
Informe sobre el desenvolupament dels objectius, accions i indicadors 
del Pla pluriennal de multilingüisme 2011/2014 
 
 
El Claustre de la Universitat Jaume I va aprovar el 29 d’octubre de 2010, a proposta del 
rector, les Línies de Govern per al curs 2010/2011, entre les quals figura «elaborar un 
pla de multilingüisme que, coherentment amb el nou model educatiu, fixe la política 
lingüística de l’UJI», com la primera de les accions de priorització dins de l’apartat de 
cooperació i relacions internacionals (acció 8. 1). 
 
El 30 de juny de 2011, en la sessió núm. 12, el Consell de Govern de l’UJI va aprovar el 
Pla pluriennal de multilingüisme (PPM) per al període 2011/2014, a proposta de la 
Comissió de Política Lingüística de la Universitat, que té funcions d’assessorament i 
d’informació al Consell de Govern en matèria de política lingüística. 
 
El PPM es planteja portar a terme «una política lingüística que promoga la 
normalització lingüística, especialment amb l’increment de l’ús de la llengua pròpia en 
l’àmbit docent i que, al mateix temps, done resposta a les creixents necessitats de 
multilingüisme i garantisca la igualtat d’oportunitats de totes les llengües». 
 
El PPM s’alinea també amb el treball conjunt que desenvolupen les universitats 
públiques valencianes a través del Marc de política lingüística de les universitats 
Valencianes (MAPL) i amb el Pla de política lingüística de la Xarxa Vives 
d’Universitats. 
 
A més a més, el Sistema de Direcció Estratègica (SDE) de l’UJI va integrar els objectius 
bàsics del Pla pluriennal de multilingüisme en el Pla estratègic de l’UJI 2011/2014, 
aprovat pel Consell de Govern en la sessió núm. 11 de 13 de maig de 2011. El Pla 
estratègic, mitjançant els seus indicadors, garantirà l’aplicació dels objectius del PPM. 
 
El 15 de juny de 2012 la vicerectora de Cooperació, Relacions Internacionals i 
Institucionals i Multilingüisme (VCRIIM) va encarregar a l’Àrea de Promoció 
Lingüística del Servei de Llengües i Terminologia l’elaboració d’un informe sobre el 
grau de desenvolupament del Pla pluriennal de multilingüisme. 
 
L’Informe, doncs, recull aquesta petició i estableix per a la seua anàlisi una foto fixa del 
desenvolupament de les accions del Pla a finals de juny de 2012. Això ha estat possible 
per un seguiment del Pla que s’ha anat fent de manera ordenada, com un document 
«viu», que es va modificant en la pàgina web citada a mesura que es van realitzant les 
accions, com un document transparent, de manera que tota persona interessada pot 
accedir a la informació  i que presentem en aquest informe com a annex 1. 
 

Precisament aquesta transparència en la gestió de la política lingüística ha estat el motiu 
de la creació de l’Observatori Lingüístic de la Universitat Jaume I. L’Observatori 
Lingüístic pretén ser un referent en la defensa i promoció del valencià en tots els àmbits 
de la Universitat, com també de l’ús que es fa a l’UJI d’altres llengües, en especial el 
castellà i l’anglès. 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, figuren entre 
els seus objectius (acció 1.1.1). 
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En aquesta línia de treball anterior s’ha creat també un àmbit específic en la Bústia de 
l’UJI dedicada als usos de les llengües a la Universitat. Fins avui s’han contestat 23 
entrades (16 consultes, 6 queixes i 1 suggeriment). 
 
En l’aspecte de la difusió del Pla i de la participació de la comunitat universitària en la 
promoció del valencià, hem fet una aposta per les xarxes socials. Així, s’han creat les 
pàgines del l’Observatori Lingüístic en Facebook i Twitter. També el Voluntariat 
Lingüístic té pàgina en Facebook. Igualment, tenim activa una altra llista o grup de 
correu més, demana, dedicada a tractar temes de normalització lingüística a l’UJI i en 
altres àmbits. També funciona, encara que amb menys intensitat trobada, grup de 
tècnics lingüístics de diferents administracions per a l’intercanvi d’informació. Totes 
aquestes pàgines i activitats requereixen dinamització i manteniment per estar al dia en 
els fluxos d’informació i comunicació. 
 
També s’han fet accions per sensibilitzar la comunitat universitària sobre la importància 
del multilingüisme i donar a conèixer el PPM dins i fora de l’UJI, com ara articles en els 
mitjans de difusió locals i de la Universitat, vegeu l’espai a VOX UJI (acció 2.1) i la 
campanya Una universitat de llengües (acció 2.1.1). Ara mateix, el Consell de Direcció 
acaba d’aprovar una campanya de promoció del Pla per diversos llocs del campus 
realitzada pel dibuixant Xipell. 
 
En diferent nivell però també com una feina destacada de promoció de la llengua, cal 
esmentar la coordinació que la Universitat porta a terme de les activitats de 
commemoració del 80è aniversari de les Normes de Castelló que es realitzen al llarg de 
l’any 2012 (acció 1.1.2). 
 
És important destacar entre els objectius aconseguits aquests curs acadèmic l’elaboració 
de tres normatives i guies institucionals que contenen aspectes fonamentals referits a la 
política lingüística 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). En 
concret, el Document estableix en el capítol II (Promoció del professorat) que els 
departaments poden sol·licitar la dotació de places de promoció a les diverses figures de 
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professorat si, entre altres requisits, a l’àrea corresponent hi ha professorat que puga 
acreditar un nivell lingüístic C1 en valencià o B2 en anglès (excepció feta del pas de TU 
a CU). Tot i això, aquest requisit lingüístic no és d’aplicació en les transformacions i 
promocions corresponents a places dotades amb anterioritat a l’aprovació d’aquest 
document fins al 31 de desembre de 2016. 
 
Precisament per ajudar el PDI a l’hora de preparar les assignatures de grau i 
l’aprenentatge de l’estudiantat dins de l’oferta de docència en català o en anglès com a 
llengua vehicular, s’han posat en marxa programes com ara la Convocatòria del 
programa d’estades breus de professorat visitant procedent d’universitats estrangeres 
per a fins docents curs 2011/12 (setembre de 2011). En aquest cas es refereix a 
assignatures impartides en anglès per professorat visitant i pretén ajudar el professorat 
de l’UJI a adaptar els programes de les assignatures de grau per a incorporar l’anglès 
com a llengua vehicular (acció 6.7). Igualment i, a iniciativa del VCRIIM, s’acaba 
d’aprovar en la Comissió Permanent de la Xarxa Vives d’Universitats la convocatòria 
d’intercanvi d’estades docents breus per a fer docència en català a les universitats de la 
Xarxa. 
 
També cal destacar l’esforç important 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). 
 
Una altra acció innovadora que s’està consolidant com a part complementària de 
l’embranzida considerable dels cursos de formació en llengües per a la comunitat 
universitària (acció 4.5) són 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 i la seua correspondència amb el 
Marc comú europeu de referència per a les llengües (acció 4.2). En aquesta línia cal 
esmentar l’exhauriment per part de la comunitat universitària del centenar de llicències, 
amb un alt grau d’aprofitament, de l’aplicació virtual Rosetta Stone, que permet 
l’autoaprenentatge d’idiomes d’acord amb un mètode que simula la immersió 
lingüística (acció 4.5). 
 
Una premissa fonamental perquè el desenvolupament de les accions, objectius i accions 
del PPM tinga èxit és el consens i la participació de la comunitat universitària en els 
objectius i les metes comuns.  
 
En aquesta línia de treball, des del VCRIIM s’han consultat les comissions de grau i els 
departaments, entre d’altres, sobre els següents aspectes: coneixements lingüístics 
acreditats del professorat, compromisos dels departaments per augmentar la docència en 
valencià i en anglès, percentatge de docència en valencià, en anglès i en altres llengües 
dels departaments, vinculació dels departaments amb universitats estrangeres, propostes 
per millorar els objectius d’augmentar la docència en valencià i en anglès, professorat i 
estudiantat que ix cap a l’estranger i que ve de fora, etc. 
 
La informació obtinguda a partir dels qüestionaris enviats a les comissions de grau i als 
departaments és molt àmplia i necessitarà de temps i de personal dedicat a buidar-la, a 
tractar-la i a fer propostes a partir d’aquest coneixement de les dades. 
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D’aquesta primera aproximació s’ha aconseguit una resposta en un percentatge del 
76,6% pel que fa a la redacció dels plans de multilingüisme de graus (acció 2,2) i d’un 
70,37% en el cas dels plans de multilingüisme de departaments (acció 2.2.1) en la 
redacció dels quals han intervingut les comissions de grau i els mateixos departaments. 
 
La importància dels compromisos que adquireixen els departaments per augmentar la 
docència en valencià i en anglès és decisiva, com també ho és analitzar detingudament 
les propostes de millora que hi fan i que caldria portar a terme, una selecció de les quals 
l’hem transcrita en l’annex 2. 
 
En aquesta ocasió s’ha preguntat a les comissions de titulació i els departaments què 
estarien disposats a fer per augmentar la docència en valencià i en anglès, però no se’ls 
han marcat objectius o percentatges mínims de millora a partir de la seua situació, sinó 
que han estat les comissions de grau i els departaments els que s’han fixat objectius 
d’augment de la docència en valencià o en anglès, en els millors dels casos, o han 
decidit romandre en la mateixa situació, o fins i tot no han contestat al qüestionari. 
 
Si bé aquesta acció ha estat positiva com a punt de partida, en aquesta segona etapa 
hauríem d’anar més enllà. A la vista dels resultats, 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. 
Aquesta fórmula té el gran avantatge del 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. 
 
A partir del coneixement de les aptituds del professorat i del grau de docència en les 
diverses llengües, la Universitat, a través del Vicerectorat de Professorat i del 
vicerectorat encarregat de la política lingüística (en aquest cas el VCRIIM), i amb el fi 
d’assolir la normalització de l’ús del valencià en la docència i la igualtat de les dues 
llengües oficials, ha de preveure l’increment anual d’assignatures i de places docents 
perfilades lingüísticament per tal d’acabar assolint un horitzó en el qual la docència no 
impartida en una llengua estrangera (majoritàriament l’anglès) es distribuïsca de manera 
equitativa entre les dues llengües oficials.  
 
D’una manera més concreta, es proposa 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 aconseguir 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. 
 
Aquesta proposta deriva de l’estudi Els usos lingüístics a les universitats valencianes, 
dut a terme per diversos experts, encarregat per la Universitat Jaume I de Castelló i 
altres institucions i que es va publicar l’any 2011 per l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua. La principal conclusió de l’anàlisi és la necessitat d’aprovar un pla d’igualtat 
de les dues llengües oficials, amb el qual el «50% de la docència es faça en valencià, 
distribuïda harmoniosament i equitativa per totes les àrees de coneixement de totes les 
titulacions i postgraus, tant en les assignatures obligatòries com en les optatives». 
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Una altra de les propostes és la inclusió dels criteris per a l’augment de la docència en 
valencià i en anglès, en els diversos grups i assignatures, en el moment de l’elaboració 
del Document per a l’organització del curs. Enguany es va aprovar pel Consell de 
Govern el dia 26 de gener. 
 
A l’annex 1 presentem de manera resumida el grau de compliment d’accions i 
d’indicadors, que tenen incorporats els òrgans responsables de portar a terme les accions 
i una temporalització dels diversos objectius seguint l’ordre dels eixos del Pla. 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) i en verd els indicadors 
d’accions ja realitzades. 
 
Com hem dit més amunt, aquest informe és una foto fixa (a un any de l’aprovació del 
Pla pel Consell de Govern) de les accions realitzades fins avui. Aquest informe es 
continuarà presentant anualment seguint el compromís adquirit amb la seua aprovació. 
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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: es realitza durant 2012 
 

Programació del 80è 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 els indicadors d’accions ja realitzades. 
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1.1.3. Impulsar les edicions en català dels llibres 
de referència a l’aula editats pel professorat 
(èmfasi col·lecció Sapientia de llibres virtuals) 
 
Responsable: VCRIIM, SLT, SCP, Rectorat 
 
Termini: 2011-2012 

Nombre de llibres publicats 

 
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 de informació i promoció del PPM 
 
Responsable: VCRIIM, SCP, SLT 
 
Termini: realitzada. Juny 2011 
 

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

− Nombre de campanyes i 
abast (per destinataris). 
 

 
 
Article de premsa VCRIIM. 
 
Abast: societat 
 
Article de VoxUJI sobre 
l’aprovació del PPM 
 
Abast: comunitat universitària 
 

2.1.1. Campanya: Una universitat de llengües 
 
Responsable: SLT 
 
Termini: realitzada. Octubre 2011 
 

Adreça web campanya: 
http://www.uji.es/bin/serveis/slt/
campanya/ulle1112.pdf 
 
Abast: estudiantat 

2.1.2. Calendaris 2012. Una universitat de 
llengües. El valencià, vehicle de comunicació 
entre les llengües 
 
Responsable: SLT  
 
Termini: realitzada. Desembre 2011 

Distribució calendaris 2012. 
 
Abast: comunitat universitària 
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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) 
 

Nombre de plans de 
multilingüisme de cada grau. 
 
Realitzats 23 de 30 (76,6%) 
 

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

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

2.3. Impulsar l’anàlisi de l’ús de les llengües en 
la docència. 
 
Responsable: VCRIIM, SLT 
 
Termini: anual. Publicat l’informe sobre les 
llengües de la docència del curs 2011/2012 al 
març de 2012 
 

 
 
 
 
 
Les llengües de la docència a la 
Universitat Jaume I. Informe del 
curs 2011/2012 
 

 
 

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

ACCIONS INDICADORS 
3.1.Donar a conèixer el concepte de seguretat 
lingüística a la docència i a 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 VoxUJI sobre seguretat 
lingüística 

3.2. Establir mecanismes de supervisió del 
compliment del compromís lingüístic adquirit en 
la informació lingüística de la docència de grau. 
 

Introducció de preguntes sobre el 
compliment de la seguretat 
lingüística a l’estudiantat. 
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Responsable: Gabinet de Planificació i 
Prospectiva, Oficina de Promoció i Avaluació de 
la Qualitat (OPAQ) 
 
Termini: Pregunta ja introduïda al formulari 
d’avaluació de l’estudiantat per al curs 2012-
2013  

 

3.3. Establir mecanismes de supervisió del 
compliment del compromís lingüístic en altres 
activitats acadèmiques. 
 
Responsable: OPAQ 
 
Termini: 2012-2014 

Introducció de preguntes sobre el 
compliment del compromís 
lingüístic a les enquestes de 
satisfacció d’altres activitats 
acadèmiques. 
 
 

 
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 
 

Elaboració de plans de 
multilingüisme per a tots els 
àmbits de la Universitat. 

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 
 

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 
 

Elaboració de plans de 
multilingüisme dels serveis. 

4.4. Elaborar una guia per a la docència Publicació d’una guia per a la 
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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 
 

- Nombre de cursos de 
llengües oferts a la comunitat 
universitària i nombre de 
persones participants:  

- 25 (febrer 2012) 
-  
- Nombre de persones ateses al 

Centre d’Autoaprenentatge de 
Llengües (CAL): 3.836 

-  
- Rosetta Stone per a 

autoaprenentatge: 100 
llicències  

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 
 

- 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: Data conveni amb ACLES 30-4-2012

Associació a ACLES 
 
Realitzar proves homologades 
per ACLES 

4.7 Facilitar l’acreditació voluntària de tots els 
membres de la comunitat universitària. 
 
Responsable: VCRIIM, SLT 
 
Termini: 2012-2014 

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

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

- Nombre de proves 
diagnòstiques i voluntàries per 
a l’estudiantat. 

 
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). 

- Introducció del requisit 
lingüístic en les titulacions de 
grau (2015-2016). 

- Convocatòries de proves per 
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Responsable: VCRIIM, VEOIE, SLT 
 
Termini: A partir del curs 2016-2017 
 

a l’acreditació de l’estudiantat i 
oferir la primera gratuïtament. 

 

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 
 

- Nombre de cursos i itineraris 
oferts per a la capacitació en 
valencià i en llengües 
estrangeres. 
 
- 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 
 
Termini: realitzada. Segon trimestre 2011 

Publicació del Manual d’usos 
institucionals de les llengües de 
l’UJI. 
 

5.2. Potenciar la revisió i correcció de textos en 
valencià, en anglès i en altres llengües. 
 
Responsable: SLT, VCRIIM 
 
Termini: 2012-2014 
 

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) 
 

 
 
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 obligatòries. 
 
Responsable: VCRIIM, VOAP, SLT 
 

Percentatge d’assignatures 
obligatòries impartides en 
valencià i en anglès. 
 
Percentatge d’estudiants que 
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Termini: 2012-2014 
 

reben docència en valencià i en 
anglès. 

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. 
 
Responsable: VCRIIM, VOAP, SLT 
 
Termini: 2012-2014 
 

Nombre de projectes 
d’innovació educativa de 
coordinació i d’integració de 
llengües i continguts. 
 
Nombre de peticions ateses 
d’assessorament per a material 
docent en anglès. 

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 
 

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

− Nombre de professorat que 
inicia la docència en valencià 
i en anglès. 

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 
 

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: traduïdes 
1879. En falten 132 
(26/6/2012) 
 
Anglès: fetes una mitjana de 
6 assignatures per titulació. 
Química realitzada. 
(26/6/2012) 

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. 

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. 
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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 
 
 

 

6.6.2. Incloure el requisit mínim del C1 (català) i 
B2 (anglès) per a la promoció al document de 
carrera docent 
 
Responsable: VCRIIM, VOAP 
 
Termini: curs 2011/2012 
 

Publicació del nou Document 
de Carrera Docent 

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

 

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

Nombre de professorat que ha 
fet una estada a l’estranger fent 
docència en anglès. 

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

i la divulgació científica en valencià. 
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ACCIONS INDICADORS 
7.1. Augmentar el nombre de tesis en valencià. 
 
Responsable: VCRIIM, SLT, departaments 
 
Termini: 2012-2014 
 

Nombre de tesis en valencià. 

7.2. Promoure la divulgació científica en valencià. 
 
Responsable: SCP, deganats, direcció de 
l’ESTCE i SLT 
 
Termini: 2012-2014 
 

Nombre d’activitats de 
divulgació científica. 

 
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: data d’aprovació per la Comissió 
Permanent de la Xarxa Vives del nou 
programa DRAC-PDI, 15-6-2012. 
 

Nombre de membres de la 
comunitat universitària que han 
fet una estada en una altra 
universitat. 

 
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 
 

Nombre de cursos de castellà i 
de valencià organitzats: 25 
(febrer 2011/febrer 2012) 
Nombre de persones 
participants: 314 (febrer 
2011/febrer 2012) 

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 

Nombre d’accions d’acolliment 
i d’integració. 
Nombre de persones 
participants. 
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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.  

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. 

 
 
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 pels 
membres de la comunitat universitària. 
 
Responsable: VCRIIM, SLT 
 
Termini: 2012-2014 

Nombre d’accions per a 
incentivar-ne l’ús. 
 
Campanyes per a la comunitat 
universitària 

 
12. Augmentar l’oferta de crèdits i assignatures en valencià i en anglès. 

 
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 

Nombre de plans de 
multilingüisme de titulació i 
departament: 
 
23 de 30 (graus) i 19 de 27 
(departaments). 26/6/2012. 

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 

- Nombre de plans de 
multilingüisme de titulació 

- Nombre de plans 
estratègics. 
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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. 

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. 

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

Nombre de reunions i 
informacions que s’han portat a 
terme amb els responsables de 
serveis, centres, etc. 

 
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. 
 

Nombre de documents 
multilingües elaborats. 
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Responsable: Rectorat, vicerectorats i SASC 
 
Termini: 2012-2014 

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 
 

- Percentatge de pàgines 
web en castellà, valencià i 
anglès. 

- 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 
 

Percentatge de pàgines en 
anglès al web de l’UJI 

15.3. Garantir l’ús del valencià en les eines 
informàtiques institucionals. 
 
Responsable: Vicerectorat d’Infraestructures i 
Servei d’Informàtica. 
 
Termini: 2012-2014 
 

- Llengües de desplegament 
de les eines informàtiques. 

 
 
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 
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ANNEX 2 

 
Propostes de millora de l’ús de les llengües en la docència  
 
Propostes de millora de l’ús de les llengües en la docència fetes pels departaments i les 
comissions de grau que caldria incorporar al pla estratègic del departament pel que fa a 
l’obligació d’impartir la docència en valencià i anglès assignada a les àrees del 
departament per les comissions dels graus on té docència: 
 
 

• Fomentar la realització de cursos de valencià per aplicar aquests coneixements a 
la docència. 

 
• Potenciar la formació en anglès i possibilitar l’assistència a cursos d’anglès 

programats per l’UJI. 
 

• Fer reunions informatives amb el professorat d’explicació dels objectius de 
docència en valencià i en anglès. 

 
• Conscienciar el professorat de la necessitat de mantenir i augmentar el 

percentatge de docència en valencià. 
 

• Fomentar entre el professorat la incorporació de l’anglès a la docència. 
 

• Realitzar seminaris sobre eines per a la preparació de l’acreditació de valencià i 
d’anglès. 

 
• Informar el professorat d’ajudes per adquirir competències lingüístiques. 

 
• Incorporar gradualment pel professorat que estiga preparat un percentatge de la 

seua docència en valencià i en anglès, ampliant-lo cada curs acadèmic. 
 

• Fer reunions de coordinació per part dels responsables de la titulació amb el 
professorat i revisar el POD per augmentar els percentatges de docència en 
valencià i en anglès. 

 
• Fer reunions informatives amb l’estudiantat per explicar els nivells lingüístics en 

valencià i en anglès que s’hi exigiran. 
 

• Fomentar l’assistència a congressos i reunions docents amb el valencià o 
l’anglès com a llengua vehicular. 

 
 
Àrea de Promoció Lingüística 
Servei de Llengües i Terminologia 
 
Castelló de la Plana, 5 de juliol de 2012 


