


DRETS LINGÜÍSTICS
EN SOCIETATS 
MULTILINGÜES

Els objectius del curs són, d’una banda, analitzar la relació
entre els poders públics i les llengües, especialment en
societats multilingües. I d’altra banda, conèixer els drets
lingüístics en general i entendre els sistemes de drets
lingüístics espanyol i valencià a través del marc legal bàsic
dels drets lingüístics. Establir quins són els drets ciutadans
i les obligacions de les administracions públiques. Explicar
els fonaments de les polítiques públiques lingüístiques.
Donar a conèixer la política lingüística de la Universitat de
València i la normativa que regula l’ús de les llengües, a
més de quins són els drets lingüístics de la comunitat
universitària i la política de formació plurilingüe de la
Universitat de València.
L’òptica de l’aproximació analítica, tècnica i científica seria
el Dret constitucional, amb referències a sociolingüística i a
la ciència política i de l’administració.



CONTINGUT
1. Igualtat i responsabilitat: Aplicació a l’ús de les llengües. La responsabilitat social universitària, el cas concret de la

Universitat de València.

2. Sociolingüística: Llengua primera i llengües segones. El plurilingüisme, el multilingüisme i el bilingüisme.

3. Drets fonamentals i drets lingüístics

4. Els drets lingüístics en situacions de multilingüisme

5. La materialització dels drets lingüístics a través de les polítiques públiques.

6. Els sistemes de drets lingüístics a Espanya: Constitució, estatuts d’autonomia, lleis lingüístiques i la Carta europea de les
llengües regionals i minoritàries

7. El sistema de drets lingüístics a la Comunitat Valenciana: l’estatut d’autonomia i la llei d’ús i ensenyament del valencià

8. El paper de l’Administració en l’exercici dels drets lingüístics

9. El Reglament d’usos lingüístics, i el Pla d’increment de la docència en valencià. El concepte de plurilingüisme autocentrat
i l’aplicació en la política lingüística de la Universitat de València.

10. Recapitulació. Seguretat lingüística o jerarquia lingüística?



DRETS LINGÜÍSTICS EN SOCIETATS MULTILINGÜES 
Dates: 

• 20, 22, 27 i 29 d’abril
• 4, 6,11,13,18 i 20 de maig

Horari:
Dimarts i dijous de 18:00 a 20:00 hores

Recursos didàctics:
 Aula Virtual
 Blackboard Collaborate (videoconferencia)

Hores: 20 hores
Preu: 51,46€
Idioma: valencià
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