
Curs de Formació del Voluntariat Lingüístic, organitzat per la UPV. Sala d’actes del 

Rectorat. 24 de setembre de 2015. (FITXA 7) 

 

Taller sobre seguretat lingüistica. Maties Segura. Universitat Jaume I de Castelló. 

 

1.- Presentació personal i de cada un dels participants 

 

2.- Finalitat del taller 

 

3. Què entenem per seguretat lingüística en general? 

 

4. Per què és important la seguretat lingüística? 

 

5. Què entenem per seguretat lingüística a l’aula? 

 

6. Què entenem per llengua vehicular de la docència? 

 

7. Alguns aspectes interessants de la Guia de la docència multilingüe de l’UJI 

 

8. Propostes de solucions 

 

Annexos: participació en el taller dels voluntaris. 

 

 

Desenvolupament del taller. 

 

Una prèvia: utilitzaré els termes català/valencià indistintament, en el benentès que són termes 

sinònims al País Valencià per expressar que parlem de la mateixa llengua. 

 

Segona prèvia: dos models d’universitats; universitats amb línia i sense línia. Per a veure com al 

País Valencià es pot arribar resultats semblants per camins diferents. 

 

Informe  de dades sobre l’ús de la llengua en la docència 

a les universitats de la Xarxa Vives. Curs 2014/2015 (FITXA 8) 



 
 

2. Finalitat del taller. 

 

Compartir les experiències que tenim a les nostres classes i proposar solucions als problemes 

d’inseguretat lingüística que ens trobem a l’aula. 

 

3. Què entenem per seguretat lingüística en general? (FITXA 9) 

 

Concepte de seguretat (definició de l’IEC): absència de qualsevol perill. Per exemple: això està 

en un lloc segur. O també: Que no hi ha perill que falle, amb què es pot confiar en absolut: un 



remei segur. Un mitjà segur. Un confident segur. Una memòria segura.  I finalment. Que creu 

poder comptar amb algú o amb alguna cosa: estic segur que vindrà. O, afegiríem nosaltres: la 

classe serà en català/valencià. Ho podem afirmar “amb seguretat” això al començament del 

curs? 

 

També podríem aplicar el concepte de seguretat a la llengua, en el sentit que una persona està 

segura que l’altra l’entendrà quan parle i que això li dóna una tranquil·litat a l’hora d’expressar-

se i actuar en la seua vida diària.  I no haurà d’estar pensant quan va al mercat, al banc o a alguna 

dependència de l’administració si s’haurà d’adreçar a les persones que li atenguen si s’ha 

d’expressar en valencià o en castellà o en anglès. (EN QUINA LLENGUA ENS ADRECEM A 

LA UPV?) 

 

Bé, doncs. A les nostres universitats hauria de passar quelcom paregut. Una persona hauria 

d’anar pel campus i assistir a classe amb la total seguretat que sap quina llengua s’ha d’emprar 

en qualsevol moment i que aquesta llengua és la que ell ha triat prèviament en una mena de 

pacte o compromís entre la universitat i aquesta persona i que aquesta llengua es respectarà 

mentre dure l’activitat acadèmica. 

 

Fins fa poc el problema el teníem entre el castellà i el català però ara, comença a haver-hi un 

tercer element en discòrdia, que és l’anglès. L’anglès, doncs, sense dubte llengua franca 

internacional i llengua de treball i d’investigació, també comença a formar part de les classes a 

les nostres universitats, introduint-nos en un context multilingüe. A partir d’ara us aniré 

intercalant una proposta explicativa que s’ha elaborat des de la Comissió de Llengua de la Xarxa 

Vives per entendre els conceptes de seguretat lingüística i de llengua vehicular amb algunes 

experiències que hem fet a la Universitat Jaume I de Castelló i que podem comentar després. 

 

En un context multilingüe, doncs, la seguretat o garantia lingüística és la transparència 

informativa en els usos lingüístics docents, és a dir, el fet de fer pública ( per exemple a l’UJI 

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’estudiant que la universitat estableix per a cada assignatura/grup. La 

publicació al LLEU de la informació sobre la llengua vehicular de la docència s’ha de fer 

preferentment prèviament a la matrícula i, en qualsevol cas, amb prou antelació perquè en 

començar l’assignatura no puga ser objecte de qüestionament o negociació.  

 

El principi de seguretat lingüística és aplicable amb caràcter general a les assignatures de tipus 

classe magistral i seminari. En certs casos, pot ser de més difícil aplicació en les assignatures 

de pràctiques. El fet que l’alumne dispose d’informació sobre la llengua vehicular de la 

docència no s’ha de confondre amb el fet que puga escollir la llengua.  

 



 

 

4. Per què és important la seguretat lingüística? (FITXA 10) 

 

La seguretat lingüística permet que els estudiants disposen d’una informació rellevant com a part 

del contracte que assumeixen en matricular-se a una assignatura-grup, complementàriament al 

programa, el sistema d’avaluació, la metodologia docent, etc.  

 

La seguretat lingüística permet que el professorat puga mantenir l’opció lingüística anunciada 

sense que aquesta siga qüestionada.  

 

La seguretat lingüística ajuda la Universitat a evitar conflictes derivats de la manca d’informació 

sobre la llengua vehicular de la docència.  

 

En definitiva, són un seguit de bones pràctiques que sense dubte redundaran en una major 

tranquil·litat en la impartició de la docència i en una major fluïdesa en la relació 

estudiantat/professorat.  

 

5. La seguretat lingüística a l’aula. L’exemple de l’UJI (FITXA 11) 

 

La necessitat d’uns criteris d’ús de les llengües a la Universitat derivada de la situació de doble 

oficialitat lingüística al País Valencià i el creixent i necessari multilingüisme del nostre entorn, 

va comportar l’aprovació, el dia 16 de desembre de 2011, del Manual d’usos lingüístics de la 

Universitat Jaume I, <http://www.uji.es/bin/serveis/slt/normativa/mul11.pdf> amb el fi de dotar-

nos d'un marc de referència globalment vàlid en tots els àmbits de la vida universitària. El 

Manual, com a text normatiu de l’UJI, estableix que el Rectorat, el Consell de Govern, i també 

les persones responsables dels serveis i departaments de la Universitat han de vetlar per 

l’aplicació d’aquests criteris, dins del seu àmbit decompetències. (art. 2.1).  

 

En concret, el  Manual dedica l’apartat 7 a la docència universitària i aposta per augmentar 

progressivament la docència en valencià (art. 7.1) i per oferir també, en cada titulació, un 

percentatge mínim de crèdits impartits en una llengua estrangera, preferentment en anglès 

(art.7.2).  Àquesta explicació era necessària per arribar al punt objecte d’aquest taller: 

 

6. Què entenem per llengua vehicular de la docència? (FITXA 12) 

 

L’aricle 7.3 del Manual d’usos lingüístics citat ens diu que la llengua vehicular de la docència a 

l’aula és una informació pública i vinculant que tothom ha de conèixer amb suficient antelació.  

Entenem per ‘llengua vehicular de la docència” la llengua d’ús oral que el professorat utilitza 

majoritàriament per impartir l’assignatura en un grup classe. Per tant, la llengua que s’ha 
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d’identificar és independent de la llengua dels materials docents o la bibliografia. També és 

independent de les intervencions orals més específiques, com ara la llengua utilitzada per 

respondre a un estudiant que s’adreça en una altra llengua, per fer una sessió específica o bé per 

facilitar la integració d’un estudiant internacional els primers dies.  

 

La llengua d’ús del professorat també és independent de la llengua d’ús de l’estudiantat, que té el 

dret d’utilitzar qualsevol de les dues llengües oficials tant oralment com per escrit en tots els 

casos.  

 

D’altra banda, pel que fa a les assignatures de grau impartides en una tercera llengua que 

computen per a l’acreditació de la competència en aquesta llengua, l’estudiantat ha d’utilitzar la 

llengua d’acord amb el que s’indique en la guia docent de l’assignatura. Un cas a part són les 

assignatures de naturalesa lingüística, en què es pot requerir que l’alumne demostre la seua 

competència lingüística en relació amb la naturalesa de l’assignatura.  

 

7. Alguns aspectes interessants de la Guia de la docència multilingüe de l’UJI 

 

7.1 Llengua vehicular a l’aula i seguretat lingüística: el paper de les comissions de titulació. 

(LES CONEIXEU? HI PARTCIPEU?) 

 

En totes les titulacions de grau, a banda de les assignatures de llengües, pot haver-hi assignatures 

en les tres llengües prioritàries: valencià, castellà i anglès; o en més d’una llengua en els casos en 

què la docència en anglès afecte només una part dels crèdits de l’assignatura. La decisió sobre 

quines són les llengües vehiculars de les assignatures correspon a les comissions gestores de 

grau, i els departaments han de designar el professorat que s’ha de fer càrrec de l’elaboració de la 

guia docent i de la impartició de l’assignatura, d’acord amb la llengua vehicular establerta.  

 

7.2. Plurilingüisme a l’aula (FITXA 12) POLÍTICA D’IGUALTAT LINGÜÍSTICA. 

 

Un dels objectius prioritaris de la política de multilingüisme de la nostra Universitat és el 

respecte i la valoració de les llengües dels altres, així com el reconeixement del valor afegit del 

multilingüisme i del plurilingüisme, és a dir, de la convivència de més d’una llengua tant des 

d’un punt de vista col·lectiu, com individual. L’aplicació d’aquest objectiu donarà situacions en 

què caldrà,  almenys, un coneixement passiu de les tres llengües prioritàries, ja que es podrà 

permetre que l’estudiantat intervinga en la classe en qualsevol de les tres llengües per més que el 

professorat tinga l’obligació de contestar en la llengua establerta com a vehicular. Per tal d’evitar 

o reduir al màxim situacions de conflicte per motius lingüístics, és important que el professorat 

tinga previst, explique i regule  la utilització de les llengües a l’aula i en les relacions 

acadèmiques interpersonals amb l’estudiantat, i que es respecte en tot moment la seguretat 

lingüística per part de tothom.  



Incentius per al professorat 

 

Programa de reconeixement de la docència en valencià i en anglès:  

 

1,5 crèdits * 1 crèdit al PDI 

 

Matrícula gratis als cursos de llengües i a les proves d’acreditació 

 

Assessorament lingüístic 

 

Incentius a l’estudiantat: 

 

Programa assessors, d’estudiants de darrers cursos a PDI per a l’anglès: 2 crèdits, 50 hores. 

Programa Voluntariat Lingüístic. D’estudiant a estudiant. De 0,5 a 1 crèdit o més. 

 

 

Cal que la Universitat adquirisca el compromís de respectar els usos lingüístics establerts, que la 

internacionalització siga efectiva i que no es faça en detriment de la presència del valencià a 

la docència.  

En el cas de l’anglès, per  tal d’introduir el plurilingüisme a l’aula es recomana la col·laboració 

entre professorat de continguts i de llengües mitjançant metodologies per projectes. Aquesta 

col·laboració es pot fer mitjançant projectes d’innovació educativa, de coordinació 

d’assignatures de llengua anglesa i de contingut, i de repartiment dels crèdits de docència d’una 

mateixa assignatura. En el cas de l’anglès, és millor integrar la docència en aquesta llengua d’una 

manera progressiva, és a dir, començar per introduirla parcialment a l’aula juntament amb una de 

les llengües oficials, per facilitar que en cursos posteriors l’estudiantat s’integre sense problemes 

en assignatures amb l’anglès com a única llengua de docència. Una de les  coses que és 

important respectar és la terminologia específica de cada disciplina; s’aconsella l’ensenyament 

almenys en dues llengües i preferiblement en les tres.   

 

8. Propostes de solucions. (FITXA 13) 

 

1. Fer pública la llengua de l’assignatura. Publicar la informació sobre la llengua o llengües 

vehiculars de cada assignatura-grup, almenys dels de classes magistrals, preferentment abans de 

la matrícula. 

 

2. Possibilitat de triar aquelles que són en català . Establir mecanismes per recollir i tractar la 

informació, integrada en els sistemes de gestió acadèmica 

 

 



3. Elaboració d’una normativa/compromís que vincule al professorat/universitat. Exemple de 

l’UJI en el Manual d’usos lingüístics, apartat 7.4. i també el Reglament de la UV. 

 

Per tal de garantir la seguretat lingüística, tant del professorat com de l’estudiantat, les activitats 

acadèmiques i els materials de curs, incloent-hi els enunciats dels exàmens, s’han d’impartir i 

distribuir durant tota la seua durada en la llengua que s’haja indicat prèviament a l’inici 

d’aquestes, independentment de qualsevol circumstància —com ara un eventual canvi de 

professorat o les eventuals mancances lingüístiques de qualsevol dels alumnes o destinataris—, i 

aquesta opció lingüística no es pot modificar ni pot ser objecte de negociació entre l’estudiantat i 

el professorat d’una assignatura, llevat de casos excepcionals que requeriran l’aprovació de la 

Junta de Centre. 

 

4. 7.5. La Universitat publicarà una guia per a la  docència multilingüe, 

<http://www.uji.es/bin/serveis/slt/ol/ppm/gdmulti.pdf> que facilite la interacció entre les 

diverses llengües i que concilie els drets i els deures del professorat i de l’estudiantat a l’aula i en 

les activitats acadèmiques (com veureu si aneu a l’enllaç, aquesta guia ja ha estat publicada).  

 

Moltes gràcies. Fitxa 14 

 



 

Taller sobre seguretat lingüística.   UPV. 24 d’abril de 2015. 

 Maties Segura (UJI) 

 

 

1, Definim l’estat de la qüestió entre tots/totes 

 

1. La vostra universitat informa públicament sobre la llengua o llengües vehiculars de les 

assignatures?  

 

2. En cas afirmatiu, i per als estudis de grau... 

 

 la informació és al nivell d’assignatura o de grup?  

  

 és prèvia al procés de matriculació o posterior?  

 

 quin mitjà s’utilitza per facilitar la informació als estudiants?  

 

 

3. En cas afirmatiu, i per als estudis de màster... 

 

 la informació és al nivell de programa, d’assignatura o de grup?  

 

 és prèvia al procés de matriculació o posterior?  

 

 quin mitjà s’utilitza per facilitar la informació als estudiants?  

 

 

4. En cas negatiu, la vostra universitat facilita informació d’altre tipus sobre les llengües de la 

docència?  

 

 

5. Hi ha informació addicional de la vostra universitat sobre aquesta qüestió que vulgueu 

destacar?  


