
PROGRAMA DE RECONEIXEMENT I SUPORT DE LA INTERNACIONALITZACIÓ 
DELS GRAUS I LA DOCÈNCIA EN ANGLÈS 

 
INTRODUCCIÓ 
 
D’acord amb el Pla pluriennal de multilingüisme i amb la voluntat d’internacionalització de la 
Universitat Jaume I, aquest pla té com a objectiu prestar suport a les accions d’internacionalització 
dels graus i la introducció de la docència en anglès. 
 
El programa va adreçat a les comissions de grau, que han de sol·licitar les accions derivades 
d’aquest programa.  
 
Aquestes accions són: 
 a) Reconeixement d’1,5 crèdits per cada crèdit de docència impartida totalment en anglès, 
fins a un màxim de 6 crèdits per titulació i 3 crèdits per professor. 
 b) Ajuda de matrícula en un curs d’anglès i un examen d’acreditació dels oferits pel SLT de 
l’UJI per a professorat que impartisca docència totalment en anglès, fins a un màxim de dos 
professors beneficiaris per grau. 
 c) Participació en el programa de suport al professorat i a l’estudiantat per part d’estudiants 
d’últims cursos i de màster degudament acreditats. 
 d) Participació prioritària en la convocatòria de professorat visitant per a fer docència en 
anglès i missions docents. 
 e) Participació prioritària del PAS dels departaments en accions de mobilitat internacionals 
per a aquest col·lectiu per a aprendre anglès. 
 
Els vicedeganats o vicedireccions han de sol·licitar ser admesos en el programa i participar en una o 
més accions. Per al curs 2013/14 només poden ser admesos tres graus per a participar en aquest 
programa. Queden exclosos els graus de l’àmbit lingüístic. 
 
Els criteris de selecció dels graus són els següents: 
1. Tindre almenys 12 crèdits al LLEU de docència etiquetada com «docència en anglès», 
exceptuant-ne les assignatures d’anglès, i que així conste en el POD del professorat que demane el 
seu reconeixement. Aquestes assignatures han de ser obligatòries o tindre matriculats almenys 25 
estudiants. 
2. Estar participant en el programa ARA, en dobles títols internacionals o en altres accions 
d’internacionalització adreçades a l’estudiantat del grau. 
3. Haver participat en el grau professorat visitant per a fer docència en anglès. 
 

Els vicedeganats o vicedireccions han de remetre abans del dia X de març una sol·licitud al 
VCRIIM amb la documentació que acredite el compliment de tots o d’alguns dels criteris de 
selecció explicitant les accions en les quals demanen participar. Una vegada elegits els graus 
participants, els vicedeganats o vicedireccions notificaran al VCRIIM el nom del professorat que es 
compromet a participar en el programa  i el vistiplau del seu departament.  

 
Per a la prendre part en les accions a) i b) el professorat participant ha de ser PDI a temps complet i 
tindre acreditat, com a mínim, un nivell B1 d’anglès o la capacitació per a fer docència en anglès 
reconeguda internament. 
 

Es consideraran com a mèrits la participació del professorat implicat en programes de mobilitat 
docent a l’estranger, així com la participació del professorat en cursos de formació del professorat 
per a l’ensenyament en anglès i/o projectes d’innovació educativa en aquest àmbit. 

El departament ha de facilitar al professorat participant l’elecció de l’assignatura per a la qual es 



demana reconeixement almenys per als dos cursos següents. El professor ha de presentar un 
document de compromís de fer la docència en anglès, de matricular-se i d’aprofitar el curs d’anglès 
i de presentar-se i intentar aprovar l’examen d’acreditació, així com de col·laborar amb l’estudiantat 
d’assessorament i atendre les consultes de l’estudiantat mentor dels seus estudiants, en cas que la 
comissió de grau haja demanat participar en aquestes accions. 

 
Al final de curs el professorat implicat ha de lliurar una memòria de les activitats realitzades i 

portar a terme una entrevista amb alguns dels membres de la comissió de selecció i seguiment del 
programa. Aquesta comissió valorarà, juntament amb la comissió de grau, la repercussió del 
programa en el grau. 

 
La participació en aquest programa és incompatible amb la participació en el Programa de 

reconeixement i suport de la docència en valencià en el mateix curs. 
 
COMISSIÓ DE SELECCIÓ I DE SEGUIMENT DEL PROGRAMA 
 
Presidenta: VCRIIM 
Secretari: tècnic ORI 
Vocals: tècnic SLT, representants dels quatre centres. 
 
PRESSUPOST 
 
• L’equivalent a 18 crèdits de docència en professorat a t/p, si és necessari. 
• Preu de 6 cursos d’anglès (aprox. 600 euros – 100 x 6). 
• Preu de 6 exàmens d’acreditació (aprox. 420 euros – 75 x 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


