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Aprovat pel Consell de Govern 8/2019 de 2 d’octubre de 2019 

 

PROGRAMA D’IMPULS A LA DOCÈNCIA EN VALENCIÀ PER AL CURS 2019/20 

 

Convocatòria de selecció de graus per a la participació en el Programa d’Impuls a la 

Docència en Valencià per al curs 2019/20 
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1. Introducció 

Atès que la Universitat Jaume I té entre les seues finalitats 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), el Consell de Govern va aprovar en 

la sessió núm. 8/2019, de 2 d’octubre de 2019 el Programa d’Impuls a la Docència en 

Valencià per al curs 2019/20 Aquest Programa s’inscriu dins de l’Estratègia de Convivència 

i Promoció Lingüística (ECOPOL) de la Universitat Jaume I, aprovada pel Consell de Govern 

en la sessió núm. 6, de 20 de juny de 2019.  

 

L’objectiu d’aquest Programa és reforçar la docència en valencià en els graus, a càrrec del 

centre de despesa VPLI/P3 9G012/06 LF 00000 i LF 15236, per un import global màxim de 

20.000 euros.  

 

2. Finalitat de la convocatòria 

Aquest Programa té com a objectiu impulsar la docència en valencià. El programa està 

adreçat a les comissions de grau que es comprometen a implementar un augment de la 

docència en valencià en el grau durant el curs acadèmic 2019/20, les quals poden sol·licitar 

les accions derivades d’aquest programa.  

Aquestes accions són: 

 

A. Finançament d’un curs de terminologia específica organitzat pel Servei de Llengües i 

Terminologia per al professorat del grau, a determinar pel grau i el Servei de Llengües i 

Terminologia.  

B. Traducció de material docent al valencià segons els criteris que fixe el Servei de Llengües 

i Terminologia. 

C. Matrícula gratuïta de quatre membres de la titulació en les proves d’acreditació de nivell 

C1 o C2 de valencià. 

 D. Assessorament lingüístic en valencià per part del Servei de Llengües i Terminologia 

prioritari per al professorat que participa en el programa. 

E. MOOC inicial en valencià específic per a l’estudiantat del grau. 

F. Matrícula gratuïta en un taller d’autoestima lingüística «Sense complexos» (valencià) per 

al professorat del grau. 

G. Reconeixement intern per itineraris a l’estudiantat del grau (si el grau ofereix un nombre 

suficient de crèdits impartits en valencià). 



3 
 

3. Participació i requisits 

Podran participar en aquesta convocatòria tots els graus de la Universitat Jaume I a través 

dels vicedeganats o les vicedireccions de grau.  

Per a poder participar en aquest Programa els graus s’han de comprometre a impulsar la 

docència en valencià en el grau en el curs 2019/20, especificant qui hi participarà en el 

document de compromís annex a aquesta convocatòria. 

 

4. Valoració dels resultats 

Els graus han de presentar una memòria al final del curs acadèmic amb la valoració de les 

accions del Programa que ha dut a terme i propostes de millora. 

 

5. Sol·licituds i termini de presentació 

Els vicedeganats o vicedireccions han de presentar la sol·licitud, degudament emplenada, 

en el Registre General de la Universitat, adreçada al Vicerectorat de Promoció Lingüística i 

Igualtat. A la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació següent: 

- Nom del professorat que es compromet a participar en el Programa i el vistiplau del 

vicedeganat o vicedirecció del grau. 

- Compromís d’impulsar la docència en valencià per al curs 2019/20. 

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 15 de novembre de 2019.  

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió de Política Lingüística, 

comprovarà que les peticions reuneixen tots els requisits. En el cas que falte documentació, 

es requerirà al grau corresponent perquè, en un termini de deu dies, acompanye els 

documents que falten o esmenen els errors. Si no es fa així, la sol·licitud quedarà exclosa de 

la convocatòria. 

 

6. Desenvolupament del Programa 

La Comissió de Política Lingüística estudiarà les sol·licituds i emetrà una proposta raonada 

al Vicerectorat de Promoció Lingüística i Igualtat de les accions que s’han de realitzar segons 

els recursos disponibles. 

 

7. Resolució 

El Vicerectorat de Promoció Lingüística i Igualtat emetrà resolució en un termini màxim de 

dos mesos comptadors des de la data de finalització del període de presentació de 
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sol·licituds. Aquesta resolució es publicarà en el TAO de l’UJI, i també serà comunicada al 

deganat o direcció dels graus seleccionats. 

 

8. Comunicacions i publicacions 

Qualsevol comunicació o notificació d’incidències o altres qüestions que puguen sorgir es 

publicaran en el web de l’UJI:  

http://www.uji.es/se/info-adm/tao/ 

També es pot sol·licitar informació 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 aquestes bases s’actuarà segons el que es disposa en els preceptes 

bàsics de la Llei 39/2015 i Llei 40/2015, de 26 de novembre, i en les seues respectives 

normes de desenvolupament. Supletòriament, s’hi aplicaran les restants normes de dret 

públic i, si no n’hi havia, les normes de dret privat.  
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VICERECTORAT DE PROMOCIÓ 

LINGÜÍSTICA I IGUALTAT 

 Sol·licitud de participació en el 

Programa d’Impuls a la Docència en 

Valencià i en el Programa 

d’Incorporació de l’Anglès a la 

Docència 

 

 

 

Curs 20....../20...... 

 

Dades de qui sol·licita  

Cognoms:  .........................................................................................................................................................  Nom:  ................................................   

DNI:  ..................................................  Adreça electrònica:  ..................................................................................  Telèfon:  ........................   

Grau:  ....................................................................................................................................................................  Càrrec:  ............................................   

Data en què la comissió del grau o el vicedeganat va aprovar la participació en el programa:  ................   

       Accions del Programa d’Impuls a la Docència en Valencià en què sol·licite participar: 

 A B C D E F G 

       Accions del Programa d’Incorporació de l’Anglès a la Docència en què sol·licite participar: 

 A B C D E F G

  

Vistiplau del vicedeganat o la vicedirecció del grau  ........................................................................................................................   

(Signatura) 

 

 

Compromís del professorat 

Manifeste el meu compromís amb l’impuls i la millora de la docència en valencià i/o la incorporació 

de l’anglès a la docència en aquest curs i de participar en les accions sol·licitades.  

 

Nom i cognoms:  ...............................................................................................................  Assignatura:  .........................................................   

 

(signatura del professor/a)                                                  

 

 

 

 

Castelló de la Plana, .........  d.......................................  de 20........... 


