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● Les universitats públiques simbòlicament importants en el 
procés de normalització i valorització d’una llengua.

● Condicionades per l’evolució general del canvi lingüístic 
en el conjunt del territori i en la resta de les institucions 
valencianes.

D’0n partim per a l’anàlisi? Els usos lingüístics 
a les universitats  públiques valencianes



Estudiantat País Valencià. PEV/PIL/PPEV
Curs 2015/2016. Total i percentatge. Dades: Conselleria d’Educació.

Infantil/Primària % Secundària % Batxillerat %

Qui 
estudia 

en 
valencià

180.554 40,93 65.176 34,52 11.518 29,39

Qui 
estudia 

en 
castellà

260.536 59,07 123.633 65,48 27.675 70,61

Població 
escolar 441.090 188.809 39.193



Ensenyament a la ciutat de Castelló de la 
Plana. Dades de la Conselleria d’Educació.



Universitats: tres apunts significatius
● Estudiantat: no té garantit el dret a rebre la docència en

valencià, en un context de feble reivindicació del seu dret
lingüístic.

● Professorat: A l’UJI i a la UV s’hi ha introduït el requisit
lingüístic per consolidar les places, però no per a l’accés.

● Administració: l’UJI, amb requisit lingüístic per accedir a la

plantilla (C 1 o nivell mitjà de valencià).



La docència a la universitat

● Universitats amb “línia” : UV, UA, UPV

Sensació de més cobertura institucional. UV: tendència a grups
multilingüe.

● Universitats amb opció personal o compromís del professorat: UJI. 
Estancament. Hem tocat sostre i necessitem canviar de model.

● Universitat quasi monolingüe en castellà: UMH



Un detall sobre els usos administratius
(llengua dels documents del Registre General de l'UJI. Any 2015)

Idioma Entrades
nombres
absoluts

Eixides
nombres
absoluts

Entrades
percentatge

Eixides
percentatge

Anglès 28 3 0,10% 0,02%
Castellà 8.347 2.885 32,05% 27,17%
Valencià 17.643 7.604 67,74% 72,38%



Opció lingüística de l’estudiantat de l’UJI
Curs 2016/2017. Percentatges.

Opció lingüística Percentatge

Valencià 22,85%

Castellà 64,09%

Indiferent 12,58%

No ho sap 0,14%

No contesta 0,34%

Valencià + indiferent 35,43%



Gràfic: evolució de la demanda de docència en 
valencià.  Des del curs 1998/99 al curs 2016/2017



Estudiantat matriculat en valencià 
en cicles/graus i màsters a l’UJI

Estudiantat matriculat en assignatures amb algun crèdit amb

docència en valencià: 11.523: 86,09%
Nombre d’estudiantat de la Universitat: 13.385



UA UJI UMH UPV UV-EG SUPV
Tot en 
valencià

1,3 1,1 0,3 3,8 1,8

La major 
part en 
valencià

1,0 12,3 0,3 5,3 13,7 7,7

Meitat i 
meitat

3,1 19,2 0,5 5,6 17,3 10,1

La major 
part en 
castellà

15,1 4,1 1,8 29,5 32,2 26,7

Tot en 
castellà

79,5 26,4 97,4 59,3 33,0 53,7

Llengua en què fa la classe el professorat 
(segons l’estudiantat enquestat)



L’ús de la llengua en la docència
a les universitats de la Xarxa Vives. Curs 2014/2015.



Comparació de les llengües de la docència a les
universitats públiques valencianes (Curs 2015/2016)

en valencià 
d’àrees no 

lingüístiques

en castellà 
d’àrees no 

lingüístiques

en anglès 
d’àrees no 

lingüístiques

en altres 
llengües 

d’àrees no 

lingüístiques

Total 
hores/crèdits 
impartits en 
universitat

UMH 0 99,68 0,32 0 100

UJI 20,26 74,20 5,53 100
UV-EG 34,3 57,4 6,4 1,9 100

UPV 6,54 87,56 6,58 100

UA 7,13 86,62 5,66 0,60 100

CURS 2015-16



Docència total a l’UJI  per llengües en titulacions de 1r i 2n 

cicle, graus i màsters oficials (sense assignatures amb llengua obligatòria). 
Curs 2016-17. Percentatges.

Llengua Curs 2015/2016 Curs 2016/2017 Diferència. 
Punts.

Anglès 5,30 6,48 1,18
Alemany 0,00 0,02 0,02

Castellà 74,74 74,75 0,01

Francès 0,00 0,06 -0,28

Valencià 19,55 18,01 -1,54
No sap/No 
contesta

0,39 0,75 0,36



UJI. Docència en llengües per titulacions de 1r i 2n cicle i 
graus (sense assignatures amb llengua obligatòria). Curs 
2016-17

2015/2016 2016/2017 Diferència

Anglès Castellà Valencià Anglès Castellà Valencià Anglès Castellà Valencià

681,35 10.253,34 2.760,88 764,03 10.570,35 2.716,09 82,68 317,01 44,79

4,98% 74,87% 20,15% 5,43% 75,23% 19,33% 0,45 
punts

0,36 
punts

-0,82 
punts



Ensenyament per llengües a la Universitat
Jaume I de Castelló (titulacions, sense comptar
els crèdits d’àrees lingüístiques).



Docència per llengües als màsters. Crèdits de 

docència en llengües per màsters oficials (sense assignatures amb 
llengua obligatòria). Curs 2016-2017 

2015/2016 2016/2017 Diferència

Anglès Castellà Valencià Anglès Castellà Valencià Anglès Castellà Valencià

184,54 1.953,10 432,75 327,39 2.007,03 317,10 142,85 53,93 -115,65

7,18% 75,98% 16,83% 12,34% 75,69% 11,96% 5,16 
punts

-0,29 
punts

-4,87 
punts



Igualtat lingüística/equitat lingüística

Subsidiarietat lingüística

Seguretat lingüística

Responsabilitat institucional

Quatre conceptes clau per al canvi



Igualtat lingüística / equitat lingüística

Una universitat on 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..



Subsidiarietat lingüística

Allò que puguem fer en una llengua local no ho hem de fer 
en una llengua global.

Per això cal que la llengua siga necessària. I a per ser 
necessària ha d’ocupar espais lingüístics amb exclusivitat o 
preferència.



Seguretat lingüística

Compromís públic de la Universitat i el professorat amb 
l’estudiantat per garantir la llengua de la docència. No es pot 
modificar ni negociar



Responsabilitat institucional

Planificació institucional de l’increment de docència 
en valencià

Fer recaure la responsabilitat de la normalització 
del valencià i de l’ús de les llengües estrangeres en 
la mateixa Universitat.



● Canvi en el model de política lingüística: cap a la política 
d’igualtat. 

• Pla pluriennal de multilingüisme de l’UJI 2016/2018:

• Fixar mínims institucionals d’augment de la docència en 
valencià.

Propostes de millora (I)



Propostes de millora (II)

●Vincular la consecució d’objectius del PPM als indicadors 
dels plans estratègics i establir repercussions econòmiques 
als pressuposts.

●Perfilar lingüísticament les places del professorat (75% 
anual).

●Incloure els objectius d’augment de docència en valencià i 
en anglès dels PPM en els plans estratègics de graus i de 
departaments



Propostes de millora (i III)

●Promoure l’acreditació del C1 de valencià i del B2
d’anglès per a l’estudiantat.

●Fer el seguiment de la seguretat lingüística i de la 
qualitat de la docència  en valencià i en anglès.

●Anglès (plurilingüisme) sí, però no a costa del 
valencià.



● Què podem fer els universutaris pel català 
a l’UJI?

● Exigir els nostres drets lingüístics



L’Observatori Lingüístic de l’UJI

● Referent en la defensa i 
promoció del valencià en tots 
els àmbits de la Universitat, 

● també de l'ús que es fa a l'UJI 
d'altres llengües, en especial 
el castellà i l'anglès.

Objectius: 
● avaluació i l'evolució de la 

situació de les llengües

● la defensa dels drets lingüístics

● l'elaboració d'informes 
sociolingüístics i la seua difusió



Què podem fer els universitaris pel català 
a l’UJI?

● Participar en els sindicats i associacions

universitàries

● Participar en els òrgans de decisió i de govern



Participar en les comissions de titulació o de grau 
per demanar més classes en català.

Què podem fer els universitaris pel català 
a l’UJI?



Què podem fer els universitaris 
pel català a l’UJI? 

Participar en el Voluntariat Lingüístic per promoure l’ús del 
valencià i ajudar altres companys a parlar-lo o millorar-lo.



Tenim una Universitat per fer i 
un país per refer.

Construïm-los
junts !

Moltes gràcies!


