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1. Descripció i balanç del desenvolupament de les accions del Pla 
 
D’acord amb el manament del Consell de Govern de la Universitat, recollit en el punt 6 
del Pla pluriennal de multilingüisme 2011/2014 (PPM), aprovat el 30 de juny de 2011 
en la seua sessió núm. 12, i per indicació del Vicerectorat d’Internacionalització, 
Cooperació, i Multilingüisme (VICIM), el Servei de Llengües i Terminologia, 
mitjançant l’Àrea de Promoció Lingüística, ha realitzat els informes anuals de 
seguiment del desenvolupament del PPM. Ara, arribats a la fi del període de vigència 
del PPM, es tracta de fer un balanç detallat i a la vegada global i resumit del grau de 
desenvolupament dels objectius del PPM. 
 
L’Informe, doncs, conté per a la seua anàlisi un balanç del desenvolupament de les 
accions del Pla al mes de juliol de 2014 (annex 1), un annex amb les dades comparades 
de l’evolució de l’ús del valencià en les llengües de la docència de l’UJI (annex 2) i, 
finalment, si volem veure una radiografia de l’estat actual de l’UJI mitjançant diverses 
dades sociolingüístiques, hem d’adreçar-nos a l’annex 3. 
 
 
1.1 Desenvolupament de les accions del Pla 
 
Aquest Desenvolupament de les accions del Pla consta de 2 eixos (”Les persones” i “La 
institució”) que contenen 15 objectius, 50 accions i 57 indicadors de la realització de les 
accions del Pla. S’ha treballat en els dos eixos i en tots els objectius del Pla. Pel que fa a 
les accions, se n’han portat a terme 43 de 50 (el 86%), i pel que fa als indicadors, se 
n’han analitzat 51 de 57 (el 89,47%), xifres que representen un grau molt elevat de 
compliment. 
 
No entrarem en el detall de cada una de les 50 accions, que es poden veure en l’enllaç 
immediatament anterior i en l’annex 1, però sí que remarcarem les més destacades 

En primer lloc, caldria esmentar la creació de l’Observatori Lingüístic (Oli), com a 
referent en la defensa i promoció del valencià en tots els àmbits de la Universitat. Entre 
els seus objectius es troben: l’avaluació i l’evolució de la situació de les llengües, la 
defensa dels drets lingüístics, l’elaboració d’informes sociolingüístics i la seua difusió. 
La importància de l’Oli ve donada, doncs, per la seua presència en la primera pàgina del 
web institucional, però també pel seu coneixement i ús en les xarxes socials (així, s’han 
posat en marxa les pàgines de l’Observatori Lingüístic en Facebook i Twitter) i per la 
difusió que se’n faça en tots els àmbits de l’UJI, coneixement i difusió que caldria 
potenciar. 

En aquesta línia de treball anterior, dins de la pàgina web de l’Oli i enllaçat amb la 
Bústia de l’UJI, es va crear un àmbit específic dedicat als usos de les llengües a la 
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Universitat. Fins avui s’han contestat 86 entrades (54 consultes, 21 queixes, 10 
suggeriments i 1 felicitació). Entre les queixes, durant aquests tres anys, n’hi ha 13 per 
l’ús exclusiu del valencià i 8 per l’ús exclusiu del castellà (acció 1.1.4) 
 
D’altra banda, mereix una menció especial el treball normatiu i didàctic en tres 
documents adreçats a la comunitat universitària: 
 
El primer document al qual fem referència és la Guia de la docència multilingüe 
(presentada en la sessió núm. 16 del Consell de Govern, de data 28 de novembre de 
2011), que conté elements com ara la llengua vehicular a l’aula i la seguretat lingüística, 
la formació i l’acreditació de l’estudiantat i del professorat, el suport i el reconeixement 
de la docència multilingüe i els models de plans de multilingüisme de graus i de 
departaments per al període 2011/2014 (acció 4.4). 
 
En segon lloc, el Manual d’usos lingüístics (aprovat en la sessió del Consell de Govern 
núm. 17, de data 16 de desembre de 2011). Aquest és un document sobre els usos de les 
diverses llengües a la Universitat, en les vessants internes i externes i en els àmbits 
administratiu, formatiu, cultural i acadèmic, amb una especial referència a la docència 
universitària (acció 5.1).  
 
Finalment, el Document de carrera docent i investigadora (aprovat en la sessió núm. 21 
del Consell de Govern, de data 30 de març de 2012) té una menció especial, en cada un 
dels procediments de promoció de les diverses figures de professorat, al requisit 
lingüístic, tant en valencià com en anglès, i una disposició transitòria (la cinquena) que 
fixa el temps de moratòria per a l’exigència de l’esmentat requisit (acció 6.6).  
 
Pel que fa al Manual d’usos lingüístics, àmpliament difós en el seu moment, mereixeria 
ara una nova campanya de divulgació, sobretot entre els serveis de la Universitat. 
 
Pel que fa a sensibilitzar la comunitat universitària sobre l’interès i la importància del 
multilingüisme i plurilingüisme cal destacar articles en premsa del VICIM, i les 
campanyes dels darrers cursos adreçades a l’estudiantat Una universitat de llengües i 
Estudiar en valencià i anglès. 10 preguntes bàsiques. 
 
També cal indicar l’esforç important i continuat que s’està fent de traducció a les tres 
llengües de treball de l’UJI de les guies docents de les assignatures, aspecte que facilita 
la seua comprensió per a l’estudiantat del territori lingüístic, de la resta de l’Estat i de 
l’estranger (acció 6.4). Fins al moment s’han traduït o corregit al valencià 1.588 guies 
(pendents 249) i a l’anglès, 289 guies (pendents 75). 
 
En l’aspecte formatiu, cal remarcar (acció 4.5) la consolidació de les proves 
d’acreditació de llengües amb la incorporació de l’UJI a l’Associació de Centres de 
Llengües d’Ensenyament Superior (ACLES), als models de certificats oficials admesos 
per ACLES (acció 4.2). En aquesta línia hem d’esmentar la realització de nou proves 
diferents amb més de 200 persones inscrites. I els convenis per treballar amb les 
aplicacions virtuals Rosetta Stone i Altíssia (266 llicències) (acció 4.5).  
 
S’hi ha impulsat, igualment, la formació en llengües durant aquest període mitjançant el 
desenvolupament de 20 cursos de català, amb 214 persones inscrites, 21 d’espanyol 
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(com a llengua estrangera), amb 211 persones i 75 cursos de llengües estrangeres, amb 
1.006 persones participants. El nombre de persones ateses al Centre d’Autoaprenentatge 
de Llengües (CAL) ha estat de 5.648 (acció 4.5). 
 
Igualment, s’ha posat en marxa, a través de l’e-UJIer l’aplicació Nivell de coneixements 
lingüístics assolits, que permet saber a la Universitat els graus i nivells del personal de 
la Universitat en les diverses llengües. Fins al moment han introduït i validat els seus 
nivells 243 membres del PAS (el 39,78% del total, 563) i 465 membres del PDI (el 
32,63% del total, 1.425). 
 
Finalment, s’han analitzat les edicions en català dels llibres de referència a l’aula editats 
pel professorat (amb èmfasi en la col·lecció Sapientia de llibres virtuals). En el període 
de vigència del Pla se n’han editat 13 en valencià dels 19 editats en total des de 2008, el 
68,4%, (acció 1.1.3) 
 
 
1.2. Indicadors d’accions no realitzades 
 
Entre els indicadors d’accions no realitzades (7 de 50) cal destacar aquells que fan 
referència a l’elaboració de PPM per a tots els àmbits de la Universitat (4.1), en concret, 
per als serveis de la Universitat (accions 4.3) i sobre la modificació de barems de 
contractació de PDI i PAS als efectes d’incorporar el requisit lingüístic de català i 
anglès (acció 6.5) i d’incloure el requisit mínim del C1 de català i el B2 d’anglès per a 
nous contractes (acció 6.6.1). Tampoc s’ha realitzat l’acció 3.3, establir mecanismes de 
supervisió del compliment lingüístic en altres activitats acadèmiques, tot i que s’ha 
realitzat l’enquesta sobre seguretat lingüística a l’aula. Finalment, no s’ha realitzat 
l’acció que ajudants i ajudantes doctors impartiren un mínim de docència en català i 
anglès en el seu període de formació, fins que s’incloguera al document de carrera 
docent (6.6.3). 
 
Les altres activitats no realitzades, o millor dit, de les quals no tenim dades, són, d’una 
banda, augmentar les activitats acadèmiques complementàries en valencià (acció 10.2), 
atès que caldria introduir un mecanisme informàtic per saber la llengua d’impartició de 
les citades activitats i, d’una altra banda, exigir l’acreditació obligatòria dels nivells C1 
de valencià i B2 d’anglès per a l’estudiantat de grau, abans de matricular-se del treball 
de final de grau, a partir del curs 2016-2017 (acció 4.8), la qual, òbviament, no 
corresponia estar inclosa durant aquest període 2011/2014 entre les accions del PPM. 
 
 
1.3. El PPM i els usos de les llengües en la docència 
 
Una anàlisi particular mereix l’impuls de l’ús de les llengües de la docència, concretats 
en la redacció dels plans de multilingüisme de graus (acció 2,2) i dels plans de 
multilingüisme de departaments (acció 2.2.1). Sense dubte, l’aspecte més remarcable 
del Pla ha estat l’establiment d’un mètode de treball per objectius, alineats amb el Pla 
estratègic de la Universitat i mesurable pels resultats aconseguits. Les dades sobre les 
llengües de la docència del professorat s’han extret del Pla d’organització docent 
(POD), que el mateix professorat, via secretaries de departament, hi havia introduït en el 
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sistema informàtic, i han servit de referència per a quantificar els avanços (o 
endarreriments en alguns casos) sobre els objectius establerts. 
 
Això ha suposat la realització de plans pluriennals de multilingüisme per a les 31 
titulacions i els 27 departaments de la Universitat, amb enviaments dels plans 
corresponents durant els cursos 2012/2013 i 2013/2014 per a les titulacions i durant el 
curs 2013/2014 per als departaments.  
 
Les dades, una vegada retornades i analitzades per una comissió formada per la 
vicerectora encarregada del multilingüisme, una tècnica de l’ORI i un tècnic del SLT, 
han servit per a elaborar un informe que s’ha enviat a les 31 comissions de titulació. I 
juntament amb aquest informe s’ha enviat també un nou Pla de titulació per al curs 
2014/2015 amb els objectius que han d’emplenar les comissions de titulació. A hores 
d’ara, s’estan acabant de rebre al Vicerectorat els objectius que s’han fixat les 
titulacions per al curs 2014/2015. El mateix procediment s’està seguint amb els 
departaments. 
 
A fi de prestar suport a la docència en valencià i en anglès a les titulacions, amb 
sistemes d’incentius i reconeixement per al professorat que l’iniciara, el curs 2012/2013 
es van posar en marxa dos nous programes aprovats en la sessió núm. 32 del Consell de 
Govern, d’1 d’abril de 2013: el Programa de reconeixement i suport de la docència en 
valencià i el Programa de reconeixement i suport de la internacionalització dels graus i 
la docència en anglès (acció 6.3) i l’impuls dels tàndems lingüístics. 
 
Igualment, per prestar suport a la docència reglada d’anglès a les titulacions i afavorir la 
coordinació d’aquestes matèries amb les altres de la titulació, especialment les que 
s’imparteixen en anglès es va convocar el Programa d’assessors i mentors lingüístics 
(acció 6.2). 
 
Un aspecte important que cal destacar és el concepte de seguretat lingüística a l’aula. La 
seguretat o garantia lingüística és la transparència informativa en els usos lingüístics 
docents, és a dir, el fet de fer pública al LLEU —Llibre electrònic de la Universitat— la 
informació sobre la llengua vehicular de la docència i el compromís de respectar la 
llengua vehicular declarada, com a part del contracte amb l’estudiantat que la 
Universitat estableix per a cada assignatura/grup. A través de l’Oficina de Promoció i 
Avaluació de la Qualitat (OPAQ) es va introduir, al març de 2013, una pregunta en el 
qüestionari d’avaluació de l’estudiantat al professorat mitjançant la qual se’ls demanava 
que digueren si la llengua de la docència a l’aula es corresponia amb la de la docència 
anunciada al LLEU. La resposta va ser que es complia en un valor de 4,73 sobre 5 sobre 
5, xifra que suposa el 94,6% dels casos. 
 
El balanç dels darrers quatre cursos sobre l’ús de les llengües en la docència a la 
Universitat es pot veure en l’Annex 2, Estudi comparatiu de les llengües de la docència 
2010/2014. 
 
La Universitat s’havia fixat per al PPM actual com a objectius lingüístics els següents: 
assolir la normalització de l’ús del català en la docència i la igualtat de les dues llengües 
oficials, amb la introducció d’un mínim del 5% dels crèdits de la titulació en anglès. A 
més a més, l’augment de crèdits de la docència en anglès no s’havia de fer a costa de 
crèdits de la docència en català. 
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Aquesta distribució equitativa de l’oferta docent en castellà i en català, tret del mínim 
del 5% que s’havia d’impartir en anglès, s’havia d’aconseguir en un termini de cinc 
anys, adequant cada comissió de titulació els ritmes i increments anuals de docència en 
català i en anglès a fi que al començament del curs 2017/2018 s’hagués arribat a la meta 
proposada.  
 
En aquest còmput no s’havien de tenir en compte les assignatures de llengua catalana, 
espanyola, anglesa o altres llengües, sinó les assignatures pròpies de la titulació que 
empren aquestes llengües com a llengua vehicular. 
 
D’una manera més concreta, en l’Informe anual del curs 2011/2012 per al PPM ja es 
rebaixava l’expectativa d’aconseguir la igualtat de les llengües en cinc anys i es 
proposava que “en un horitzó de cinc anys s’aplique un increment anual de la docència 
en valencià (que d’acord amb l’Informe sobre l’ús de les llengües a la Universitat Jaume 
I. Curs 2011/2012 se situa a hores d’ara al voltant del 20% dels crèdits de docència en 
valencià) fins a assolir un 35% de la docència en valencià i, en un termini de deu anys, 
que la docència no impartida en alguna llengua estrangera en les diverses titulacions de 
la Universitat es distribuïsca de manera equitativa en l’oferta docent impartida en 
cadascuna de les llengües oficials.” 
 
La introducció dels nous plans d’estudis va suposar l’eliminació de totes aquelles 
assignatures de llengua catalana d’especialitat en les titulacions; català per a les ciències 
socials, català per a les ciències jurídiques o per a la tecnologia. Igualment, la reducció 
d’assignatures optatives i de lliure configuració, camp propici per a les assignatures en 
català, va fer que es reduís igualment la docència en català. 
 
També vam comprovar que part del professorat que feia classes en català passava a 
donar totes o part de les seues assignatures en anglès. Això també passava en el cas de 
professors que feien classe en espanyol, però en un percentatge menys significatiu que 
en el cas del català, on una pèrdua d’1,42 punts percentuals sobre el 22,15% de crèdits 
en valencià representa una pèrdua del 6,4% de la docència en valencià del total de la 
docència en valencià. En canvi, en el cas del castellà, una pèrdua d’1,08 punts 
percentuals sobre el 75,56% suposa sols una pèrdua de l’1,43% del total de crèdits de la 
docència en castellà. 
 
Els nous plans d’estudis, com dèiem, van suposar l’eliminació de les assignatures de 
català científic o tècnic en cada titulació, però el manteniment o la introducció de 
l’anglès tècnic o específic per a totes les titulacions, excepte dues (el grau en Relacions 
Laborals i Recursos Humans i el grau en Química). 
 
La introducció de l’anglès en la docència s’ha implantat en quatre anys a un bon ritme, 
amb dificultats o resistències, però finalment ha estat acceptada per la majoria de 
professorat, L’objectiu del límit mínim del 5% de crèdits en cada titulació quasi s’ha 
aconseguit fins a arribar al 4% dels crèdits actual. 
 
No ha estat aquest el cas del valencià. És evident, d’acord amb els resultats, que les 
previsions eren massa optimistes pel que fa a la docència en valencià i que cal articular 
nous mètodes d’impuls.  
 

6 
 

http://www.uji.es/bin/serveis/slt/triam/triam12/presen.pdf
http://www.uji.es/bin/serveis/slt/triam/triam12/presen.pdf


Pel que fa a les respostes que les comissions de grau estan donant sobre les seues 
perspectives de millora per a augmentar la docència en valencià per al curs 2014/2015 
(fins ara han contestat 19 de 31 titulacions), hem d’apuntar el següent: si bé dues 
terceres parts de les titulacions tenen objectius d’augment de la docència en valencià 
positius, la resposta de l’altra tercera part està sent decebedora, atès que en algunes 
titulacions les seues previsions de millora de docència en valencià no sols són escasses, 
sinó fins i tot negatives, és a dir, de docència en valencià inferior al curs actual 
2013/2014. És el cas de les següents titulacions: Psicologia, Arquitectura Tècnica, 
Disseny i Desenvolupament de Videojocs, Relacions Laborals i Recursos Humans, Dret 
i Gestió i Administració Pública. 
 
En l’informe anual de 2012 sobre el PPM ja dèiem que si bé aquest mètode de treball ha 
estat positiu com a punt de partida, en aquesta segona etapa, amb vista a un nou Pla, 
hauríem d’anar més enllà. Atesos els resultats del curs actual, el canvi més important 
que es proposa en la planificació lingüística de l’UJI per al futur consisteix a passar del 
voluntarisme individual del professorat a la voluntat institucional de la Universitat, 
proposta efectuada i recollida pel rector en el transcurs de l’explicació a la comunitat 
universitària del seu programa de govern. En el nostre cas, això suposaria avançar en els 
pròxims quatre anys del 20 al 25% dels crèdits en la docència en valencià. 
 
Aquesta fórmula té el gran avantatge de comptar amb el suport institucional i de fer 
recaure la responsabilitat de la normalització del valencià i de l’ús de les llengües 
estrangeres en la mateixa Universitat. És a dir, s’hauria de compaginar l’objectiu global 
de la Universitat amb els objectius de cada titulació en particular. O a l’inrevés, fer 
compatible el punt de partida de la base real de les propostes de cada titulació amb els 
objectius globals anuals de manera realista.  
 
 
2. Conclusions 
 
Les reunions entre la comissió de seguiment del Pla i les comissions de titulació i els 
consells de departament han estat molt positives pel que suposa de divulgació del Pla, 
d’intercanvi de punts de vista i de coneixement de primera mà de la problemàtica entre 
representants institucionals, tècnics, professorat i estudiantat de les titulacions i dels 
departaments. El feedback aconseguit ha engegat un ritme i una manera de treballar que 
sens dubte ha de donar bons resultats en el futur. 
 
Precisament per això, i a la vista dels resultats del treball realitzat fins ara, caldria 
proposar l’elaboració d’un nou PPM com una continuació de l’actual per al pròxim 
trienni, consensuat per la comunitat universitària, amb l’aprovació del Claustre i del 
Consell de Govern.  
 
Les expectatives o objectius de millora en l’augment de l’ús del valencià i de l’anglès 
per a cada titulació en particular haurien de ser dirigits i fixats pels òrgans de govern de 
la Universitat, després d’haver escoltat prèviament les opinions de les comissions de 
titulació. 
 
El nou PPM, tot i centrar-se en l’aspecte fonamental de l’ús de les llengües en la 
docència, hauria de fer l’esforç de completar el treball en aquells àmbits no atesos en 
l’actual Pla, en especial en els serveis de la Universitat. Igualment, un dels reptes més 
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importants del nou Pla hauria de ser incorporar en els plans d’estudis l’obligatorietat de 
l’acreditació del nivell C1 de valencià i B2 d’anglès per a tot l’estudiantat en finalitzar 
els seus estudis. 
 
El primer any de vigència del PPM es va aconseguir parar la davallada en la docència de 
classes en valencià dels cursos anteriors, i fins i tot hem aconseguit mantenir un lleuger 
augment en els cursos següents, amb un mínim descens en el curs 2013/2014. Esperem 
que la constància i la voluntat sistemàtica del Pla consolide aquesta tendència a l’alça. 
 
El Pla nou hauria d’incorporar aspectes no prevists en l’actual, com ara la vinculació de 
la consecució d’objectius a aspectes econòmics del pressupost i al sistema propi 
d’incentius del professorat, especialment pel que fa a la docència en valencià. 
 
Els objectius lingüístics i la supervisió del seu acompliment haurien d’integrar-se en els 
plans estratègics dels departaments i dels centres 
 
 
Àrea de Promoció Lingüística 
Servei de Llengües i Terminologia 
 
Castelló de la Plana 30 de juliol de 2014 
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ANNEX 1 

 

DESENVOLUPAMENT DE LES ACCIONS DEL PLA PLURIENNAL DE 

MULTILINGÜISME (PPM)1  

 
EIX 1. LES PERSONES 
 

1. Augmentar l’ús actiu del valencià entre les persones, tant en l’activitat 
acadèmica com en la gestió. 

 
ACCIONS INDICADORS 
1.1. Dinamitzar la llengua pròpia mitjançant 
actuacions que en faciliten l’ús a la Universitat. 
 
 

Nombre d’accions d’informació 
sobre les activitats de la 
universitat en valencià. 
 

1.1.1 Creació de l’Observatori Lingüístic (Oli) 
 
Responsable: Servei de Llengües i Terminologia 
(SLT), Vicerectorat de Cooperació, Relacions 
Internacionals i Institucionals i Multilingüisme 
(VCRIIM) 
 
Termini: realitzada. Novembre 2011 
 

Creació de la pàgina web de 
l’Observatori Lingüístic. 
 
 

1.1.2 Agrupar diverses iniciatives com ara teatre, 
cinema, creacions culturals, xarrades, etc., en la 
programació anual del 80è Aniversari de les 
Normes de Castelló 
 
Responsable: Rectorat, VCRIIM, Àrea de 
Filologia Catalana, Servei d’Activitats 
Socioculturals (SASC), Servei de Comunicació i 
Publicacions (SCP), SLT, Ajuntament de 
Castelló, Castelló per la Llengua, IEC, AVL, 
ACV Tirant lo Blanc, Fundació Soler i Godes, 
Fundació Germà Colón, Fundació Huguet, 
Fundació Carles Salvador, Escola Valenciana 
 
Termini: Realitzada durant 2012 

Programació del 80 Aniversari 
de les Normes de Castelló 
 
 

                                                 
1  Podeu veure el significat de les sigles al final del document 

 En roig els objectius assenyalats com a prioritaris per la Comissió de Política 

Lingüística (CPL).  

 En verd les accions realitzades. 
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http://www.uji.es/CA/serveis/slt/ol/
http://www.uji.es/CA/serveis/slt/ol/
http://www.uji.es/bin/serveis/slt/campanya/80nc/diptic.pdf
http://www.uji.es/bin/serveis/slt/campanya/80nc/diptic.pdf


 

1.1.3. Impulsar les edicions en català dels llibres 
de referència a l’aula editats pel professorat 
(èmfasi en la col·lecció Sapientia de llibres 
virtuals) 
 
Responsable: VCRIIM, SLT, SCP, Rectorat 
 
Termini: 2011-2014. Realitzat l’estudi al juliol 
de 2014. 
 

Nombre de llibres publicats 
 
 
13 llibres en valencià de 19 
publicats en Sapientia des de 
2011 a 2014 (el 68,4%) del total. 

1.1.4. Creació d’una bústia dedicada als usos de 
les llengües a la Universitat.  
 
Responsable: VCRIIM, SLT, SCP  
 
Termini. 2011/2012. Realitzada al novembre 
de 2011. 

Creació a la Bústia de l’UJI d’un 
apartat sobre els usos lingüístics 

 
2. Garantir el plurilingüisme de tot l’estudiantat i del personal almenys en les 

tres llengües prioritàries. 
 

ACCIONS INDICADORS 
2.1. Sensibilitzar la comunitat universitària sobre 
l’interès i la importància del multilingüisme i del 
plurilingüisme i sobre el paper de cada llengua 
en la vida universitària, en la formació de 
l’estudiantat, i en un futur professional de 
qualitat, mitjançant campanyes específiques. 
 
Campanyes d’informació i promoció del PPM 
 
Responsable: VCRIIM, SCP, SLT 
 
Termini: realitzada. Juny 2011 a juny de 2014 
 

− Nombre d’accions 
d’informació sobre el 
multilingüisme i el 
plurilingüisme. 

 
Articles de premsa VCRIIM:  
 
Multilingüisme a l’UJI 
 
Una universitat multilingüe 
 
El factor M 
 
Las lenguas no pueden ser un 
problema en la UJI 
 
Prioritats del nou mandat 
 
Abast: societat 
 
Article de VOX UJI sobre 
l’aprovació del PPM 
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http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/25184/browse?type=dateissued&order=DESC&rpp=200
http://www.uji.es/CA/bustia/e@/22070/
http://www.uji.es/cocoon/xpfpub/genera-contenido-pdf2?tcont_id=1757&c_id=26110114
http://www.uji.es/cocoon/xpfpub/genera-contenido-pdf2?tcont_id=1757&c_id=32856727
http://www.uji.es/cocoon/xpfpub/genera-contenido-pdf2?tcont_id=1757&c_id=35104129
http://www.uji.es/cocoon/xpfpub/genera-contenido-pdf2?tcont_id=1757&c_id=33595465
http://www.uji.es/cocoon/xpfpub/genera-contenido-pdf2?tcont_id=1757&c_id=33595465
http://www.uji.es/cocoon/xpfpub/genera-contenido-pdf2?tcont_id=1757&c_id=36606682
http://www.uji.es/bin/com/voxuji/201110/pag12-13.pdf
http://www.uji.es/bin/com/voxuji/201110/pag12-13.pdf


Abast: comunitat universitària 

2.1.1. Campanyes: Una universitat de llengües 
 
Responsable: SLT 
 
Termini: realitzada. Octubre 2011 
 
Termini: realitzada. Octubre 2012 i 2013 
 
 

Adreça web campanya: 
http://www.uji.es/bin/serveis/slt/
campanya/ulle1112.pdf 
 
Abast: estudiantat 
 
Estudiar en valencià i anglès. 10 
preguntes bàsiques 
 
 

2.1.2. Calendaris 2012, 2013 i 2014. Una 
universitat de llengües. El valencià vehicle de 
comunicació entre les llengües. 
Raimon. 50 anys de cançó. Al vent. Diguem no. 
Any Internacional de la Cristal·lografia. 
 
Responsable: SLT  
 
Termini: realitzada. Desembre 2011, 2012 i 
2013 

Distribució calendaris 2012, 
2013 i 2014 
 
Abast: comunitat universitària 
 

2.2. Planificar en cada titulació les llengües de 
docència, per tal de garantir el plurilingüisme de 
l’estudiantat almenys en les tres llengües 
prioritàries. 
 
 
Responsable: Comissions de grau i màster, 
VCRIIM 
 
Termini: Curs 2011-2012 
Realitzats 23 de 30 (25/6/2012) 
 
Termini: Curs 2013/2014 
Realitzats 28 de 31 (No:. Mag. Inf i Mag. 
Prim, Psic.) 
 

Nombre de plans de 
multilingüisme de cada grau. 
 
 
 
 
 
 
 
Realitzats 23 de 30 (76,6%) 
 
 
 
Realitzats 28 de 31 (90%) 
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http://www.uji.es/bin/serveis/slt/campanya/ulle1112.pdf
http://www.uji.es/bin/serveis/slt/campanya/ulle1112.pdf
http://www.uji.es/bin/serveis/slt/campanya/esvia.pdf
http://www.uji.es/bin/serveis/slt/campanya/esvia.pdf
http://www.uji.es/bin/serveis/slt/campanya/esvia.pdf


2.2.1. Negociació amb els departaments del tant 
per cent de docència en valencià i anglès que 
assoliran fins al 2015 i les repercussions 
pressupostàries que significarà la consecució 
d’objectius. 
 
Responsable: VCRIIM 
 
Termini: Curs 2011/2012 
Realitzats 19 de 27 (25/6/2012) 
 
Termini: Curs 2013/2014 
Realitzats 27 de 27 (juny de 2014) 
  

Nombre de plans de 
multilingüisme de cada 
departament. 
 
 
 
 
Realitzats 19 de 27 (70,37%) 
 
 
Realitzats 27 de 27 (100%) 
 

2.3. Impulsar l’anàlisi de l’ús de les llengües en 
la docència. 
 
Responsable: VCRIIM, SLT 
 
Termini: anual. Publicació l’informe sobre les 
llengües de la docència dels cursos 2011/2012 
al 2013/2014 
 
Realitzat. Anualment. Juny 2014 
 

Estudis sobre l’ús de les llengües 
en la docència. 
 
 
 
 
Publicació dels informes anuals 
sobre les llengües de la docència 
en valencià i en altres llengües.  

 
 

3. Garantir el principi de seguretat lingüística a l’activitat acadèmica. 
 

ACCIONS INDICADORS 
3.1. Donar a conèixer el concepte de seguretat 
lingüística en la docència i en altres activitats 
acadèmiques. 
 
Responsable: VCRIIM, SLT 
 
Termini: realitzada. Novembre/desembre 
2011 i març 2012 
 

Nombre d’accions d’informació  
 
Apartat 2.2 de la Guia de la 
docència multilingüe i 7.4 del 
Manual d’usos lingüístics. 
 
Article a VOX UJI sobre 
seguretat lingüística 

3.2. Establir mecanismes de supervisió del 
compliment del compromís lingüístic adquirit en 
la informació lingüística de la docència de grau i 
màster. 
 
Responsable: Gabinet de Planificació i 
Prospectiva, Oficina de Promoció i Avaluació de 
la Qualitat (OPAQ) 
 
Termini: Pregunta introduïda al formulari 
d’avaluació de l’estudiantat per al curs 

Introducció de preguntes sobre el 
compliment de la seguretat 
lingüística a l’estudiantat. 
 
 
 
 
 
 
Realitzada en març de 2013 (es 
compleix en un 4,73 sobre 5, 
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http://www.uji.es/serveis/slt/triam/triam20.html
http://www.uji.es/serveis/slt/triam/triam20.html
http://www.uji.es/serveis/slt/triam/triam20.html
http://www.uji.es/bin/serveis/slt/ol/ppm/gdmulti.pdf
http://www.uji.es/bin/serveis/slt/ol/ppm/gdmulti.pdf
http://www.uji.es/bin/serveis/slt/normativa/mul11.pdf
http://www.uji.es/bin/com/voxuji/201203/pag19.pdf


201/2013 Realitzada en març de 2013. 
 
 

valor que suposa el 94,6%) 

3.3. Establir mecanismes de supervisió del 
compliment del compromís lingüístic en altres 
activitats acadèmiques. 
 
Responsable: OPAQ 
 
Termini: 2012-2014 
No realitzada 

Introducció de preguntes sobre el 
compliment del compromís 
lingüístic a les enquestes de 
satisfacció d’altres activitats 
acadèmiques. 
 
No realitzada 

 
4. Millorar la formació lingüística bàsica i aplicada del valencià, l’anglès i 

altres llengües de la comunitat universitària i garantir-ne l’acreditació. 
 

ACCIONS INDICADORS 
4.1. Identificar les necessitats dels membres de la 
comunitat universitària pel que fa a les llengües 
prioritàries en els diferents àmbits d’ús i segons 
els col·lectius (PAS, PDI, estudiantat de grau i de 
postgrau). 
 
Responsable: VCRIIM, USE, RRHH, SLT 
 
Termini: 2012-2014 
No realitzada 
 

Elaboració de plans de 
multilingüisme per a tots els 
àmbits de la Universitat. 
 
 
 
No realitzada 

4.2. Planificar en cada titulació de grau les 
accions que facilitaran l’adquisició del nivell C1 
de valencià i B2 d’anglès de l’estudiantat. 
 
Responsable: USE, VCRIIM, Vicerectorat 
d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa 
(VEOIE), SLT 
 
Termini: 2012-2014. Accions continuades 
realitzades anualment. 
 

Cursos per a l’estudiantat de 
valencià i d’anglès. 
 
Exàmens d’acreditació. 
 
Mobilitat de l’estudiantat. 

4.3. Establir en cada servei i unitat les necessitats 
funcionals del PAS en matèria de llengües i 
planificar i garantir la consecució dels objectius. 
 
Responsable: Recursos Humans (RRHH), 
Vicerectorat d’Economia, Benestar Social i PAS 
(VEBSPAS), SLT, VCRIIM 
 
Termini: 2012-2014 
No realitzada 
 

Elaboració de plans de 
multilingüisme dels serveis. 
 
 
 
 
 
 
No realitzada 

4.4. Elaborar una guia per a la docència Publicació d’una guia per a la 
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http://www.uji.es/CA/serveis/slt/adf/ser/clg.html
http://www.uji.es/CA/serveis/slt/adf/ser/clg.html
http://www.uji.es/CA/serveis/slt/adf/ser/alin.html
http://www.uji.es/infoest/pmobil.thtml


multilingüe per tal d’orientar els plans de 
multilingüisme dels graus. 
 
Responsable: VCRIIM 
 
Termini: realitzada. Octubre 2011. 
 

docència  
 
Publicació de la Guia de la 
docència multilingüe 

4.5 Impulsar la formació lingüística de la 
comunitat universitària que permeta millorar les 
habilitats comunicatives i que responga a les 
necessitats de cada col·lectiu, i apostar per 
l’autoaprenentatge com a metodologia de 
formació lingüística continuada. 
 
Responsable: SLT, RRHH, USE 
 
Termini: 2011-2014. Realitzada. Acció 
continuada. 
 

Nombre de cursos de llengües 
oferts a la comunitat 
universitària i nombre de 
persones participants:  
- Català: 20/214 
- Espanyol LE: 21/211 
- Llengües estrangeres: 

75/1.006 
 (2013) 
 

Nombre de persones ateses al 
Centre d’Autoaprenentatge de 
Llengües (CAL): 5.648 

 
Altissia:  266 llicències  
 
Taules d’equivalències de l’UJI: 
català, alemany, anglès, 
espanyol, francès, italià i 
portuguès 

4.6. Establir un sistema d’acreditació de les 
competències lingüístiques de la comunitat 
universitària d’acord amb estàndards reconeguts. 
 
Responsable: VCRIIM, SLT 
 
Termini: 2012. Realitzat durant el període de 
vigència del PPM. 
 

Participació en organitzacions 
d’acreditació reconegudes fora 
de la Universitat: ACLES  
 
Nombre de convenis de 
reconeixement recíproc de 
certificats: 2, de català i de 
llengües estrangeres 
 

4.6.1. Establir un sistema d’acreditació de les 
competències lingüístiques (ACLES). 
 
Responsable: SLT, VCRIIM 
 
Termini:2012. Realitzat conveni amb ACLES 
el 30/4/2012 i proves acreditades per ACLES.

Associació a ACLES 
 
Realitzades les proves 
homologades per ACLES. 

4.7 Facilitar l’acreditació voluntària de tots els 
membres de la comunitat universitària. 
 
Responsable: VCRIIM, SLT 
 
Termini: Cursos 2011 a 2014. Realitzada. 
Acció continuada. 

Nombre d’exàmens periòdics per 
a l’acreditació per la Universitat. 

 
27 proves diferents 
644 inscrits 
258 aptes 
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http://www.uji.es/bin/serveis/slt/ol/ppm/gdmulti.pdf
http://www.uji.es/bin/serveis/slt/ol/ppm/gdmulti.pdf
http://ujiapps.uji.es/serveis/slt/base/adf/serveis/acreditacio/#2


Nombre d’exàmens externs 
celebrats a la Universitat 
(exàmens de Cambridge, 
TOEFL, etc.). 

 
1 prova de Cambridge 
 
Realitzades dues convocatòries 
del programa de reconeixement 
de la capacitat lingüística per 
mèrits o activitats acadèmiques. 

 
 

4.8. Exigir l’acreditació obligatòria dels nivells 
C1 de valencià i B2 d’anglès per a l’estudiantat 
de grau, abans de matricular-se del treball de 
final de grau (a partir del curs 2016-2017). 
 
Responsable: VCRIIM, VEOIE, SLT 
 
Termini: A partir del curs 2016-2017 
 

- Introducció del requisit 
lingüístic en les titulacions de 
grau (2016-2017). 
 

- Convocatòries de proves per 
a l’acreditació de l’estudiantat i 
oferir la primera gratuïtament. 

 
No realitzada. A partir del curs 
2016/2017. 

 
4.9. Garantir l’obtenció del certificat de 
capacitació per a l’ensenyament en valencià i de 
l’ensenyament en llengües estrangeres per a 
l’estudiantat. 
 
Responsable: VCRIIM, VOAP, SLT, 
Departament de Filologia Anglesa, Àrea de 
Filologia Catalana 
 
Termini: 2012 
 
Realitzada. Aprovació d’itineraris i cursos per 
a la capacitació. Curs 2012/2013. 
Realitzats itineraris i cursos. Curs 2013/2014. 
 

- Nombre de cursos i itineraris 
oferts per a la capacitació en 
valencià i en llengües 
estrangeres. 
 
1 curs per a la capacitació en 
valencià i llengües estrangeres. 
1 itinerari per al grau en Mestre 
o mestra de Primària i d’Infantil 
 
 
- Aprovació d’itineraris i cursos 
per a la capacitació 
 

 
5. Millorar la qualitat lingüística dels textos acadèmics. 
 

ACCIONS INDICADORS 
5.1 Redactar i implementar un manual d’usos 
lingüístics per tal d’establir els de cada llengua. 
 
Aprovar i aplicar el Manual d’usos institucionals 
de les llengües de l’UJI 
 
Responsable: VCRIIM, SLT 

Publicació del Manual d’usos 
institucionals de les llengües de 
l’UJI. 
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http://www.uji.es/bin/serveis/slt/normativa/mul11.pdf
http://www.uji.es/bin/serveis/slt/normativa/mul11.pdf
http://www.uji.es/bin/serveis/slt/normativa/mul11.pdf


 
Termini: realitzada. Segon trimestre 2011
5.2. Potenciar la revisió i correcció de textos en 
valencià, en anglès i en altres llengües. 
 
Responsable: SLT, VCRIIM 
 
Termini: 2012-2014. Realitzat l’estudi al juliol 
de 2014. 
 

Nombre de fulls en valencià i 
anglès traduïts i corregits pel 
SLT. 
 
Valencià: 9.991 (febrer 
2011/febrer 2012) 
Anglès: 3.722 (febrer 
2011/febrer 2012) 
Valencià: 20.622 (de gener de 
2012 a juliol de 2014) 
Anglès: 1.882 (març 2012/juliol 
2014) 
 

 
 
6. Augmentar el nombre d’alumnat que rep docència en valencià i en anglès i 

de professorat amb competència suficient per a fer docència en aquestes 
llengües. 

 
ACCIONS INDICADORS 
6.1. Ampliar l’oferta en valencià i en anglès, 
sobretot, en assignatures troncals i obligatòries. 
 
Responsable: VCRIIM, VOAP, SLT 
 
Termini: 2012-2014. Realitzat l’estudi al juliol 
de 2014. 
 
 

Percentatge d’assignatures 
troncals i obligatòries 
impartides en valencià i en 
anglès com a llengua vehicular 
(no de llengua). 
 
398 assignatures (totalment o 
parcialment) impartides en 
valencià, 27,02%, de 1.473. 
 
189 assignatures (totalment o 
parcialment) impartides en 
anglès, 12,83%, de 1.473. 
 
Percentatge d’estudiants que 
reben docència en valencià i en 
anglès. 
No és possible encreuar dades 
d’estudiants matriculats i 
subgrups d’assignatures. 
 

6.2. Prestar suport a la docència reglada d’anglès a 
les titulacions i afavorir la coordinació d’aquestes 
matèries amb les altres de la titulació, 
especialment les que s’imparteixen en anglès. 
 
Realitzada al novembre de 2013 
 

Nombre de projectes 
d’innovació educativa de 
coordinació i d’integració de 
llengües i continguts. 
 
 
El curs 2013/2014 s’han 
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Responsable: VCRIIM, VOAP, SLT, USE 
 
Termini: 2012-2014 
 

aprovat 89 ajudes a projectes, 
dels quals 24 inclouen aspectes 
relacionats amb el 
multilingüisme (26,97%). 
 

6.3. Prestar suport a la docència en valencià i en 
anglès a les titulacions, amb sistemes d’incentius i 
reconeixement per al professorat que l’inicie. 
 
Responsable: VCRIIM, VOAP, SLT, VEBSPAS 
 
Termini: 2013-2014 
 
 
Realitzada l’1 de març de 2013 
i 18 d’abril de 2014 
 
 
Realitzada l’1 de març de 2013 
i 18 d’abril de 2014 
 

Sistema de reconeixement 
d’inici de docència en altres 
llengües: 

 
 
 
 
 
Programa de reconeixement i 
suport de la docència en 
valencià (PDF) 
 
Programa de reconeixement i 
suport de la internacionalització 
dels graus i la docència en 
anglès (PDF) 
 
 

6.4. Garantir un servei d’assessorament en 
valencià i en altres llengües de suport a les tasques 
del professorat que afavorisca el seu 
desenvolupament professional, tant en docència 
com en investigació. 
 
Responsable: SLT, USE 
 
Termini: 2012-2014. Realitzat l’estudi. Juliol 
2014. 
 

Nombre d’accions de suport a 
la docència en altres llengües 
per part de l’USE i del SLT, 
com ara traducció i revisió de 
guies docents i de materials 
docents. 
 
Valencià i castellà: Guies 
docents corregides per anys 
(2014, fins al 3 de juliol) 
 
Any           Nombre 
2012           364 
2013           780 
2014            444 
Total:          1.588 guies 
Guies pendents: 249 
 
Anglès.  
2012:          71 
2013:          154 
2014:          64 
Total:       289 guies 
Guies pendents: 75 
 
Programa d’assessors i mentors 
lingüístics (PDF) 
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http://www.uji.es/bin/serveis/slt/campanya/1213/psdval.pdf
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http://www.uji.es/bin/serveis/slt/campanya/1213/ptamelin.pdf


 
 
 

6.5. Modificar els barems de contractació de PDI i 
PAS per tal d’incorporar el requisit de les tres 
llengües prioritàries de l’UJI. 
 
Responsable: RRHH, VOAP 
 
Termini: 2012 
 

Publicació dels barems 
modificats. 
 
 
No realitzada 

6.6. Incloure el requisit lingüístic de les tres 
llengües prioritàries al document de carrera 
docent. 
 
 
Responsable: VCRIIM, VOAP 
 
Termini: realitzada. Març 2012 
 

Publicació del requisit 
lingüístic en el document de 
carrera docent. 
 
 

6.6.1. Incloure el requisit mínim del C1 (català) i 
B2 (anglès) per a becaris i nous contractes. 
 
Responsable: VCRIIM, VOAP 
 
Termini: curs 2011/2012 
 
 

No realitzada 
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http://www.uji.es/bin/infopdi/docs/dcd.pdf
http://www.uji.es/bin/infopdi/docs/dcd.pdf
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6.6.2. Incloure el requisit mínim del C1 (català) i 
B2 (anglès) per a la promoció en el Document de 
carrera docent 
 
Responsable: VCRIIM, VOAP 
 
Termini: curs 2011/2012. Realitzada el 
30/3/2012 
 

Publicació del nou Document 
de carrera docent 

6.6.3. Recomanació d’incloure el requisit per part 
dels departaments perquè ajudants i ajudantes 
doctors impartisquen un mínim de docència en 
català i anglès en el seu període de formació, fins 
que s’incloga en el document de carrera docent. 
 
Responsable: VCRIIM, VOAP, departaments 
 
Termini: a partir del curs 2011/2012.  
 

No realitzada l’acció que 
ajudants i ajudantes doctors 
impartisquen un mínim de 
docència en català i anglès en 
el seu període de formació, fins 
que s’incloga en el document 
de carrera docent. 

6.7. Fomentar la incorporació de professorat 
estranger a la docència de grau. 
 
Responsable: VOAP, VCRIIM 
 
Termini: realitzada. Segon semestre de 2011 
 

Publicació del Programa 
d’ajudes per a professorat 
visitant en estades breus. 

6.8. Fomentar la participació del professorat en 
programes d’intercanvi de professorat, 
especialment en estades docents Erasmus. 
 
Responsable: VCRIIM, VOAP 
 
Termini: 2012-2014. Realitzada. Acció 
continuada. 
 

Nombre de professorat que ha 
fet una estada a l’estranger fent 
docència en anglès. 
 
2011/12: 21aprox. 
2012/13: 38 aprox. 
2013/14: 30 aprox. 
 

 
7. Augmentar l’ús del valencià en la recerca, la transferència del coneixement 

i la divulgació científica en valencià. 
 

ACCIONS INDICADORS 
7.1. Augmentar el nombre de tesis en valencià. 
 
Responsable: VCRIIM, SLT, departaments 
 
Termini: 2012-2014. Realitzat l’estudi anual. 
 

Nombre de tesis en valencià. 
 
2011: 2 tesis (2,77%) 
2012: 3 tesis (4,35%) 
2013: 1 tesi (1,25%) 

7.2. Promoure la divulgació científica en valencià. 
 
Responsable: SCP, deganats, direcció de 

Nombre d’activitats de 
divulgació científica. 
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l’ESTCE i SLT 
 
Termini: 2012-2014. Realitzada els tres anys 
consecutius. 
 

 
 
Premi de divulgació científica 
de l’ESTCE 
 

 
8. Fomentar la mobilitat per reforçar la innovació i l’intercanvi d’experiències 

entre el personal que treballa en valencià. 
 

ACCIONS INDICADORS 
8.1. Fomentar els programes d’intercanvi entre 
universitats de llengua catalana. 
 
Responsable: VCRIIM, Xarxa Vives 
 
Termini: 2012-2014. Realitzada dins del 
programa Drac cursos del 2011 al 2014. 
 

Nombre de membres de la 
comunitat universitària que han 
fet una estada en una altra 
universitat. 
 
Programa Drac 2011/2014 
PDI: 15 
PAS: 5 
Estudiantat: 68 

 
9. Fomentar l’acolliment lingüístic i la integració de les persones procedents 

d’altres àmbits culturals i lingüístics. 
 

ACCIONS INDICADORS 
9.1. Organitzar cursos en les dues llengües oficials 
per a persones procedents d’altres àmbits culturals 
i lingüístics. 
 
Responsable: SLT, Oficina de Relacions 
Internacionals (ORI) 
 
Termini: 2012-2014. Realitzada. Acció 
continuada. 
 

Nombre de cursos de castellà i 
de valencià organitzats i 
nombre de persones 
participants:  
 
2012: 25 cursos, 314 persones 
2013: 28 cursos, 211 persones 
2014: 16 cursos, 157 persones 
 

9.2. Organitzar accions acadèmiques i lúdiques 
amb participació de persones de l’àmbit cultural i 
lingüístic valencià i d’altres procedències.  
 
Responsable: VCRIIM, SLT, ORI 
 
Termini: 2012-2014. Realitzada. Acció 
continuada. 

Nombre d’accions d’acolliment 
i d’integració i nombre de 
persones participants. 
 
Accions lúdiques: amb 
persones de l’àmbit cultural i 
lingüístic valencià i d’altres 
procedències:  
 
26 accions per any. En 7 d’elles 
el nombre és de 60 persones, en 
4 d’elles de 31, i en la resta 
variable. El responsable de 
totes aquestes accions és l’ORI 
excepte en 1 (SLT ) i el SASC 
en conjunt. 
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10. Incrementar l’oferta d’activitats d’extensió universitària o acadèmiques 

complementàries en valencià. 
 

ACCIONS INDICADORS 
10.1. Augmentar les activitats d’extensió 
universitària en valencià. 
 
Responsable: SASC, SCP 
 
Termini: 2012-2014 

Nombre d’activitats d’extensió 
universitària en valencià.  
 
PEU 2011: de 121 activitats, 87 
en valencià. 71,9 % 
PEU 2012: de 92 activitats, 64 
en valencià. 69, 5 % 
PEU 2013: de 163 activitats, 
135 en valencià. 82,8 % 
De les activitats del SASC, curs 
2013/14. Contant les aules, el 
Paranimf i PEU. Són 349 
activitats de les quals 222 són 
en valencià, 63,6 %.  
 

10.2. Augmentar les activitats acadèmiques 
complementàries en valencià. 
 
Responsable: VOAP, Vicerectorat d’Estudiants, 
SCP, departaments 
 
Termini: 2012-2014 

Nombre de noves activitats 
acadèmiques complementàries 
en valencià. 
 
No realitzada. Cal establir el 
mecanisme informàtic per saber 
la llengua de cada curs o 
activitat extraacadèmica. En el 
segon semestre del curs 
2013/2014, 148 activitats (el 
61%) de 240 tenien el títol en 
valencià. 

 
 
EIX 2. LA INSTITUCIÓ 
 

11. Assolir l’ús del valencià com a llengua d’ús normal i habitual en el 
desenvolupament de les activitats administratives, acadèmiques i 
institucionals. 

 
ACCIONS INDICADORS 
Aconseguir l’ús normal i habitual del valencià pr 
part dels membres de la comunitat universitària. 
 
Responsable: VCRIIM, SLT 
 
Termini: 2012-2014. Acció continuada. 

Nombre d’accions per a 
incentivar-ne l’ús. 
 
Campanyes per a la comunitat 
universitària 
Universitat en valencià 
Una universitat de llengües 

 
12. Augmentar l’oferta de crèdits i assignatures en valencià i en anglès. 
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ACCIONS INDICADORS 
12.1. Planificar la llengua vehicular de les 
assignatures de cada titulació.  
 
Responsable: VCRIIM, VOAP, comissions de 
grau i màster 
 
Termini: curs 2011-2012. Realitzada. 
 
Curs 2013/14. Realitzada 
 

Nombre de plans de 
multilingüisme de titulació i 
departament: 
 
 
23 de 30 (graus) i 19 de 27 
(departaments). 26/6/2012. 
 
27 (tots) els departaments i 31 
(totes) les titulacions 

12.2. Establir objectius de creixement de l’oferta 
de crèdits i assignatures en valencià i en anglès. 
 
Responsable: VCRIIM, VOAP, SLT, comissions 
de grau i màster 
 
Termini: curs 2011-2012. Realitzada 2013/2014. 

- Nombre de plans de 
multilingüisme de titulació 
 
31 (totes) les titulacions 

- Nombre de plans 
estratègics. 
31 (totes) les titulacions  
 

 
13. Fer del multilingüisme actiu un valor de la Universitat Jaume I i de tots els 

seus membres. 
 

ACCIONS INDICADORS 
13.1. Difondre el pla i tots els seus objectius a la 
Universitat per tal que tots els òrgans d’aquesta els 
tinguen en compte en les activitats que realitzen. 
 
Responsable: VCRIIM, SLT 
 
Termini: 2012-2014 

Nombre de reunions i activitats 
de comunicació del PPM. 
 
 
58 reunions (entre titulacions-
31- i departaments-27) 

13.2. Aconseguir l’ús normal de les tres llengües 
prioritàries i el plurilingüisme de la comunitat 
universitària. 
 
Responsable: VCRIIM, SLT 
 
Termini: 2012-2014.  

 

Nombre d’activitats realitzades 
en cadascuna de les llengües. 
 
 
No comptabilitzades. 

 
 
 
14. Informar dels avantatges del bilingüisme i sensibilitzar la comunitat 

universitària sobre l’ús del valencià en el desenvolupament de les activitats 
administratives, acadèmiques i institucionals. 

 
ACCIONS INDICADORS 
Formar les direccions de servei, les direccions de 
departament, els vicedeganats, etc., sobre la 

Nombre de reunions i 
informacions que s’han portat a 
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importància i els avantatges del valencià per a la 
institució i de com s’ha de transmetre al personal a 
càrrec seu. 
 
Fer reunions amb les titulacions explicatives dels 
avantatges d’acreditar els coneixements de 
valencià. 
 
Responsable: VCRIIM, SLT 
 
Termini: 2012-2014 

terme amb els responsables de 
serveis, centres, etc. 
 
 
 
S’ha celebrat 1 reunió amb els 
responsables dels serveis, amb 
assistència de tres persones. 
 
Amb les titulacions s’han 
celebrat 31 reunions. 

 
15. Garantir la qualitat lingüística i el multilingüisme de les eines institucionals 

i els textos.  
 

ACCIONS INDICADORS 
Impulsar l’ús almenys de dues llengües 
prioritàries en els documents institucionals. 
 
Responsable: Rectorat, vicerectorats i SASC 
 
Termini: 2012-2014. Realitzada. Juny de 2014. 

Nombre de documents 
multilingües elaborats. 
 
Llengües dels documents del 
Registre General de l’UJI. 

15.2. Garantir l’ús de les tres llengües prioritàries 
en la informació rellevant de la pàgina web 
institucional. 
 
 
Responsable: VCRIIM, SCP, SLT, OPAQ 
 
Termini: 2011-2014 
 
Realitzada: juliol de 2014. 
 

- Percentatge de pàgines 
web en castellà, valencià i 
anglès. 
 
Antic i nou portal junts 
Valencià      92% 
Castellà        6,32% 
Anglès..........1,24% 
 
Nou portal 
Valencià        42% 
Castellà          38,1% 
Anglès             19,78% 
 

- Enquestes i entrevistes de 
satisfacció sobre els usos 
lingüístics del web. 

 
 

15.2.1. Completar i actualitzar la informació 
institucional en anglès, especialment al web 
 
Responsable: VCRIIM, SCP 
 
Termini: 2011-2014. 
Realitzada: juliol de 2014. 
 
 

Percentatge de pàgines en 
anglès al web de l’UJI 
 

Nou portal 
Valencià        42% 
Castellà          38,1% 
Anglès             19,78% 
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15.3. Garantir l’ús del valencià en les eines 
informàtiques institucionals. 
 
Responsable: Vicerectorat d’Infraestructures i 
Servei d’Informàtica. 
 
Termini: 2012-2014. Realitzada. Juliol de 2014. 
 

- Llengües de desplegament 
de les eines informàtiques. 

 
Respecte a les aplicacions 
desenvolupades a l’UJI, el 
percentatge d’ús del valencià és 
superior al 85%. 
 
Respecte a les aplicacions 
comprades/llogades, hi ha dues 
categories: 
 
Les ofimàtiques clàssiques 
(processador de text, full de 
càlcul, etc.) són multilingües 
(incloent-hi el valencià) en un 
percentatge superior al 80%. 

 
b) Les eines tècniques habituals 
(CAD, paquets estadístics, etc.) 
solen ser multilingües, 
incloent-hi anglès i castellà. 
Les més específiques, sols en 
anglès. 
 

 
 
SIGLES 
 
OPAQ: Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat 
ORI: Oficina de Relacions Internacionals 
RRHH: Recursos Humans 
SASC: Servei d’Activitats Socioculturals  
SCP: Servei de Comunicació i Publicacions 
SLT: Servei de Llengües i Terminologia 
VCRIIM: Vicerectorat de Cooperació, Relacions Internacionals i Institucionals i 
Multilingüisme 
VEBSPAS: Vicerectorat d’Economia, Benestar Social i PAS 
VEOIE: Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa 
VOAP: Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat 
 
Àrea de Promoció Lingüística 
Servei de Llengües i Terminologia 
Castelló de la Plana, 30 de juliol de 2014 
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ANNEX 2 
 
Estudi comparatiu de l’ús de les llengües de la docència en els graus de 
l’UJI des del curs 2010/2011 al 2013/2014. Crèdits en nombres absoluts 
i percentatges. 
 
Crèdits de les llengües de la docència en termes absoluts 
Curs Valencià Castellà Anglès Francès Alemany NS/NC Total 

general 
2010/2011 2.792,92 9.528,03 43,49 0,00 1,50 244,31 12.610,25
2011/2012 2.556,37 10.016,52 183,28 0,35 5,12 85,81 12.847,45
2012/2013 2.764,60 10.136,30 319,53 0,56 0,56 60,16 13.281,71
2013/2014 2.895,10 10.404,06 558,10 0,33 1,01 110,28 13.968 
 
 
Percentatges de crèdits de les llengües de la docència  
Curs % 

Valencià 
% 
Castellà 

% 
Anglès 

% 
Francès 

% 
Alemany 

% 
NS/NC 

2010/2011 22,15% 75,56% 0,34% 0,00% 0,01% 1,94% 
2011/2012 19,90% 77,97% 1,43% 0,00% 0,04% 0,67% 

 
2012/2013 20,82% 76,32% 2,41% 0,00% 0,00% 0,45 
2013/2014 20,73% 74,48% 4% 0,00% 0,01% 0,79% 
       
       
 
 
Aquestes dades ens han estat facilitades pel Gabinet de Planificació i Prospectiva 
Tecnològica el 19/2/2014. Les dades per a les titulacions són absolutes (crèdits impartits 
en les diferents llengües, sense tenir en compte les assignatures on la llengua és 
obligatòria). Igualment, hem de pensar que d’un curs a un altre els crèdits que ha 
d’impartir una determinada titulació poden canviar (sobretot en les que s’estan extingint 
i implantant). 
 
Conclusions 
 
Si bé els crèdits de totes les llengües han augmentat en termes absoluts, atès que han 
augmentat els crèdits totals de les diverses titulacions (excepció feta de francès i 
alemany, amb dades no apreciables), el que cal observar són els punts percentuals o els 
percentatges d’augment o disminució de cada idioma. 
 
Si comparem l’evolució de l’ús de les llengües de la docència en els graus, en aquelles 
assignatures no lingüístiques, durant aquests quatre anys, que van des del període del 
curs 2010/2011 al curs 2014, obtindrem els següents resultats: 
 
El valencià experimenta un descens en els percentatges de docència. Hi ha una 
disminució d’1,42 punts, des del curs 2010/2011 a l’actual 2013/2014, que se situa en 
els graus en el 20,73%, valor que representa una pèrdua del 6,4% de la docència en 
valencià. 
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Pel que fa al castellà, també hi ha un descens d’1,08 punts des del principi de l’estudi al 
curs 2013/2014, no tan acusat com en el cas del valencià. Això suposa sols una pèrdua 
de l’1,43% de crèdits en la docència en aquesta llengua. 
 
L’anglès experimenta un fort impuls. S’ha introduït a costa del valencià i, en menor 
mesura, del castellà, atès que ha passat del 0,34% del curs 2010/2011 al 4% del curs 
2013/2014. Aquest augment de 3,66 punts es deu a la suma dels crèdits perduts pel 
valencià (1,42 punts), més els del castellà (1,08 punts) i els crèdits que no s’hi havien 
expressat amb anterioritat (1,15 punts). 
 
Els percentatges d’ús de francès i alemany són insignificants per a l’estudi. Així mateix, 
el percentatge de crèdits marcats com a no NS/NC ha baixat de l’1,94% al 0,79%, és a 
dir, 1,15 punts. 
 
 
Gràfic de l’evolució de les llengües de la docència en els graus. Des del curs 
2010/2011 al curs 2013/14. 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Valencià

Castellà

Anglès

Alemany

Francès

NS/NC

 
 
Àrea de Promoció Lingüística.  
Servei de Llengües i Terminologia.  
 
Castelló de la Plana, 24 de febrer de 2014 
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ANNEX 3 
 

Resum de les dades sociolingüístiques del curs 2013/2014  
 

1. Demanda de les llengües de la docència per part de l’estudiantat (percentatge) 

Curs 2013/14 

Català Castellà Indiferent No ho sap / no 
contesta 

25,26% 61,68% 12,54% 0,50% 
 
2. Dades de llengües d’impartició de la docència en els graus (percentatge). Curs 

2013/14, (sense les assignatures que es consideren que s’han d’impartir 
obligatòriament en una llengua determinada). 
Català  Castellà  Anglès  Altres llengües  No ho sap/ no 

contesta
20,73% 74,48 4% 0,01 0,79% 
 
3. Places de personal docent i investigador (PDI) perfilades lingüísticament en 
valencià durant el curs 2013/14: 12 de 126 (el 9,52%). 
 
4. Coneixements de català declarat per l’estudiant a la matrícula (percentatge). 
Curs 2013/14 

 Parla Llig Escriu Entén 

Correctament o 
bastant bé 

85,74 91,78 83,33 93,94 

Amb dificultat o 
no gens 

13,13 7,28 15,65 5,2 

No contesta 0,90 0,88 0,98 0,83 
 
5. Beques i ajudes 

Durant el curs actual s’han concedit cinc ajudes destinades a la realització o assistència 
a congressos, jornades o a activitats amb el valencià com a llengua vehicular, i s’han 
atorgat dues ajudes per a la realització de tesis, projectes docents o treballs 
d’investigació en valencià. 

El Programa de reconeixement i suport de la docència en valencià ha concedit ajudes a 
les següents titulacions: grau en Infermeria: accions A i B; grau en Disseny i 
Desenvolupament de Videojocs: accions A, C i D; grau en Enginyeria en Disseny 
Industrial i Desenvolupament de Productes: accions A, B i C. 

El Programa de reconeixement i suport de la docència en anglès ha concedit ajudes a les 
següents titulacions: grau Internacional en Enginyeria EURUJI: accions A, B, C, D i E; 
grau en Arquitectura Tècnica: accions A, C i D; grau en Turisme: accions A i D; grau en 
Administració d’Empreses/Finances i Comptabilitat / Economia: accions A, B, C, D i E.  
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6. Idioma de les tesis llegides 

Idioma de les tesis llegides a la Universitat Jaume I l’any 2013, segons la informació 

facilitada pel Servei de Gestió de la Docència i Estudiants. 

Llengua Tesis Percentatge 
Valencià 1 1,25% 

Castellà 58 72,5% 

Anglès 21 26,25% 

Total 80  
 
7. Ús del valencià en la documentació escrita. 

Dades proporcionades pel Servei de Contractació i Assumptes Generals sobre la llengua 

dels documents del Registre General. Any 2013.  

Idioma Entrades 

nombres 

absoluts 

Eixides 

nombres 

absoluts 

Entrades 

percentatge 

Eixides 

percentatge 

Alemany 12 5 0,037 0,06 
Anglès 47 16 0,14 0,22 
Castellà 9.968 1.763 31,51 24,54 
Francès 20 3 0,06 0,04 
Valencià 21.585 5.397 68,23 75,12 
Altres     
Total 31.632 7.184   

Estudi comparatiu del percentatge de les eixides des de l’any 2008 a l’any 2013 
Idioma Any 2008 Any 2009 Any 2010 Any 2011 Any 2012 Any 2013
Alemany 0 0 0,02 - 0,02 0,06 
Anglès 0,06 0,12 0,02 0,26 0,46 0,22 
Castellà 21,31 25,75 29,79 31,95 31,26 24,54 
Francès 0,03 0,09 0,01 0,01 0,02 0,04 
Valencià 78,58 73,98 70,15 67,75 68,23 75,12 
Altres 0,04 0,01 0 0,01 0 0 

Si comparem els documents que han eixit en valencià pel Registre General durant l’any 
2013 amb el de l’any anterior veurem que hi ha hagut un augment important de 6,89 
punts sobre l’any 2012, però encara mantenim una diferència de 3,46 punts respecte del 
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2008, any en què es van assolir unes xifres del 78,58% de documents d’eixida en 
valencià.  

Pel que fa a l’anglès, ha experimentat una disminució de 0,24 punts, valor que presenta 
quasi la meitat de les xifres de l’any anterior, que es van comptabilitzar el 0,46% dels 
documents d’eixida en anglès, el curs fins ara de més documentació registrada d’eixida 
en aquesta llengua. El castellà ha baixat de manera paral·lela, 6,72 punts, en benefici del 
valencià i en mesura molt baixa d’altres llengües (alemany i francès). 
 
8. Personal de la Universitat acreditat lingüísticament en anglès i en català. 
 
8.1. Personal d’administració i serveis (PAS) acreditat lingüísticament en anglès i 
català (consulta efectuada el 2/5/2014). 
 
Total de PAS que ha introduït les seues dades en l’aplicació de l’e-UJIer: 243 persones 
(el 39,78%) del total (563 persones). 
 
PAS acreditat en anglès: 
 
Total de PAS acreditat amb nivell B1 o superior: 122 persones (21,66%). 
 
Total de PAS acreditat amb nivell B2 o superior: 40 persones (7,28%). 
 
PAS acreditat en català: 
 
Total de PAS acreditat amb un nivell C1 de català: 117 persones (20,78%) 
 
Total de PAS acreditat amb un nivell C2 de català: 107 persones (19%) 
 
224 persones, el 39,78% del total del PAS, han manifestat per ara que tenen el C1 o 
superior de català, el 100% de les persones que han introduït les dades. El C1 és un 
requisit per al PAS en l’accés a la funció pública de l’UJI. 
 
8.2. Personal docent i investigador (PDI) acreditat lingüísticament en anglès i 
català (consulta efectuada el 2/5/2014) 
 
Total de PDI que hi ha introduït les seues dades: 465 persones (el 32,63%) del total 
(1.425 persones). 
 
PDI acreditat en anglès: 
 
Total de PDI acreditat amb algun nivell d’anglès B2 o superior: 239 persones, el 
16,77% del total del PDI, el 51,39 % de les persones que hi han introduït les dades. 
 
PDI acreditat en català: 
 
Total de PDI acreditat amb un nivell C1 o superior de català: 300 persones, el 21,05% 
del total del PDI, han manifestat per ara que tenen el C1 o superior de català, el 64,5 % 
de les persones que hi han introduït les dades. 
 
Àrea de Promoció Lingüística. Servei de Llengües i Terminologia. Castelló de la Plana, 23 de juliol de 2014. 


