curs 2014/2015: 30,01% 
Suma de valencià més indiferent. Curs 2015/2016: 29,57% 
 
 
Valoració de les dades de l’opció de llengua 
 
Si comparem les dades dels curs actual, 2015/2016, dels estudiants de primera matrícula 
(que accedeixen per primera vegada a l’UJI) amb les de l’estudiantat de tots els cursos, 
observarem que hi ha una diferència de 3,25 punts entre els primers (20,02%) i el altres 
(23,27%) pel que fa a la demanda de classes en valencià. Aquesta diferència entre els 
dos col·lectius és una mica més gran entre els qui voldrien classes en castellà, 5,8 punts, 
segons siguen de primera matrícula (70,05%) o de la resta de cursos (64,25%). La 
diferència entre la suma de valencià més indiferents entre els de primera matrícula 
(29,57%) i el total de cursos (35,44%) és de 5,87 punts. 
 
Tot i que la Universitat rep d’entrada un estudiantat que demana en un percentatge alt 
(70,05%) les classes en castellà, les xifres minven en considerar el total de cursos fins al 
64,25%, la qual cosa ens fa pensar que la Universitat actua com a element 
valencianitzador, alhora que en certa mesura també fa perdre la por a les classes en 
valencià; la diferència entre el percentatge d’estudiantat que li és igual rebre les classes 
en valencià que en castellà és de 2,62 punts, segons siguen de primera matrícula 
(9,55%) o de la resta de cursos (12,17%). 
 
En l’anàlisi de la demanda de classes en valencià corresponent al curs 2008/2009, el 
primer dels dos anys consecutius que es van repartir obsequis de memòries USB, fèiem 
la reflexió que hauríem “d’observar en cursos successius si aquesta demanda (tan alta) 
de classes en valencià es manté i no hi ha augmentat enguany sols per l’obsequi de la 
memòria USB, cosa que no ha passat els altres anys amb els obsequis de la campanya 
que no alteraven significativament els percentatges d’anys anteriors”. 
 
Efectivament, pel que fa a la comparació entre les dades totals entre el curs 2007/2008 i 
el curs 2008/2009, observàvem que hi havia un augment important, de 6,02 punts, en 
l’indicador de llengua de preferència en valencià, el qual va passar del 29,87% al 
35,89%; i al 36,64% el curs passat 2009/2010. El curs 2010/2011, que hi va haver un 
obsequi simbòlic, de menor qualitat dels dos anys anteriors, les xifres de demanda de 
classes en valencià van baixar 3,49 punts, fins a situar-se en el 33,15% del total de 
l’estudiantat, però 3,28 punts per damunt del curs 2007/2008. El curs 2011/2012, que no 
hi havia cap tipus d’obsequi, la demanda en valencià va continuar en descens, 1,92 
punts menys, fins a situar-se en el 31,23%. Tot i això, encara 1,45 punts per damunt del 
curs 2007/2008 que tampoc hi va haver obsequis. 
 



El curs 2012/2013, en el qual tampoc es va fer una campanya específica per promoure la 
demanda de classes en valencià a causa de les restriccions pressupostàries, amb una 
demanda del 26,77% vam perdre 4,46 punts respecte al curs anterior i vam retornar a 
nivells inferiors a l’any 1998/99 (27%) amb una caiguda de 9,67 punts respecte al curs 
2009/2010 que va ser del 36,64%.  
 
El curs 2013/2014, també sense campanya de promoció la demanda de classes en 
valencià ha caigut fins al 25,26%, 1,51 punts menys que l’any passat i 1,74 punts menys 
que el curs 1998/99. El curs 2014/2015, sols amb un missatge electrònic de recordatori 
a l’estudiantat i la campanya “Una universitat de llengües”, la demanda de classes en 
valencià va baixar al 23,55%, 1,71 punts menys que l’any anterior (25,26%). 
 
Finalment, el curs actual 2015/2016, amb els mateixos mitjans que l’any anterior, la 
demanda de classes en valencià ha continuat caient 0,28 punts, fins arribar al 23,27% i 
3,73 punts menys que fa 17 anys el curs 1998/99, els nivells més baixos fins al moment. 
 
 
Comparació de l’opció de llengua de l’estudiantat des del curs 1998/99 al 2014/15 
 
Opció lingüística de l'estudiantat: comparació de les dades de matrícula des del curs 
1998/199 al 2014/15 

Percentatge d'estudiants que trien cada opció 

Opció/curs 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 

Valencià 27 27,36 31,79 30,95 30,99 30,77 29,7 28,74 28,79 29,87 35,89 36,64 33,15 31,23 26,77 25,26 23,55 23,27 

Castellà 57,71 57,53 51,64 51,79 53,69 54,28 54,12 53,41 53,63 53,87 50,03 49,44 52,38 54,79 59,31 61,68 64,03 64,25 

Indiferent  15,24 15,09 16,26 16,23 13,7 14,68 15,85 17,45 16,99 15,87 13,90 13,57 14 13,59 13,56 12,54 12,01 12,17 

No ho sap 0'05 0,02 0,06 0,43 0,07 0,02 0,06 0,03 0,14 0,09 0,1 0,10 0,06 0,08 0,07 0.05 0,03 0,11 

No contesta - - 0,25 0,6 0,2 0,22 0,06 0,35 0,42 0,29 0,29 0,23 0,40 0,31 0,27 0,45 0,07 0,17 

                   

 
 
Gràfic: evolució de la demanda de docència en valencià. 1998/99-2014/2015 
 



 
 
 
 
Conclusions 
 
El curs actual, 2015/2016, en el qual, com en els quatre anys anteriors, tampoc s’ha fet 
una campanya específica per promoure la demanda de classes en valencià a causa de les 
restriccions pressupostàries, amb una demanda del 23,27% hem perdut 0,28 punts 
respecte al curs passat i hem seguit caient a nivells inferiors a l’any 1998/99 (27%) amb 
una caiguda de 13,37 punts respecte al curs 2009/2010 que va ser del 36,64%. Seguirem 
observant aquesta evolució de la demanda en cursos successius en els quals amb tota 
probabilitat no hi haurà tampoc possibilitat de fer una campanya amb obsequis atractius, 
com hem dit, per causes econòmiques. 
 
Tal vegada les raons calga buscar-les en la davallada tan important de l’ensenyament en 
valencià en el pas de primària a secundària i formació professional i en les agressions 
que pateix la llengua, que no contribueixen al seu prestigi social ni acadèmic.  
 
També caldria reflexionar sobre el cansament o la rutina dels estudiants de tots els 
cursos per marcar la casella de l’opció lingüística quan el fet de marcar-la no els 
garanteix que tindran les classes en la llengua escollida, siga en valencià o siga en 
castellà, atès que a la Universitat Jaume I no hi ha línies en valencià o en castellà.  
 
És important remarcar, no obstant això, que la suma d’estudiants que volen classes en 
valencià amb els qui els dóna igual rebre classes en valencià o en castellà és del 35,44%. 
 
La caiguda de la demanda de docència en valencià està també relacionada amb el 
descens de l’ús del valencià en el programa de matrícula, després de tres anys 
consecutius (2009/2010 i 2010/2011) en els quals se superava la xifra del 50% 
d’entrades en valencià al programa informàtic i del curs 2011/2012 que les entrades en 
valencià van ser del 48,09% i del 51,90% en castellà. El curs 2012/2013 les entrades 
totals en valencià van passar a ser del 42,75% i les entrades en castellà del 57,25%. El 
curs 2013/2014 les entrades en valencià van ser del 39,46% i en castellà del 60,54%. El 
curs 2014/2015 les entrades en valencià foren del 35,24% i del 64,78% en castellà. El 



curs actual, 2015/2016 les entrades en valencià han estat del 32,21% i del 65,42% en 
castellà. 
 
Per tant, aquests són dos indicadors claríssims del retrocés en les actituds dels estudiants 
envers el valencià. Correspon, malgrat tot, ara a la Universitat Jaume I atendre aquesta 
demanda de classes en valencià del 23,27% de l’estudiantat, tenint en compte que els 
crèdits que s’imparteixen en valencià són el 19,12% dels crèdits totals (dades del curs 
2014/15, incloent-hi cicles, graus i màsters) i per tant augmentar la docència de classes 
en valencià. 
 
Àrea de Promoció Lingüística 
Servei de Llengües i Terminologia 
 
Castelló de la Plana, 30 de novembre de 2015 


