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Informe anual sobre el Pla pluriennal de 

multilingüisme 2016/18.  Juny de 2017. 

 

El Consell de Govern 7/2016, celebrat el 21 de juliol de 2016, va aprovar el Pla 

pluriennal de multilingüisme 2016/2018 (PPM). En la introducció del Pla s’especifica 

que aquest segon Pla pluriennal de multilingüisme, de tan sols dos anys fins a la 

finalització del període de govern de l’actual rector i Consell de Direcció, es planteja 

com a objectiu avançar en l’acreditació dels coneixements i l’extensió de l’ús del 

valencià com a llengua pròpia, que ha de ser la llengua preferent de la Universitat. 

D’una altra banda, cal avançar també en els coneixements i l’ús de l’anglès com a 

llengua de treball, i també en la introducció d’altres llengües estrangeres.  

Pel que fa al seguiment i avaluació del Pla, l’apartat 6 del Pla estableix que els 

mecanismes de seguiment seran els ja establerts per la Universitat en el seu Pla 

estratègic, i per altra normativa, com ara el programa Docentia. També es farà la revisió 

d’aquest Pla juntament amb el seguiment anual del Model educatiu. A més a més, la 

Comissió de Política Lingüística i el Servei de Llengües i Terminologia seran els 

encarregats de recollir les dades adients i fer un seguiment de totes les acciones 

derivades del Pla i del seu nivell de compliment. Finalment aquest apartat conclou que 

s’elaborarà un informe anual aprovat per la Comissió de Política Lingüística que es 

presentarà al Consell de Govern. 

És per això que ens disposem ara a retre comptes davant de la Comissió de Política 

Lingüística i del Consell de Govern, a l’equador de la vigència del Pla, dels resultats i 

de les accions que s’hi estan desenvolupant. No obstant això, el document 

Desenvolupament de les accions del PPM 2016/2018  i l’actualització d’aquest informe 

es podrà consultar en la pàgina web de l’Observatori Lingüístic de l’UJI 

<http://www.uji.es/serveis/slt/base/apl/observatori/>. L’Observatori Lingüístic té entre 

els seus objectius l’avaluació i l’evolució de la situació de les llengües, la defensa dels 

drets lingüístics i l’elaboració d’informes sociolingüístics i la seua difusió. 

1. El valencià vehicle de comunicació a l’UJI 

L’Eix 1 del PPM té com a objectiu 1 “Augmentar l’ús actiu del valencià i fer realitat 

que el valencià siga la llengua de comunicació entre les persones, tant en l’activitat 

acadèmica, com en la gestió, i en les activitats extraacadèmiques i culturals”. Així, 

l’acció 1.2 del PPM assenyala com una de les accions més importants “promoure el 

coneixement i l’ús del valencià en un marc multilingüe, donant a conèixer el concepte 

de subsidiarietat lingüística i vetllant pel seu acompliment”. Un indicador molt concret 

d’aquesta acció ha estat el seguiment de la instrucció emesa pel Consell de Direcció 

sobre la llengua dels missatges de correu electrònic que s’envien a la comunitat 

universitària. De fet, i a fi que siga coneguda per tots, aquesta instrucció s’incorporarà a 

l’actualització del Manual d’usos lingüístics de l’UJI. 

Així, doncs, quan s’han detectat casos que no s’acomplia aquesta instrucció des de 

l’Observatori Lingüístic ens hem posat en contacte amb les unitats, centres o serveis 

afectats a fi que rectificaren la llengua o l’ordre de preferència de les llengües en els 

missatges. Hem de dir que en la totalitat dels casos la resposta ha estat positiva. 

http://www.uji.es/serveis/slt/base/apl/observatori/
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Un altre dels indicadors (acció 1.3) ha estat les consultes, queixes o suggeriments que 

els usuaris han enviat a la Bústia d’Usos Lingüístics de l’UJI. Des del passat més de 

juny se n’han rebut trenta-una. 

Entre les consultes hem de destacar preguntes de l’estudiantat sobre la llengua en què es 

poden fer els exàmens o sobre l’exigència de l’acreditació lingüística en finalitzar els 

estudis. Pel que fa a les queixes hem de remarcar que no n’hi ha hagut per reclamar 

escrits o actuacions en castellà. Les que hem rebut fan referència a exigir més presència 

del valencià i més docència en valencià o en anglès o a millorar la qualitat de la 

docència en anglès. 

Entre aquestes queixes: falta de seguretat lingüística per professorat que es passa al 

castellà quan la classe està anunciada en català, pocs crèdits en valencià en assignatures 

no lingüístiques (per exemple en la titulació de Traducció que té com a itinerari o 

llengua A, de destinació, el català) o reclamació de grups en valencià. També sobre 

l’ordre o disposició de les llengües en correus bilingües, reclamant que el valencià 

ocupara el lloc preferent. 

Hi ha hagut un suggeriment i una queixa referents a l’anglès, el suggeriment és relatiu a 

la creació de graus en anglès (concretament d’un grup ARA en Dret) i una queixa sobre 

el baix nivell de coneixement d’anglès del professorat en un grau en concret. 

A totes aquestes queixes o suggeriments se’ls ha donat la resposta adequada o s’ha 

traslladat la queixa als responsables institucionals corresponents a fi que es donara el 

tractament corresponent en defensa dels drets lingüístics si haguera estat necessari 

Igualment, i dins de la mateixa acció 1.3, de seguiment de l’Observatori Lingüístic i de 

la Bústia d’Usos Lingüístics, està el manteniment de la informació actualitzada de les 

dades sociolingüístiques referides a l’UJI que es poden consultar efectivament en el web 

citat anteriorment. 

També s’han analitzat (acció 1.4) les activitats organitzades en valencià el voltant del 

25è aniversari de l’UJI. S’hi han realitzat un total de 44 activitats en valencià (el 

57,14%), del total de 77 activitats. 

2. Dinamització, assessorament i formació. 

L’objectiu 2 del PPM, “Garantir el plurilingüisme de tot l’estudiantat i del personal en 

almenys les tres llengües prioritàries” ha tingut, pel que fa a la sensibilització de la 

comunitat universitària (acció 2.1) una expressió rellevant mitjançant la realització de 

diverses campanyes. La primera, la campanya de difusió i promoció del mateix PPM, 

que va comptar amb la col·laboració del dibuixant i artista gràfic Joan Montañés, Xipell, 

que va tindre molt bona acceptació i que va es va difondre per diversos mitjans i xarxes. 

També s’han realitzat les campanyes “Una universitat de llengües”, “Igualtat lingüística 

és...” i diverses accions informatives en jornades de portes obertes, xarrades de 

benvinguda de nou estudiantat, etc. 

També és important assenyalar la convocatòria d'ajudes per a la realització de treballs 

de fi de grau, treballs de fi de màster i tesis doctorals en valencià, amb la corresponent 

resolució d’ajudes per a cinc treballs de fi de grau o màster i sis tesis en valencià (acció 

7.1).  Aquestes ajudes sense dubte han contribuït a augmentar en part la redacció de 
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tesis en valencià, que els dos darrers cursos han passat de 4 (2014) a 11 (2015) i 14 

(2016). 

En aquesta línia d’impulsar la docència en valencià i en anglès, la Universitat ha 

continuat amb els programes de reconeixement a la docència en valencià i en anglès 

amb les ajudes que s’oferten (acció 6.3). 

En concret, pel que fa a la docència en valencià s’estableixen les següents ajudes i 

programes: 

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 presencial o virtual i un examen 

d'acreditació dels oferits pel Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Jaume 

I per a professorat que impartisca docència en valencià o que es comprometa a fer-ho en 

el proper curs, entre un mínim de dos i un màxim de quatre 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 fer docència 

en català. 

Els graus beneficiats el curs actual han estat els següents: 

Grau en Enginyeria Industrial i Desenvolupament de Productes, que participarà en el 

programa A. Graus en Administració i Direcció d’Empreses, en Economia i en Finances 

i Comptabilitat, que participaran en els programes A, B, C, D i E. 

Pel que fa al reconeixement de la docència en anglès: 

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 presencial o virtual d'anglès i un examen d'acreditació 

dels oferits pel SLT de l'UJI per a professorat que impartisca docència totalment en 

anglès, entre un mínim de dos i un màxim de quatre 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 en pràctiques degudament acreditats.  

D. Participació prioritària en la convocatòria de professorat visitant per a fer docència 

en anglès.  

E. Participació prioritària del PAS dels departaments en accions de mobilitat per a 

aquest col·lectiu. 

I els graus beneficiaris han estat: 
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Grup EURUJI (graus en Tecnologies Industrials, en Enginyeria Mecànica, en 

Enginyeria Elèctrica i en Enginyeria Química), que participaran en els programes A, B, 

C, D i E.  

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes, que 

participarà en els programes A, B, C, D i E.  

Graus en Administració i Direcció d’Empreses, en Economia i en Finances i 

Comptabilitat, que participaran en els programes A, B, C, D i E.  

Grau en Enginyeria Mecànica, que participarà en els programes A, B, C, E i H. 

Un fet a destacar entre les tasques d’assessorament lingüístic de l’SLT és la traducció i 

correcció del suplement europeu al títol (SET), en què s’ha col·laborat amb distints 

serveis de la Universitat per a finalment poder expedir a l’alumnat de l’UJI una versió 

en valencià, castellà i anglès. Igualment, la nova implementació del SIA (abans LLEU) 

ha comptat amb el suport de l’SLT en les tasques de correcció i traducció de les 

interfícies i el contingut nou també en les tres llengües esmentades (acció 6.4).  

Una altra acció incorporada enguany ha estat l'organització i impartició de cursos de 

formació del PAS sobre eines informàtiques i recursos electrònics per a l'elaboració de 

documents en valencià i en anglès (acció 12.3) 

A fi de millorar la formació lingüística de la comunitat universitària i garantir-ne 

l’acreditació (Objectiu 4) s’ha creat una pàgina web sobre l’acreditació de llengües, que 

conté directrius sobre el requisit d’acreditació lingüística per als graus (aprovat per CG, 

el 26 de gener de 2017),  preguntes freqüents sobre el requisit d’acreditació lingüística 

per als graus i procediment o directrius. Així com una adreça per a consultes 

acreditaciouji@uji.es. 

 

En aquest aspecte formatiu, cal remarcar (acció 4.7) la consolidació de les proves 

d’acreditació de llengües amb la renovació de l’UJI a l’Associació de Centres de 

Llengües d’Ensenyament Superior (ACLES), als models de certificats oficials admesos 

per ACLES (acció 4.2), la col·laboració de l’UJI i Cambridge Castelló per a realitzar 

dues convocatòries anuals dels nivells B1, B2, C1 i C2 a la Universitat, la realització de 

les proves de la JQCV a la Universitat i la incorporació de l’UJI a la CIEACOVA 

(Comissió Interuniversitària d'Estandardització d'Acreditacions de Coneixements de 

Valencià). En aquesta línia hem d’esmentar la realització de 16 proves diferents amb 

més de 700 persones inscrites. I els convenis per treballar amb les aplicacions virtuals 

Dexway, amb 250 llicències (acció 4.5). Senyalar també que s’ha establert un acord 

amb el Centre Alemany de València perquè la comunitat universitària tinga descomptes 

i tracte preferencial en la matrícula de cursos i proves d’acreditació oficials.  

 

S’hi ha impulsat, igualment, la formació en llengües durant aquest període mitjançant el 

desenvolupament de 15 cursos de català, amb 375 persones inscrites, 8 d’espanyol (com 

a llengua estrangera), 3 de català  (com a llengua estrangera) amb 45 persones inscrites, 

amb 125 persones, 35 d’anglès amb 850 persones inscrites, 4 d’alemany amb 60 

persones inscrites, 8 de francès amb 150 persones inscrites i 9 d’italià amb 145 persones 

inscrites.  

http://www.uji.es/serveis/slt/base/adf/acreditacio/
mailto:acreditaciouji@uji.es
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També, des de l’Àrea de Formació de l’SLT s’està treballant en un CAL virtual que 

estarà a l’abast de tota la comunitat universitària. També s’han incorporat els certificats 

oficials de l’SLT a l’administració electrònica.   

El nombre de persones que han fet la seua formació al Centre d’Autoaprenentatge de 

Llengües (CAL), és a dir, que hi han estat ateses i assessorades per les assessores i 

assessors és de 4.209 (acció 4.6). 

Igualment, s’està consolidant, a través de l’e-ujier l’aplicació Nivell de coneixements 

lingüístics assolits, que permet saber a la Universitat els graus i nivells del personal de 

la Universitat en les diverses llengües (acció 4.7). Fins al moment han introduït i validat 

els seus nivells 259 persones membres del PAS (el 39,8%) del total (650 persones) i 560 

persones membres del PDI (el 33,6%) del total (1.667 persones). Tot i això s’està 

treballant amb el Servei d’Informàtica per unificar la informació en una única base de 

dades que incorpore els certificats del Servei de Recursos Humans. 

També cal fer una lectura positiva del treball de l’SLT per la promoció de les llengües 

en l’aspecte formatiu, no sols a nivell intern de la Universitat sinó també a través de la 

participació en fòrums externs. 

En el primer cas, cal recordar la coordinació i col·laboració de l’SLT amb l’USE per 

oferir formació al professorat (acció 3.1) com ara cursos d’assertivitat lingüística i 

d’introducció a la docència en anglès (acció 6.4) 

Converses amb les titulacions, departaments i centres per fer formació adhoc, 

específics, com ara un curs de llenguatge administratiu per a estudiantat de la FCJE o 

cursos específics d’anglès (accions 4.6 i 12.3). 

En el segon cas, des de l’SLT s’ha treballat per consolidar un sistema d’acreditació de 

les competències lingüístiques de la comunitat universitària d’acord amb estàndards 

reconeguts i s’ha participat en organitzacions d’acreditació reconegudes fora de la 

Universitat (acció 4.7), com ara comissions per elaborar un nou decret de capacitació 

(amb la Generalitat Valenciana i resta d’universitats valencianes), prova en línia en 

català (amb la Xarxa Vives), reconeixement de nous certificats (amb la comissió 

ACLES -Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior) o la 

CIEACOVA -la Comissió Interuniversitària d'Estandardització d'Acreditacions de 

Coneixements de Valencià). 

Finalment, s’hi han analitzat les edicions en català dels llibres de referència a l’aula 

editats pel professorat (amb èmfasi en la col·lecció Sapientia de llibres virtuals). Durant 

el 2016 i el que portem de 2017 se n’han editat 6 en valencià i 8 en castellà, dels 14 

editats en total, el 42,85%, (acció 1.5). 

 

3. Les llengües de la docència a l’UJI 

Però és l’acció 2.2 la que mereix una anàlisi especial perquè és la clau de volta de tot el 

sistema de docència de les llengües a la Universitat.  L’acció consisteix a “Planificar en 

cada titulació les llengües de docència, dins del marc del Pla estratègic, per tal de 

garantir el plurilingüisme de l’estudiantat en almenys les tres llengües prioritàries” i té 

http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/25184/browse?type=dateissued&order=DESC&rpp=200
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dos indicadors: a) nombre de graus amb accions per a garantir el plurilingüisme en els 

seus plans estratègics amb repercussió econòmica i b) la taxa d’èxit de les accions 

proposades. 

Aquesta acció enllaça amb l’acció 6.1.  “Ampliar l’oferta en valencià i en anglès als 

graus, amb l’objectiu d’arribar al 25% de docència en valencià en 2 anys i almenys a un 

5% de docència en anglès, en assignatures no lingüístiques, és a dir, no etiquetades en la 

memòria del grau com a docència de llengua catalana o castellana o de llengües 

estrangeres” que té com a indicadors: a) nombre de crèdits impartits en valencià i 

anglès, segons consta en el POD del professorat i b) accions del Pla estratègic dels 

centres per tal d’acomplir l’objectiu descrit. 

El primer que observem és que, tot i ser correcte el plantejament teòric, pel que hauria 

suposar de canvi de la concepció i del procediment sobre la planificació de la docència, 

és a dir, passar del voluntarisme o voluntat individual del professorat sobre la llengua 

vehicular de la docència a la responsabilitat institucional, a la capacitat organitzativa de 

la Universitat per a planificar les llengües de la docència de cada titulació, tot això, com 

diem, falla a l’hora de portar-ho a la pràctica. 

Tal vegada primer caldria fer un cop d’ull sobre quin és el grau de docència de les 

llengües en els graus de l’UJI en els darreres cinc cursos, que podrem analitzar en 

aquest gràfic: 

 

Com podem observar,  la docència en castellà és absolutament majoritària a l’UJI: tres 

quartes parts dels crèdits s’imparteixen en aquesta llengua. Si bé la docència en anglès 

s’havia mantingut pràcticament els dos darrers anys, el curs actual ha augmentat 0,46 

punts sobrepassant l’objectiu d’arribar al 5% dels crèdits. No passa el mateix, però, amb 

la docència en valencià, que manté un encefalograma pla des de fa molts anys, amb una 

tendència descendent iniciada el curs passat que es concreta amb una pèrdua enguany de 

0,84 punts respecte al curs anterior, i que sense dubte no arribarà al 25%  dels crèdits 
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prevists com a objectiu al final del període biennal del PPM. Les dades desglossades per 

titulacions es poden veure en l’Annex 2. 

Per completar aquesta visió podem analitzar la docència en màsters dels darrers quatre 

anys per llengua de docència, on es percep també la mateixa tendència indicada en el 

cas de les titulacions. Enguany, per primera vegada s’observa que la docència en anglès 

supera a la docència en valencià, que passa a ser a ser la tercera llengua de la docència 

en els màsters. 

 

 

Efectivament, el que falla, al nostre entendre, en el cas dels graus, és la translació a la 

titulació de l’objectiu de millora de la docència en valencià. Aquest objectiu de millora 

de la docència en valencià de les titulacions és un dels dotze objectius del Pla estratègic 

del  centre (facultat o ESTCE). La meta per millorar aquest objectiu és negociat amb els 

centres pel Vicerectorat de Planificació Estratègica, Qualitat i Igualtat, amb resultats 

molt desiguals, com es pot veure en l’Annex 4 d’aquest Informe. 

Aquesta planificació o negociació és bianual. Així, doncs, s’ha negociat amb els centres 

durant el primer trimestre de 2017 les metes per al curs 2017/2018 sobre valors del curs 

2015/2016 i anteriors. No obstant això, a hores d’ara ja sabem (acció 11.2) que 10 

titulacions de les 31 de l’UJI, no sols és que no acompliran les expectatives d’augment 

de la docència en valencià, sinó que les metes que s’han proposat són inferiors als valors 

actuals de docència en valencià. 

Un altre dels errors, també al nostre entendre, és que deixa la planificació de l’augment 

de la docència en valencià, a les direccions dels centres, que és al cap i la fi qui reparteix 

el pressupost econòmic a les titulacions com ja hem dit abans, atenent al conjunt dels 12 

o més ítems del Pla estratègic, del qual l’augment o disminució de la docència en 

valencià és sols una part que pot quedar compensada econòmicament amb l’augment de 

la resta d’ítems del Pla. 
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La Universitat s’havia fixat per al PPM 2011/2014 com a objectius lingüístics els 

següents: assolir la normalització de l’ús del català en la docència i la igualtat de les 

dues llengües oficials, per una banda, i la introducció d’un mínim del 5% dels crèdits de 

la titulació en anglès, per una altra. A més a més, l’augment de crèdits de la docència en 

anglès no s’havia de fer a costa de crèdits de la docència en català. 

Com hem dit abans, el PPM 2016/2018 es proposava, en la planificació lingüística de 

l’UJI, passar del 20 al 25% dels crèdits de la docència en valencià en dos anys, amb una 

planificació institucional de l’increment de docència en valencià en cada grau, metes 

que no s’hi acompliran d’acord amb els resultats actuals. 

Es veu, doncs, la necessitat d’establir uns criteris per a l’augment de l’ús de les llengües 

en el moment de l’elaboració de l’oferta dels ensenyaments oficials de grau i de màster 

per al curs acadèmic per al proper curs 2017-2018 i successius, d’acord amb un 

plantejament de metes globals a aconseguir per la Universitat i per cada titulació en 

particular. I aquests criteris haurien d’estar aprovats pel Consell de Govern de l’UJI.  

Aquests criteris haurien de contenir, els percentatges d’augment de la docència en 

valencià, i en anglès, amb els factors correctors necessaris en aquelles titulacions més 

deficitàries. 

A més a més, l’augment de la docència en valencià, i en anglès, hauria d’estar vinculada 

a uns objectius específics dins del Pla estratègic, però amb un tractament i consignació 

pressupostària diferenciada.  

Finalment, la planificació i negociació amb les titulacions s’hauria de fer des del 

Consell de Direcció, mitjançant el vicerectorat o vicerectorats implicats, amb la 

participació de la Direcció Acadèmica de Multilingüisme, directament amb les 

titulacions. I, finalment, atesos els resultats, pot ser calguera estudiar la possibilitat 

d’introduir un pla específic d’increment de la docència en valencià. 

Una altra de les opcions per augmentar la docència en valencià (i també en anglès, si 

escau) és la de complementar les accions anteriors amb l’augment de la docència en 

valencià mitjançant plans de departament que vinculen directament a les àrees de 

coneixement. Amb l’establiment, igualment, de criteris específics de percentatges 

d’augment i factors correctors en les àrees més deficitàries. 

Malgrat les metes tan poc optimistes que s’hi proposen la majoria de titulacions, sí que 

és interessant remarcar algunes de les accions (acció 6.1)) que des de les titulacions i els 

centres es proposen per augmentar la docència en valencià i en anglès: 

 Revisar la docència que s'imparteix actualment en valencià i en altres llengües i 

estudiar les opcions d'incrementar-la entre el professorat capacitat per a això. 

 Implantació progressiva durant els següents anys de docència en anglès i en 

valencià, impartint classes i seminaris en anglès i en valencià en les assignatures 

amb el professorat capacitat. 

 Sol·licitar al departament la inclusió del requisit per a la contractació del 

coneixement del valencià i de l'anglès. 

 Coordinació amb els departaments per incentivar l'ús del valencià i de l'anglès 

per part del professorat. 
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 Revisió del POD per tractar d'incrementar crèdits impartits en anglès i en 

valencià. 

 Reunió de professorat amb un doble objectiu: conèixer qui pot fer classes en 

anglès i en valencià i en quin percentatge i assessorar-lo sobre fórmules per dur-

ho a terme. 

 Incentivar la formació del PDI en valencià i en llengües estrangeres. 

 Sol·licitar al Servei de Llengües i Terminologia una reunió d'assessorament al 

professorat sobre com introduir llengües estrangeres en classe. 

 Incentivar la creació de materials docents en valencià i en altres llengües. 

 Incentivar amb crèdits la docència en valencià i en anglès. 

 Adquisició de manuals docents en valencià i en anglès per a la Biblioteca. 

 

Propostes d’accions específiques per augmentar la docència en anglès: 

 

 Millorar la difusió internacional dels màsters en anglès. 

 Estudiar accions d'internacionalització cap a població de parla anglesa.  

 Promoure la participació de professorat internacional. 

 Proporcionar materials formatius en anglès en les assignatures optatives. 

 Establiment de converses amb centres estrangers per a l'eventual signatura 

d'acords. 

 Incentivar la realització dels treballs fi de grau en anglès mitjançant la cobertura 

de les despeses d'impressió. 

 

4. L’estatus de les llengües a l’UJI  

Diverses llengües poden conviure i mantenir-se en un territori, en aquest cas la 

Universitat, si compleixen funcions diferents, és a dir, si no són redundants. Les 

polítiques de sostenibilitat lingüística es basen en un principi de subsidiarietat, segons el 

qual tot allò que es puga fer en les llengües locals no s’hauria de fer en llengües 

regionals o globals. Les llengües locals han de tenir funcions exclusives o específiques, 

incloent-hi funcions associades al prestigi i la modernitat a fi que es consideren llengües 

necessàries. 

Així, doncs, cal una distribució de funcions de les llengües que en possibilite la 

convivència sostenible.  

Són aquests conceptes de subsidiarietat, sostenibilitat, equitat i rendibilitat econòmica 

de les llengües les que ens haurien de guiar també en els usos administratius interns i 

externs de les llengües a la Universitat. 

Així, doncs, per tal de continuar afavorint la utilització i interacció de diverses llengües 

en el desenvolupament de les activitats administratives, acadèmiques i institucionals, 

amb el valencià com a llengua preferent i vetllar per l’aplicació del Manual d’usos 

lingüístics (acció 5.1) i amb la finalitat de garantir més eficaçment els drets lingüístics 

de la comunitat universitària, el Consell de Direcció, a través del Vicerectorat 
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d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme, va considerar convenient (al cap 

de sis anys des de la seua aprovació), reforçar el concepte de seguretat lingüística, 

incorporar el d’igualtat lingüística i el de subsidiarietat lingüística (amb una instrucció 

molt concreta sobre l’enviament de missatges de correu electrònic).  

Al mateix temps s’ha fet una relectura del text millorant la redacció d’aquells articles 

que podien representar algun dubte d’interpretació. Aquest text es presenta ara a la 

Comissió de Política Lingüística, a fi que, si hi dóna el vistiplau, l’eleve al Consell de 

Direcció, pas previ a la seua aprovació pel Consell de Govern. 

Per altra banda, a fi de garantir la convivència a les aules de les llengües d’ús acadèmic 

calia donar a conèixer la Guia per a la docència multilingüe, per tal d’orientar els plans 

de multilingüisme de les titulacions a causa de la incorporació de noves llengües de 

docència (acció 4.4). Així doncs, aquesta era la finalitat d’aquest document: l’orientació 

a les comissions gestores de grau i departaments, així com tot el professorat implicat en 

la docència, per tal d’aconseguir progressivament els objectius establerts, tot tenint en 

compte les diferents circumstàncies que es poden trobar a la Universitat. 

La Guia contenia orientacions sobre les llengües vehiculars i el plurilingüisme a l’aula, 

sobre la seguretat lingüística, per a la formació i acreditació de l’estudiantat i del 

professorat i de reconeixement de la docència multilingüe. 

No obstant això, l’aprovació pel Consell de Govern de la normativa sobre l’acreditació 

de l’estudiantat de grau en gener de 2017  a fi que fóra possible, planificar en cada 

titulació de grau les accions que facilitaran l’adquisició del nivell C1 de valencià i B2 

d’anglès del seu estudiantat (acció 4.2) així com el Document de carrera docent del 

professorat, ens ha fer replantejar i modificar els continguts de la Guia. 

Efectivament, el Document per a l’acreditació de llengües per part de l’estudiantat de 

Grau (aprovat pel Consell de Govern núm. 1/2017 el 26 de gener de 2017) diu que una 

vegada s’haja modificat el pla d’estudis al qual accedeix, l’estudiantat de la Universitat 

Jaume I haurà de demostrar els seus coneixements de valencià (nivell C1) i de llengües 

estrangeres, preferentment d’anglès (Nivell B2) abans de fer el dipòsit del títol.  

 

Per a demostrar aquest coneixement, i sempre que el pla d’estudis del seu grau no fixe 

altres requisits lingüístics o vies per a aconseguir-los, l'estudiantat disposarà de diferents 

vies. L’aplicació serà progressiva en funció dels processos de modificació dels plans 

d’estudis; en cap cas començarà abans del curs 2018/19 i, quan comence a aplicar-se, 

només afectarà l’estudiantat que inicie els estudis a partir d’aquell curs i el requisit 

lingüístic estiga inclòs en el seu pla d’estudis. 

 

 

Àrea de Promoció Lingüística 

Servei de Llengües i Terminologia 

 

Castelló de la Plana, 20 de juny de 2017. 

 


