
PROGRAMA DE RECONEIXEMENT I SUPORT  
DE LA DOCÈNCIA EN VALENCIÀ PER AL CURS 2014-2015 
 

Convocatòria de selecció de graus per a la participació en el programa  

Atès que la Universitat Jaume i té com a finalitats, d’una banda, potenciar el 
coneixement i l’ús de la llengua pròpia atenent la seua consolidació i plena 
normalització en tota la comunitat universitària (article 5.i dels estatuts de la universitat) 
i, d’una altra banda, impulsar el coneixement i l’ús de l’anglès com a llengua de treball, 
el consell de govern va aprovar en la seua sessió núm. 32  de l'1 de març de 2013 el 
programa de reconeixement i suport a la docència en valencià. 

Aquest programa s’inscriu dins del Pla pluriennal de multilingüisme de la Universitat 
Jaume I, aprovat pel Consell de Govern el 30 de juny de 2011. El seu objectiu és 
reforçar la docència en valencià als graus. 

En atenció d’aquests motius, aquest Rectorat, 

RESOL 

Convocar les comissions de grau que reunisquen els requisits necessaris per a tenir el 
reconeixement, segons es descriu a l'annex 1. 

Publicar aquesta convocatòria en la pàgina web de 
l’UJI:http://www.uji.es/serveis/slt/beques/. 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs 
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, en el 
termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la notificació. 

No obstant això, contra aquesta resolució les persones interessades poden interposar un 
recurs de reposició, davant del mateix òrgan que la va dictar, en el termini d’un mes 
comptador des de l’endemà de la notificació; en aquest cas no es pot interposar el recurs 
contenciós administratiu anteriorment esmentat mentre no recaiga una resolució 
expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb els articles 116 i següents de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 

El rector, i per delegació de firma (Resolució de 26 de juny de 2012), la vicerectora de 
Cooperació, Relacions Internacionals i Institucionals i Multilingüisme. 

 

Inmaculada Fortanet Gómez 

Castelló de la Plana, 4 d’abril de 2014 

 



Annex 1 
 
1. Finalitat de la convocatòria 
 
Ateses les recomanacions del Pla pluriennal de multilingüisme i la voluntat de 
promoure la llengua pròpia de la Universitat Jaume I, aquest Pla té com a objectiu donar 
suport a la introducció de nova docència en impartida en valencià. 
 
El programa va adreçat a les comissions de grau, les quals hauran de sol·licitar les 
accions derivades d'aquest programa. Aquestes accions són: 

A. Reconeixement d’1,5 crèdits per cada crèdit de docència en valencià, en 
assignatures impartides fins ara en castellà, fins a un màxim de 6 crèdits per 
titulació i 3 crèdits per professor. 

B. Ajuda de matrícula en un curs de valencià i un examen d'acreditació dels oferits 
pel SLT de l'UJI per a professorat que impartisca docència en valencià o que es 
comprometa a fer-ho en el proper curs, fins a un màxim de dos professors 
beneficiaris per grau. 

C. Suport al professorat per part del Servei de Llengües i Terminologia i a 
l'estudiantat amb el programa de Voluntariat Lingüístic. 

D. Participació prioritària en la convocatòria de mobilitat DRAC PDI per a fer 
docència en català. 

 
2. Destinataris 
 
Els vicedegans o vicedirectors hauran de sol·licitar ser admesos en el programa i 
participar en una o més accions. Per al curs 2014-2015 podran ser admesos tres graus 
per a participar en aquest programa. Queden exclosos els graus de l'àmbit lingüístic. 
 

Per a la participació en les accions A) i B), el professorat participant haurà de ser 
PDI a temps complet i tenir acreditat almenys un nivell B2 de valencià o la capacitació 
per a fer docència en valencià reconeguda internament. En cas d'haver participat en 
anteriors convocatòries, serà condició necessària haver presentat una memòria, que serà 
analitzada per la comissió de selecció. 
 

Es consideraran com a mèrits la participació del professorat implicat en programes 
de mobilitat docent a altres universitats de parla catalana, així com la participació del 
professorat en cursos de formació del professorat per a l'ensenyament en valencià i/o 
projectes d'innovació educativa en aquest àmbit. 

El departament haurà de facilitar al professorat participant l'elecció de l'assignatura 
per la qual es demana reconeixement almenys per als dos propers cursos. El professor 
haurà de presentar un document de compromís de fer la docència en valencià, de 
matricular-se i aprofitar el curs de valencià i de presentar-se i intentar aprovar l'examen 
d'acreditació, així com col·laborar en l'estudiantat que participe en accions de 
Voluntariat Lingüístic, en cas de que la Comissió de Grau haja demanat participar en 
aquestes accions. 

 

 



3. Comissió de selecció 

La comissió de selecció està formada per les persones següents: 

• Inmaculada Fortanet Gómez, vicerectora de Cooperació, Relacions 
Internacionals i Institucionals i Multilingüisme o persona en qui delegue, que 
actuarà com a presidenta. 

• Bartomeu Prior Romero, cap del Servei de Llengües i Terminologia, o persona 
en qui delegue, que actuarà com a secretari. 

• Maties Segura, tècnic per a la promoció del valencià del Servei de Llengües i 
Terminologia. 

• Un representant de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, un de la Facultat 
de Ciències Jurídiques i Econòmiques, un de la Facultat de Ciències de la Salut i 
un de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, designats pels 
Degans/es i Director/a. 

 
4. Criteris de selecció 
 
Els criteris de selecció dels graus seran els següents: 
1. Tenir menys d'un 15% de docència en valencià en el grau en aquest moment. 
2. Els departaments amb docència en el grau compten amb menys d'un 20% del seu PDI 
amb acreditació lingüística en valencià. 
3. Alt índex d'estudiantat provinent de fora de la Comunitat Valenciana en el grau. 
 
5. Obligacions 

Al final de curs el professorat implicat haurà de lliurar una memòria de les activitats 
dutes a terme i tindrà una entrevista en alguns dels membres de la comissió de selecció i 
seguiment del programa. Aquesta comissió valorarà, juntament en la Comissió de Grau 
la repercussió del programa en el grau. 

6. Sol·licituds i termini de presentació 
 
Els vicedegans o vicedirectors hauran de presentar-se en el Registre General d'aquesta 
Universitat les sol·licituds (PDF), degudament emplenades i dirigides al Vicerectorat de 
Cooperació, Relacions Internacionals i Institucionals i Multilingüisme. El termini per a 
la presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 14 d'abril de 2014. Les sol·licituds hauran 
d'anar acompanyades de la documentació que acredite el compliment de tots o alguns 
dels criteris de selecció, així com el nom del professorat que es compromet a participar 
en el programa i el vistiplau del seu departament.  

Així mateix, les sol·licituds podran presentar-se en els Registres i Oficines que es 
refereix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

Si la sol·licitud d'iniciació no reuneix els requisits i/o qualsevol de les dades previstes en 
l'article 70 de la citada Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques 
i Procediment Administratiu Comú, de conformitat amb el que es disposa en l'article 
59.6 de la mateixa, es requerirà a l'interessat per mitjà de la publicació en la pàgina web 
http://www.uji.es/serveis/slt/beques/ de la Universitat perquè esmene les faltes o 
acompanye els documents preceptius en el termini màxim i improrrogable de 10 dies 
hàbils, amb prevenció que, si no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, i 

http://www.uji.es/bin/serveis/slt/beques/2014/s-psdval.pdf


transcorregut aquest termini es publicarà la llista definitiva d'admesos i exclosos.  
 
7. Resolució 
 
La comunicació de la resolució de la sol·licitud a degà/na o director/a dels graus 
seleccionats tindrà lloc en un termini màxim de dos mesos comptadors des de la data de 
la finalització del període de presentació de sol·licituds mitjançant la publicació en la 
pàgina web de l’UJI: http://www.uji.es/serveis/slt/beques/. 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs 
de reposició davant del Rectorat de la Universitat Jaume I, en el termini d’un mes 
comptador des de l’endemà a la publicació, de conformitat amb els articles 114 a 116 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, i un recurs contenciós administratiu davant del 
Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, dins dels dos mesos següents, comptadors 
des de l’endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableixen els articles 8, 
14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. Tot això, sense perjudici que es puga interposar qualsevol altre recurs 
que es considere oportú. 

8. Comunicacions i publicacions 
 
Qualsevol comunicació o notificació d’incidències o altres qüestions que puguen sorgir 
es publicaran en la pàgina web de l’UJI: http://www.uji.es/serveis/slt/beques/. També es 
poden notificar per correu electrònic a l’adreça infoslt@uji.es o consultar personalment 
al Servei de Llengües i Terminologia. 
 
9. Règim jurídic 

En tot el no previst en les presents bases s'estarà al disposat en els preceptes bàsics de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, i en les seues respectives normes de 
desenvolupament. Supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret públic i, en 
defecte d'aquestes, les normes de dret privat. 

 


