
Drets lingüístics, 

seguretat lingüística i 

subsidiarietat lingüística a la 

Universitat Jaume I de Castelló

1



 

2



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

●Del voluntarisme 
individual del 
professorat

●A la responsabilitat 
institucional de l’UJI
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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.

6



Dret a l’educació ≠ dret a triar la 

llengua vehicular de l’ensenyament

Dèficit de normalització de la 
llengua pròpia: tractament 
diferenciat sobre el castellà amb una 
proporció raonable (TC)
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Capacitat organitzativa

Planificació estratègica

Planificació lingüística
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Seguretat lingüística

Transparència informativa en els usos lingüístics docents.

Compromís públic de la Universitat i el professorat amb 
l’estudiantat per garantir la llengua de la docència. 

No es pot modificar ni negociar.
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Importància de la seguretat 
lingüística

Permet que el professorat puga mantenir l’opció lingüística 
sense exposar-se a qüestionaments.

Ajuda la Universitat a evitar conflictes derivats de la manca 
d’informació sobre la llengua vehicular.

Facilita a l’estudiantat una informació rellevant com a part 
del compromís o contracte que la Universitat assumeix en 
matricular-se.

Cas pràctic: llengua dels enunciats dels exàmens.
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Subsidiaretat lingüística

Responsabilitat social corporativa aplicada a 
les llengües: 

Distribució de funcions                         convivència sostenible

Funcions exclusives                         llengua útil i instrumental

Equitat                          rendibilitat econòmica  de les llengües

Cas pràctic: enviament de correus institucionals.
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Subsidiarietat lingüística

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

Per a això cal que la llengua siga necessària. I per a ser 
necessària ha d’ocupar espais lingüístics amb exclusivitat o 
preferència.
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El dret a ser atesos i viure en 
valencià a la universitat

Garantia d’eficiència: Exigència de la capacitació lingüística 
per a l’accés a l’ocupació i promoció interna públiques.

El coneixement adequat de la llengua fa possible una 
adequada prestació dels serveis en condicions d’igualtat.

El coneixement adequat de la llengua és expressió dels 
principis de mèrit i capacitat i no atempta contra el dret 
d’igualtat de les persones (TC).

Cas pràctic: recurs convocatòria de promoció interna.
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Conclusions

Desnivell de dret lingüístic cap a igualtat lingüística que 
perjudica la comunitat lingüística valencianoparlant en 
l’exercici del dret a l’educació. 

Castellà

Valencià
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Seguretat lingüística

L’UJI promou i es compromet activament amb la llengua 
vehicular anunciada.

15



Subsidiarietat lingüística
S’hi aplica en la comunicació institucional institucional però 
no en la docència
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Equitat lingüística

No es contraresta suficientment la força de les llengües més 
globals
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La Universitat ha de vetlar pel 
respecte als drets lingüístics.

Per un ús de les llengües 

+ igualitari

+ equitatiu 

+ sostenible

Valencià                        Castellà 
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Moltes gràcies!
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