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Curs 2015-2016 
 
Per què em convé estudiar en valencià? 

Estudiar en valencià ens ajuda a integrar-nos millor en la societat en què vivim, 
començar o continuar els estudis en la llengua pròpia del país i dominar el llenguatge 
de l’especialitat. 

Dominar la nostra llengua ens facilita l’accés al treball (tant públic com privat) a tot 
l’àmbit lingüístic (Comunitat Valenciana, Illes Balears, Andorra i Catalunya). Amb un 
perfil multilingüe les oportunitats laborals i socials s’incrementen notablement en un 
dels eixos econòmics més dinàmics d'Europa. 

La nostra llengua és la catorzena llengua més parlada de la Unió Europea, al costat de 
llengües com el suec, el grec o el portuguès. S'usa en 21 universitats (la Xarxa Vives 
d’Universitats) com a instrument per a la docència, la investigació i les activitats 
institucionals i culturals i s’ensenya en 160 universitats de tot el món.  

L’ensenyament en valencià és l’únic que assegura el domini efectiu de les dues 
llengües oficials; a més, et resultarà més fàcil superar les proves de valencià de la 
Universitat Politècnica de València o de la Junta Qualificadora de Coneixements de 
Valencià (Generalitat Valenciana). També facilita l’adquisició d’altres llengües i el 
contacte amb altres cultures. 

A la UPV pots avançar en els coneixements d’idiomes, que després constaran en el teu 
expedient acadèmic, i pots obtenir els certificats dels cursos i les proves d’acreditació 
de valencià, que poden ser reconeguts amb crèdits. 

 

Com puc estudiar en valencià? 

Matriculant-te en les assignatures oferides en valencià. 
 
També pots cursar les assignatures de valencià tècnic, amb les quals podràs formar-te 
en la terminologia especifica de la  teua titulació i donar-li un valor afegit. 

A més, durant els teus estudis pots aprofitar el programa SICUE (Sistema d’Intercanvi 
entre Centres Universitaris Espanyols) per a cursar un quadrimestre o un curs en una 
altra universitat de la Xarxa Vives. 

 

 

http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/index_es.htm
http://www.vives.org/ca/les-universitats/
http://www.vives.org/
http://www.vives.org/
http://www.llull.cat/catala/aprendre_catala/mapa_llengua.cfm
http://www.upv.es/entidades/APNL/infoweb/anl/cav/766646normalv.html
http://www.upv.es/entidades/APNL/infoweb/anl/cav/766646normalv.html
http://www.cece.gva.es/polin/val/jqcv/
http://www.cece.gva.es/polin/val/jqcv/
http://www.upv.es/entidades/APNL/infoweb/anl/info/743675normalv.html
http://www.opii.upv.es/default.asp?web=10
http://www.vives.org/ca/formacio/
http://www.vives.org/ca/formacio/
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Què implica matricular-me en una assignatura en valencià? 

El fet de matricular-te en un grup en valencià significa que la llengua en què 
s’impartirà l’ensenyament haurà der ser el valencià (les classes, els materials docents, 
la bibliografia, els enunciats dels exàmens...). 
 
En cas contrari, podràs exigir que siga així, a través de les reclamacions oportunes al 
teu centre, al Rectorat, amb el sistema de suggeriments, queixes i felicitacions de la 
UPV (SQF) i al Defensor Universitari. 
 
 
En quina llengua m’he d’expressar jo? 

Independentment de la llengua en què s’imparteixen les classes, com a estudiant tens 
el dret individual a expressar-te tant oralment com per escrit en qualsevol de les dues 
llengües oficials de la Universitat Politècnica de València (article 4 dels Estatuts). 
 
És a dir, tant si t’has matriculat en valencià com en castellà, pots usar el valencià quan 
vulgues i on vulgues: en la docència, l’administració, la utilització dels serveis que hi ha 
al campus, etc.; és a dir, en qualsevol àmbit i activitat de la vida universitària. 
 
 

I si algun estudiant demana que el professor canvie de llengua? 

Quan un estudiant es matricula en un grup en valencià ja sap en quin idioma es farà la 
docència i no té dret a demanar el canvi de llengua. Podrà, en qualsevol cas, 
expressar-se oralment i per escrit en qualsevol de les dues llengües oficials. 

Les Orientacions sobre criteris d'assignació lingüística de grups en els títols de grau i 
màsters (que tenen en compte els objectius del Pla Estratègic de la UPV i del 
multilingüisme) tenen com a objectiu el compliment del concepte de la seguretat 
lingüística (que consisteix a fer públic, abans del començament de l’activitat 
acadèmica, quina serà la llengua o llengües que el professorat utilitzarà a l’aula en 
cada assignatura). 

 

Què puc fer per a aprendre valencià o per a perfeccionar-lo? 

El millor que pots fer per dominar bé la llengua és cursar en valencià els teus estudis. 

També pots usar els serveis del Centre d’Autoaprenentatge de Valencià  (CAV) del teu 
campus on trobaràs informació sobre cursos i certificats de tots els nivells oficials (A2, 
B1, B2, C1 i C2), grups de conversa, etc. Aprendràs valencià com i quan vulgues, amb 
fitxes autocorrectives, material bibliogràfic i audiovisual, programes informàtics i 
l’assessorament que necessites. 

http://sqfv.webs.upv.es/
http://sqfv.webs.upv.es/
http://www.upv.es/entidades/DCU/indexv.html
http://www.upv.es/organizacion/documentos/estatutos-upv-2011.pdf
http://www.upv.es/entidades/APNL/infoweb/anl/info/822885normalv.html
http://www.upv.es/entidades/APNL/infoweb/anl/info/822885normalv.html
http://www.upv.es/entidades/APNL/infoweb/anl/cav/595425normalv.html
http://www.upv.es/entidades/APNL/infoweb/anl/cav/521631normalv.html
http://www.upv.es/entidades/APNL/infoweb/anl/cav/739739normalv.html
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A més podràs inscriure’t a l’autoformació a les aules virtuals o utilitzar els recursos 
d’aprenentatge en línia i els recursos d’assessorament lingüístic en línia que trobaràs 
a la pàgina web del Servei de Promoció i Normalització Lingüística 
(www.upv.es/bondia). 

I, si vols practicar el valencià i una altra llengua, pots inscriure’t al programa dels 
Tàndems lingüístics, que t’ajudarà a conèixer altres cultures i conversar amb els 
estudiants d’altres països i que, a més, està reconegut amb crèdits per als estudis de 
grau i per als estudis de 1r i 2n cicle. 

 

Per a què serveixen els certificats de valencià? 

Els coneixements acreditats de valencià per mitjà dels certificats universitaris estan 
reconeguts a totes les universitats de la Xarxa Vives (XVU) i a les administracions de la 
Comunitat Valenciana, de Catalunya i de les Illes Balears. 

Des de 2010, els certificats de valencià de la Universitat  Politècnica de València són 
equivalents als de la JQCV; per la qual cosa les persones que hagen superat la prova 
d’acreditació de coneixements de valencià de la UPV tenen dret a l’expedició del 
certificat de la JQCV. 

 

Puc obtenir a la UPV el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en 
Valencià? 

Sí. Cal tenir en compte que aquests certificats són fonamentals per a treballar a 
l’ensenyament no universitari. La Capacitació en Valencià és un requisit  per a ocupar 
llocs de treball docents als centres educatius públics i en els serveis o unitats de suport 
escolar i educatiu dependents de la Generalitat. 

Si es té el nivell C1 de valencià, la UPV ofereix la possibilitat d’obtenir el Certificat de 
Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià, mitjançant el següent itinerari: 

• La formació en línia del títol propi d’Expert Universitari en Competència 
Professional per a l’Ensenyament en Valencià. Cal tenir un títol de grau, 
llicenciatura, diplomatura, enginyeria o arquitectura. També s’admeten, 
amb la consideració de matrícula provisional, estudiants de les titulacions 
de grau que tenen pendent superar menys de 30 ECTS, inclòs el Projecte 
Final de Carrera. 

 

 

http://www.upv.es/entidades/APNL/infoweb/anl/cav/859961normalv.html
http://www.upv.es/entidades/APNL/infoweb/anl/cav/521632normalv.html
http://www.upv.es/entidades/APNL/infoweb/anl/cav/521632normalv.html
http://www.upv.es/entidades/APNL/infoweb/anl/info/517766normalv.html
http://www.upv.es/bondia
http://www.upv.es/bondia
https://www.facebook.com/ApnlTandems
http://www.upv.es/entidades/APNL/menu_urlv.html?/entidades/APNL/infoweb/anl/cav/U0593031.pdf
http://www.vives.org/
http://www.upv.es/entidades/APNL/infoweb/anl/cav/797973normalv.html
http://www.upv.es/entidades/APNL/infoweb/anl/info/882432normalv.html
http://www.upv.es/entidades/APNL/infoweb/anl/info/882432normalv.html
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Què puc fer per a promoure el valencià a la universitat? 

Pots participar en qualsevol de les activitats i programes de promoció del valencià del 
Servei de Promoció i Normalització Lingüística o acollir-te a les ajudes per a impulsar el 
valencià a la UPV, i utilitzar el valencià amb normalitat. 

També pots participar en el Voluntariat Lingüístic de la UPV, que s’articula en tres 
eixos: mentors de valencià,  promoció lingüística i trobades del voluntariat lingüístic. 
Inscriu-te mitjançant el formulari d’inscripció al Voluntariat Lingüístic de la UPV i 
participa: grup de Facebook del Voluntariat Lingüístic de la UPV. 

Una educació de qualitat en valencià manté viva la cultura i les tradicions valencianes. 
Una universitat multilingüe afavoreix l’intercanvi cultural i fomenta la riquesa 
sociocultural dels pobles. 

 

http://www.upv.es/entidades/APNL/infoweb/anl/info/743653normalv.html
http://www.upv.es/entidades/APNL/infoweb/anl/info/691204normalv.html
http://www.upv.es/entidades/APNL/menu_urlv.html?https://www.upv.es/pls/soalu/sic_frm.Formulario?P_ID=412841&p_vista=MSE&P_IDIOMA=v
https://www.facebook.com/groups/1397101557188817/

