


Servei de Llengües i Terminologia

El Servei de Llengües i Terminologia dóna resposta a les necessitats multilingües de
la comunitat universitària i treballa prioritàriament per la promoció del valencià i la
realització d’activitats adreçades a aconseguir-ne
la consolidació com a llengua pròpia
de la Universitat.

Assessorament

Assessorament lingüístic en català, espanyol i anglès

Correcció i traducció de textos generals i especialitzats

Resolució de consultes lingüístiques i terminològiques

Assessorament sobre bibliografia específica

Edició de materials lingüístics de suport a
la docència i a la gestió

El valencià,
vehicle d’unió entre les llengües

Parla la teua llengua
i sigues solidari: a l’UJI, parla,
escriu i viu en valencià

http://www.uji.es/serveis/slt/base/asst/
http://www.uji.es/serveis/slt/base/ales/


Formació

El Servei de Llengües i Terminologia, a través del Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL),
ofereix la possibilitat d’aprendre de manera autònoma alemany, anglès, català, francès,
espanyol per a estrangers i italià o bé reforçar-ne determinats aspectes per assolir el nivell de
llengua desitjat.

El Servei de Llengües i Terminologia organitza també una ampla gamma de cursos presencials,
semipresencials i virtuals:

Cursos de llengua general: català, alemany, anglès, francès, italià, etc.

Cursos de llengües per a estrangers: català i espanyol.

Cursos específics: llenguatge administratiu, redacció de textos, recursos informàtics aplicats a
la traducció i correcció, anglès acadèmic i per a la docència, etc.

Entra a l’espai europeu
d’educació superior

amb l’SLT

No et quedes enrere,
entra al futur

http://www.uji.es/serveis/slt/base/adf/


Promoció

Informació sobre drets lingüístics

Voluntariat lingüístic

Convocatòria d’ajudes i beques per a la promoció lingüística

Obtenció i difusió de dades sociolingüístiques

Realització de campanyes, jornades i activitats culturals a favor del valencià i d’altres llengües

Localització

Servei de Llengües i Terminologia
Rectorat, primera planta
Telèfon 964 728 881
infoslt@uji.es

Centre d’Autoaprenentatge de Llengües
Biblioteca, planta baixa
Telèfon 964 729 468
cal@uji.es

Llengües diferents
comporten
visions del món diferents

Coneix altres mons,
vine al CAL

http://www.uji.es/serveis/slt/
http://www.uji.es/serveis/slt/base/adf/serveis/cal/
mailto:infoslt@uji.es
mailto:cal@uji.es
http://www.uji.es/serveis/slt/base/apl/

