
PROGRAMA D’ASSESSORS I MENTORS LINGÜÍSTICS 
 
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. 
 
L’objectiu del programa és reforçar la docència en valencià i en anglès i facilitar la tasca del professorat i la 
integració de l’estudiantat en l’ús de l’anglès i del valencià con a llengües vehiculars, especialment en les 
titulacions que estan trobant més dificultats. 
 
Les accions d’aquest programa són tres: 
 
a. Tàndems o parelles lingüístiques 
b. Assessors lingüístics 
c. Mentors lingüístics 
 
a. Tàndems o parelles lingüístiques 
 
L’objectiu general de l’acció és millorar els coneixements orals de les llengües prioritàries de la Universitat: 
valencià, anglès i castellà, tot i que també es pot fer servir per a altres llengües. Aquesta acció ja la porten a 
terme parelles d’estudiants interessades a intercanviar els seus coneixements lingüístics, habitualment el 
castellà i l’anglès, entre estudiantat estranger i propi, o mitjançant el voluntariat lingüístic per a reforçar els 
coneixements de valencià de l’estudiantat castellanoparlant.  Amb aquest programa es vol promocionar l’ús 
d’aquesta modalitat per tal que hi puguen accedir un nombre més elevat d’estudiants. Aquesta acció es pot 
inscriure en el programa de voluntariat lingüístic. És una acció lliure que promourà el Servei de Llengües i 
Terminologia mitjançant les xarxes socials. 
 
b. Assessors lingüístics 
 
L’objectiu d’aquesta acció és el suport del professorat que comence a fer docència en anglès o en valencià. 
Pot ser assessor d’anglès l’estudiantat matriculat en el grau en Estudis Anglesos i en el grau en Traducció i 
Interpretació que ha superat almenys 120 crèdits. La seua participació en aquesta acció ha de ser, com a 
mínim, d’un curs acadèmic. També hi pot participar l’estudiantat matriculat en els màsters següents: 
Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament 
d’Idiomes;  Comunicació Intercultural i d’Ensenyament de Llengües; Ensenyament i Adquisició de la 
Llengua Anglesa en Contextos Multilingües; Investigació en Traducció i Interpretació, i Master’s Degree in 
English Language for International Trade. L’estudiantat participant ha d’acreditar, segons la taula de 
reconeixement de certificats lingüístics de la Universitat Jaume I, un nivell B2, com a mínim, de 
coneixements de llengua anglesa, encara que tindran preferència les persones que puguen acreditar un 
nivell C1.  
 
Pot ser assessor de valencià l’estudiantat matriculat en els graus següents: Humanitats: Estudis Interculturals; 
Mestre o Mestra en Educació Primària; Estudis Anglesos i Traducció i Interpretació, que hagen superat 
almenys 120 crèdits. La seua participació en aquesta acció ha de ser, com a mínim, d’un curs acadèmic. 
També hi pot participar l’estudiantat matriculat en els màsters següents: Professorat d’Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes; Comunicació Intercultural i 
d’Ensenyament de Llengües; Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües, i  
Investigació en Traducció i Interpretació. L’estudiantat participant ha d’acreditar, segons la taula de 
reconeixement de certificats lingüístics de la Universitat Jaume I, un nivell C1, com a mínim, de 
coneixements de valencià, encara que tindran preferència les persones que puguen acreditar un nivell C2.  
 
Les activitats que duran a terme els assessors lingüístics seran: correcció lingüística del material ja traduït, 
assessorament sobre estratègies de comunicació a l’aula, assessorament sobre tasques i activitats, i 
informació sobre recursos disponibles. La dedicació aproximada dels participants serà de 50 hores. 
 
Els participants han de col·laborar estretament amb el professorat que rep l’assessorament i amb l’USE en les 
activitats vinculades a la docència en valencià i en anglès. L’estudiantat de grau que duga a terme les seues 
tasques satisfactòriament rebrà el reconeixement de dos crèdits per curs acadèmic per activitat 



extraacadèmica.  A l’estudiantat de màster se li expedirà un certificat i s’incorporarà l’activitat en el seu 
suplement europeu al títol. 
 
c. Mentors lingüístics 
 
L’objectiu d’aquesta acció és el suport de l’estudiantat amb baixos coneixements lingüístics d’anglès o de 
valencià que estiga rebent docència en aquestes llengües. A més de tot l’estudiantat que reunisca els requisits 
per a ser assessor lingüístic, pot participar en aquesta acció qualsevol estudiant matriculat a l’UJI que puga 
acreditar coneixements, com a mínim, d’un nivell B2 d’anglès i C1 de valencià, segons les taules de 
reconeixement de l’UJI, i que tinga aprovat almenys 120 crèdits.  
 
Les tasques que desenvoluparan els mentors lingüístics serà l’assessorament per a comprendre i treballar en 
materials de classe en anglès i en valencià, així com la comprensió i l’expressió oral en la classe. En els 
graus en què hi ha assignatures d’anglès per a l’estudiant, els participants estaran en coordinació amb el 
professorat que imparteix aquestes assignatures. La dedicació aproximada dels participants serà de 50 hores 
per curs acadèmic o 25 hores per un semestre. La duració mínima de participació en el programa per als 
mentors és d’un semestre. 
 
L’estudiantat de grau que duga a terme les seues tasques satisfactòriament rebrà el reconeixement per 
activitat extraacadèmica de dos crèdits per curs acadèmic, o d’un crèdit per semestre.  A l’estudiantat de 
màster se li expedirà un certificat i s’incorporarà l’activitat en el seu suplement europeu al títol. 
 
 


