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INTRODUCCIÓ  
 
El Servei de Llengües i Política Lingüística és un servei general de la Universitat de València. 
S’estructura en quatre seccions de treball (Assessorament Lingüístic, Dinamització, 
Aprenentatge i Acreditació i Recursos Lingüístics) i una unitat que els dona suport a totes, la 
Unitat de Gestió Administrativa. Té, a més, com a òrgans unipersonals, un director i un cap 
de servei. 
 
Missió 
L’assoliment de l’ús normalitzat de la llengua pròpia, açò és, el desenvolupament de totes les 
seues funcions sociolingüístiques com a llengua de cultura moderna (art. 6.3 dels Estatuts de 
la Universitat de València) i la consecució del plurilingüisme en els membres de la comunitat 
universitària. 
 
Visió 
Aconseguir que les activitats acadèmiques, administratives, institucionals i interpersonals en 
el si de la Universitat es desenvolupen de manera normal en valencià. Formar i assessorar 
lingüísticament i terminològica la comunitat universitària, i en especial el PDI i el PAS, per 
tal d'aconseguir la màxima competència comunicativa lingüística i l'autonomia dels usuaris. 
Promoure les actituds sociolingüístiques favorables al valencià i dinamitzar-ne l'ús efectiu i 
normal en tots els àmbits de la vida universitària. Fomentar l'aprenentatge i l'ús, per part dels 
membres de la comunitat universitària, d'altres llengües, i en particular de l'anglès, com a 
llengua de comunicació internacional. 
 
Pla Operatiu 2021 
El Servei de Llengües i Política Lingüística ha executat accions tant en Ensenyament com en 
Investigació i també en Vida de Campus i Participació. 
En aquest 2021, cal destacar que moltes de les accions previstes s’han vist afectades per les 
mesures adoptades arran de la pandèmia de la covid-19. 
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ENSENYAMENT 
	

Acció 1. Premis Fernando Sapiña a la qualitat en l'elaboració de materials 
docents en valencià i en anglès 
 
En 2021, la ja tradicional convocatòria d'incentius ha donat pas a una nova concepció, en 
format de premis dedicats al professor Fernando Sapiña. 
 
• Redacció de les bases de la convocatòria. 
• Publicació i difusió entre els potencials beneficiaris. 
• Resolució telefònica, electrònica i presencial de consultes i dubtes relatius als premis. 
• Avaluació de les sol·licituds presentades. 
• Correcció dels originals. 
• Dipòsit dels materials en l'Aula Virtual i RODERIC. 
• Concessió dels premis. 
• Pagament dels premis. 

 

Anys Ajuts efectius Quantitat invertida € 
Valencià Anglès Valencià Anglès 

2007 4   6.000   
2008 10   12.775   
2009 11   12.475   
2010 29   38.709   
2011 30   33.752   
2012 38   25.188   
2013 49   27.576   
2014 29   15.183   
2015 22   10.101   
2016 28   18.730   
2017 32 5 21.360 6.635 
2018 37 10 31.460 8.695 
2019 35 9 45.838 12.118 
2020 55 12 82.060 14.048 
20211 50 14 55.708 19.292 

 
 
 
 
 
  

	

1 En la convocatòria d’incentius de 2020, la dotació inicial (50.000€) es va ampliar dues vegades (30.000€ i 20.000€) per fer 
front a l’augment de materials docents en el context de la pandèmia, el confinament i la docència no presencial. En la 
convocatòria de premis 2021 la dotació total va augmentar a 75.000€ i es va distribuir de manera proporcional a la qualitat 
lingüística i l’extensió dels materials presentats, seguint els criteris i els límits establerts per les bases. 
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Acció 2. Incentius departamentals per a l’increment de la docència en valencià 
i en anglès 
• Redacció de la proposta de resolució. 
• Publicació i difusió entre els centres, departaments i PDI. 
• Comunicació dels incentius concedits a cadascun dels departaments que els han 

obtinguts. 
 
 

DEPARTAMENT 
% VAL 
2021-22 

∆ 
HORES 

VAL 

∆ 
HORES 

ANG 

∆  
NET 

VAL+ANG 
INCENT

IU 1 
INCENT

IU 2 
TOTAL 

INCENTIU 

Anàlisi Econòmica 37,0% 435,0 335,0 770,0 0,00 6.442,54 6.442,54 

Anàlisi Matemàtica 40,7% -15,0 60,0 45,0 0,00 376,51 376,51 

Anatomia i Embriologia Humana 38,0% 31,0 -50,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

Astronomia i Astrofísica 39,2% -50,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
Biologia Cel·lular, Biologia Funcional 
i Antropologia Física 41,0% 29,5 0,0 29,5 0,00 246,82 246,82 

Biologia Vegetal 37,0% 27,5 0,0 27,5 0,00 230,09 230,09 

Bioquímica i Biologia Molecular 36,4% 12,3 1,0 13,3 0,00 110,86 110,86 

Botànica i Geologia 42,3% 3,0 0,0 3,0 0,00 25,10 25,10 

Cirurgia 29,9% 42,0 42,0 84,0 0,00 702,82 702,82 
Comercialització i Investigació de 
Mercats 30,2% -17,5 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

Comptabilitat 43,2% 0,0 60,0 60,0 0,00 502,02 502,02 
Didàctica de l'Expressió Musical, 
Plàstica i Corporal 50,7% -60,0 0,0 0,0 3.000,00 0,00 3.000,00 

Didàctica de la Llengua i la Literatura 50,6% 105,0 0,0 105,0 3.000,00 878,53 3.878,53 

Didàctica de la Matemàtica 50,4% 75,0 0,0 75,0 3.000,00 627,52 3.627,52 
Didàctica de les Ciències 
Experimentals i Socials 52,4% 135,0 0,0 135,0 3.000,00 1.129,54 4.129,54 

Didàctica i Organització Escolar 53,1% 41,3 0,0 41,3 3.000,00 345,14 3.345,14 
Direcció d'Empreses Juan José Renau 
Piqueras 43,3% 142,0 0,0 142,0 0,00 1.188,10 1.188,10 

Dret Administratiu i Processal 37,8% 138,8 0,0 138,8 0,00 1.160,91 1.160,91 

Dret Civil 36,1% 120,0 0,0 120,0 0,00 1.004,03 1.004,03 
Dret Constitucional, Ciència Política 
i de l'Administració 37,4% 270,0 0,0 270,0 0,00 2.259,07 2.259,07 
Dret del Treball i de la Seguretat 
Social 41,5% 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

Dret Financer i Història del Dret 37,4% -90,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
Dret Internacional Adolfo Miaja de la 
Muela 31,6% 75,0 0,0 75,0 0,00 627,52 627,52 

Dret Mercantil Manuel Broseta Pont 39,4% 3,8 0,0 3,8 0,00 31,38 31,38 

Dret Penal 41,0% 60,0 0,0 60,0 0,00 502,02 502,02 

Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat 42,4% 60,0 45,0 105,0 0,00 878,53 878,53 

Economia Aplicada 39,3% 455,0 50,0 505,0 0,00 4.225,30 4.225,30 

Economia Financera i Actuarial 41,0% 0,0 -5,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
Educació Comparada i Història de 
l'Educació 50,9% -3,8 0,0 0,0 3.000,00 0,00 3.000,00 

Educació Física i Esportiva 58,6% 0,0 0,0 0,0 3.000,00 0,00 3.000,00 

Enginyeria Electrònica 39,0% 35,0 44,8 79,8 0,00 667,68 667,68 
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Enginyeria Química 39,4% 55,0 0,0 55,0 0,00 460,18 460,18 

Estadística i Investigació Operativa 40,5% 62,0 15,0 77,0 0,00 643,84 643,84 

Estomatologia 50,9% -67,0 0,0 0,0 3.000,00 0,00 3.000,00 

Estructura Econòmica 40,0% -30,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i 
Parasitologia 48,2% 141,4 51,0 192,4 0,00 1.609,71 1.609,71 

Farmacologia 34,3% 41,0 40,0 81,0 0,00 677,72 677,72 

Filologia Clàssica 45,4% 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

Filosofia 43,4% 247,0 0,0 247,0 0,00 2.066,63 2.066,63 

Filosofia del Dret i Política 40,0% 60,0 0,0 60,0 0,00 502,02 502,02 

Finances Empresarials 45,9% 225,0 3,8 228,8 0,00 1.913,94 1.913,94 

Física Aplicada i Electromagnetisme 37,9% 20,0 0,0 20,0 0,00 167,34 167,34 

Física Atòmica, Molecular i Nuclear 54,1% 42,0 0,0 42,0 3.000,00 351,41 3.351,41 

Física de la Terra i Termodinàmica 37,2% 100,7 7,5 108,2 0,00 905,64 905,64 

Física Teòrica 47,6% 5,0 0,0 5,0 0,00 41,83 41,83 

Fisiologia 37,5% 49,8 9,6 59,3 0,00 496,58 496,58 

Fisioteràpia 37,5% 115,0 0,0 115,0 0,00 962,20 962,20 

Genètica 39,9% 53,5 0,0 53,5 0,00 447,21 447,21 

Geografia 46,2% 165,0 0,0 165,0 0,00 1.380,54 1.380,54 

Història de l'Art 45,4% 300,0 0,0 300,0 0,00 2.510,08 2.510,08 
Història de la Ciència i 
Documentació 39,5% 6,0 0,0 6,0 0,00 50,20 50,20 
Història Medieval i Ciències i 
Tècniques Historiogràfiques 57,0% -65,0 0,0 0,0 3.000,00 0,00 3.000,00 

Història Moderna i Contemporània 47,7% -30,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

Infermeria 61,4% 40,8 0,0 40,8 3.000,00 341,45 3.341,45 

Informàtica 38,4% 312,5 40,0 352,5 0,00 2.949,34 2.949,34 

Matemàtiques 41,9% -62,0 90,0 28,0 0,00 234,27 234,27 
Matemàtiques per a l'Economia i 
l'Empresa 37,2% -25,0 -21,3 0,0 0,00 0,00 0,00 

Medicina 35,9% 20,0 2,0 22,0 0,00 184,07 184,07 
Medicina Prev. i Salut Púb., C. 
Aliment., Toxic. i Medicina Legal 40,1% 92,6 33,0 125,6 0,00 1.050,89 1.050,89 
Mètodes d'Investigació i Diagnòstic 
en Educació 53,1% 101,3 0,0 101,3 3.000,00 847,15 3.847,15 
Metodologia de les Ciències del 
Comportament 43,6% 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

Microbiologia i Ecologia 35,6% 115,4 -9,0 106,4 0,00 890,41 890,41 
Òptica i Optometria i Ciències de la 
Visió 42,8% -25,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

Patologia 32,8% -6,0 65,0 59,0 0,00 493,65 493,65 

Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia 21,9% 8,7 0,0 8,7 0,00 72,62 72,62 
Personalitat, Avaluació i Tractaments 
Psicològics 51,5% 0,0 0,0 0,0 3.000,00 0,00 3.000,00 
Prehistòria, Arqueologia i Història 
Antiga 36,7% 65,0 0,0 65,0 0,00 543,85 543,85 

Psicobiologia 45,3% 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

Psicologia Bàsica 53,3% 0,0 0,0 0,0 3.000,00 0,00 3.000,00 

Psicologia Evolutiva i de l'Educació 49,7% 120,0 0,0 120,0 0,00 1.004,03 1.004,03 

Psicologia Social 45,3% 120,0 0,0 120,0 0,00 1.004,03 1.004,03 
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Química Analítica 44,9% -31,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

Química Física 48,5% 14,0 112,0 126,0 0,00 1.054,23 1.054,23 

Química Inorgànica 46,9% 78,8 15,0 93,8 0,00 784,40 784,40 

Química Orgànica 43,4% 22,3 6,0 28,3 0,00 236,37 236,37 

Sociologia i Antropologia Social 51,2% 0,0 0,0 0,0 3.000,00 0,00 3.000,00 

Teoria de l'Educació 45,8% -123,8 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
Teoria dels Llenguatges i Ciències de 
la Comunicació 42,4% -20,0 -45,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

Treball Social i Serveis Socials 50,5% 103,0 0,0 103,0 3.000,00 861,79 3.861,79 

Zoologia 44,8% 11,8 0,0 11,8 0,00 98,31 98,31 

TOTALS  4.489,3 997,4 6.214,9 48.000,0 52.000,0 100.000,0 
 
Departaments n % 
Total departaments considerats 80 100% 
Departaments que compleixen el percentatge de docència en valencià establert pel CG 16 20% 
Departaments que incrementen hores de docència només valencià 53 66,25% 
Departaments que incrementen hores de docència només anglès 22 27,5% 
Departaments que incrementen hores de docència en les dues llengües 18 22,5% 
Departaments que reben un incentiu 56 70% 
Departaments que reben dos incentius 8 10% 
Departaments que reben algun incentiu 64 80% 
Departaments que no reben cap incentiu 16 20% 

 
 

Acció 3. Incentius per a l’increment de la docència en valencià i en anglès en els 
màsters 
• Redacció de la proposta de resolució. 
• Publicació i difusió entre les direccions dels màsters i la comunitat universitària. 

 

Acció 4. Fomentar el coneixement del valencià entre els estudiants d’intercanvi 
arribats la UV 

4.1. Cursos generals de valencià per a estudiants  
S’han fet un total de 12 cursos de valencià per a estudiants d’una durada de 40 hores: 4 de 
nivell A1 i 8 de nivell A2.  

Els cursos de nivell A2 s’adrecen a estudiants d’intercanvi parlants de llengües pròximes al 
valencià o que ja hi ha tingut contacte previ. Els estudiants dels cursos de nivell A1, d’altra 
banda, són, en general, parlants de llengües altres que les romàniques i que no han assistit 
prèviament a cap curs de català ni n’han adquirit un coneixement inicial per cap altra via. 

Els cursos de nivell A1 han tingut 128 matriculats, 72 dels quals n’han obtingut el certificat. 
Quant als cursos del nivell A2, hi ha hagut 225 inscripcions i se n’han expedit 134 certificats.  
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Curs Nivell Campus Inscripcions Certificats 
CA101SPL21 A1 Tarongers 31 19 
CA102SPL21 A1 Blasco Ibáñez 34 17 
CA201SPL21 A2 Tarongers 31 17 
CA202SPL21 A2 Tarongers 30 12 
CA203SPL21 A2 Blasco Ibáñez 29 22 
CA204SPL21 A2 Blasco Ibáñez 31 20 
CA205SPL21 A2 Burjassot 31 15 
CA103SPL21 A1 Tarongers 33 14 
CA104SPL21 A1 Blasco Ibáñez 30 22 
CA206SPL21 A2 Tarongers 28 16 
CA207SPL21 A2 Blasco Ibáñez 25 15 
CA208SPL21 A2 Burjassot 20 17 
TOTAL   353 206 

 

A causa de la pandèmia, malgrat que cada curs estava assignat inicialment a un campus, tots 
van començar en format virtual. Aquesta modalitat, finalment, s’ha mantingut durant la 
durada total dels cursos. 

 

Acció 5. Consolidar l'oferta formativa dels centres d'aprenentatge de llengües 
(CAL) en altres idiomes, a fi de promoure el plurilingüisme autocentrat 

5.1. Els centres d’aprenentatge  
Com en cursos anteriors, el Servei de Llengües i Política Lingüística ha gestionat aquest curs 
tres centres d’aprenentatge de llengües (CAL): un al campus de Blasco Ibáñez, un al dels 
Tarongers i un altre al de Burjassot-Paterna.  

Els CAL ofereixen formació i materials en valencià, anglès, francès, italià i alemany, a més de 
materials per a l’aprenentatge d’àrab, portuguès, polonès, xinès i espanyol com a L2. Durant 
el 2021 s’han adquirit 495 exemplars de llibres, de 165 títols diferents i dels idiomes dels quals 
oferim formació, a més del castellà, per a incrementar el nombre de materials disponibles per 
a l'ús en les sales dels CAL i per al préstec.  

Durant el 2021 s’ha destinat un tècnic multilingüe que ofereix formació i assessorament en 
cada centre d’aprenentatge per tal de reforçar l’oferta en L2 dels CAL. A més a més, el SLPL 
ha participat de la convocatòria Erasmus Pràctiques de la Comissió Europea i ha destinat als 
CAL una becària d'anglès, una de francès i una d'alemany. Cadascuna de les becàries hi ha 
dedicat 30 hores setmanals a la dinamització de grups de conversa i a l'assessorament i la 
correcció de treballs dels usuaris, tot amb el suport dels tècnics dels CAL. 
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A banda d’això, s’ha destinat un tècnic de valencià que ofereix formació i assessorament en 
cada centre d’aprenentatge. 

A causa de la pandèmia, durant 2021 s'ha limitat l'accés als CAL, no hi ha hagut servei de 
préstec de materials i s'ha reduït el nombre d'activitats presencials al mínim. Per aquest motiu 
enguany no hem comptabilitzat les assistències a les sales ni els materials prestats.  

5.2. Distribució d’usuaris per centre 
La taula següent mostra el nombre total d’inscripcions per centres i el global dels tres CAL. 
Atès que durant aquest curs no hi havia servei de préstec ni ús de la sala, el nombre 
d'inscripcions s'ha limitat a les persones usuàries de tutories, grups de conversa i 
assessoraments més o menys puntuals. 

Centre Inscripcions 

Blasco Ibáñez 267 

Burjassot 133 

Els Tarongers 114 

Total 514 

5.3. Grups de conversa 
Com en cursos anteriors, s’han oferit grups de conversa en valencià, anglès i francès als 
centres dels tres campus. A més a més, hem oferit tallers i grups de conversa en alemany als 
CAL dels Tarongers i al de Blasco Ibáñez. Tanmateix, la situació sanitària ha obligat a reduir 
el nombre màxim de persones usuàries per grup i a canviar-ne els espais per a garantir la 
ventilació entre cada grup i el següent. Aquesta taula mostra el nombre d'inscripcions i 
d'assistències als grups de conversa per idiomes. 

idioma usuaris assistències 

valencià 69 909 

anglès 124 942 

francès 49 411 

alemany 21 87 

total 263 2.349 
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5.4. Tutories personalitzades per al PDI 
Aquest servei consisteix a seguir un programa d’aprenentatge autònom amb el suport d’un 
tècnic que fa de tutor, assessora i resol dubtes en sessions de 20 minuts setmanals. S’adreça 
exclusivament a PDI i PIF i es desenvolupa amb el format de tutories individualitzades i un 
horari acordat amb l’aprenent. Durant el curs 2020-2021 s’han atès 38 tutorands, els quals 
han assistit en conjunt a 515 sessions de tutories. 

 

Acció 6. Ajudes per a cursos de llengües i proves d’acreditació per al PDI, PAS 
i PIF 
El Servei de Llengües i Política Lingüística ha gestionat la concessió d’ajudes per a cursos i 
proves d’acreditació d'idiomes per al PAS, PDI i PIF. La convocatòria de 2020-2021 ha atorgat 
311 ajudes per un import global de 56.060,92 €. 

6.1. Ajudes per a cursos de llengües per al PDI, PAS i PIF 
La convocatòria de 2020-2021 ha atorgat 185 ajudes a cursos per un import total de 49.604,57 
€, distribuïts per idiomes i nivells tal com consta en la taula següent:  

 A1 A2 B1 B2 C1 C2 total 
alemany 0 1 1 3 0 0 5 

anglès 1 2 13 36 39 9 100 
francès 3 3 3 0 2 0 11 

italià 0 3 5 5 3 0 16 
valencià 0 5 6 12 17 9 49 

xinès 0 2 0 0 0 0 2 
altres 0 1 1 0 0 0 2 
total 4 17 29 56 61 18 185 

6.2. Ajudes per a proves d’acreditació de llengües per al PDI, PAS i PIF 
La convocatòria de 2020-2021 ha atorgat 126 ajudes a proves d’acreditacions per un import 
total de 6.456,35 €. La taula següent en mostra la distribució per idiomes i nivells: 

 A1 A2 B1 B2 C1 C2 total 
alemany 0 0 0 1 0 0 1 

anglès 0 0 12 20 28 4 64 
francès 0 1 1 2 1 0 5 

italià 1 3 4 2 1 1 12 
valencià 0 2 4 5 17 16 44 

total 1 6 21 30 47 21 126 
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Acció 7. Cursos d’anglès per a estudiants de grau i postgrau 
Els objectius d’aquests cursos són: 

• Facilitar a l'estudiantat de grau i postgrau de la Universitat de València que obtinga 
unes competències lingüístiques equivalents als nivells B1 o B2 d’anglès 
(coneixements i/o certificació) perquè es puguen impartir més assignatures en 
aquesta llengua en totes les titulacions de grau i de postgrau. 

• Facilitar l’obtenció de beques Erasmus per a completar els estudis en països europeus 
i beques per a completar estudis en universitats d’altres països. 

• Aconseguir, alhora que es cursa el grau o el postgrau, l’obtenció de coneixements 
lingüístics i la capacitació lingüística per a fer docència en anglès. 

Es tracta de cursos de 90 hores que es fan en cadascun dels campus. El preu del curs és de 285 
€, però si s’acaba amb aprofitament, se’n retornen 100. La prova d’acreditació del nivell costa 
60 €, però si se supera, es retornen 30 €. 

El nombre d’estudiants matriculats ha estat el següent: 

CAMPUS 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 
Blasco Ibáñez 132 102 116 114 64 123 
Burjassot-Paterna 114 94 105 127 106 81 
Els Tarongers 137 124 155 166 100 181 
TOTAL 383 320 376 407 270 385 

 

Acció 8. Proves d’acreditació d’idiomes 
El Servei de Llengües i Política Lingüística ha organitzat proves per a l’acreditació de 
coneixements de valencià en el marc del conveni de la CIEACOVA, signat amb altres 
universitats valencianes. Així mateix, d’acord amb el que preveuen els convenis i protocols 
subscrits per la Universitat de València amb l’Instituto Cervantes, la Università per Stranieri 
di Perugia i amb l’Instituto Camões i la Universidade de Lisboa ha organitzat les proves 
DELE, CELI i CAPLE per a l’obtenció dels certificats d’espanyol, italià i portuguès 
respectivament, com a llengües estrangeres.  
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8.1. Proves per a l’obtenció dels certificats de valencià (CIEACOVA)  
La taula següent mostra el nombre d’inscripcions a les proves de valencià de 2021 i la 
vinculació de les persones matriculades a la Universitat de València. 

 A2 B1 B2 C1 C2 TOTAL 

estudiants 1 9 23 397 253 806 

PAS 0 4 13 21 23 43 

PDI 1 4 10 54 50 103 

altres* 2 2 4 38 27 83 

Totals 4 19 50 510 353 936 
*Aquesta categoria inclou candidats amb més d’una relació amb la Universitat (com ara doctorands 
docents, PAS investigador i personal estudiant). 

8.2. Proves per a l’obtenció dels certificats d’italià (CELI)  
El Servei de Llengües i Política Lingüística ha participat en les proves per a l’obtenció dels 
certificats de coneixement d’italià de les convocatòries de març, juny i novembre. El nombre 
d’inscripcions total i per convocatòries es mostra en la taula següent: 

convocatòria inscripcions 

març 2021 23 

juny 2021 62 

novembre 2021 57 

total 142 

8.3. Proves per a l’obtenció dels certificats d’espanyol com a llengua estrangera 
(DELE)  
En 2021 s’ha participat en les convocatòries de maig, juliol i novembre de les proves DELE, 
amb les inscripcions que apareixen en la taula següent: 

convocatòria inscripcions 

maig 2021 25 

juliol 2021 35 

novembre 2021  43 

total 103 
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8.4. Proves per a l’obtenció dels certificats de portuguès com a llengua 
estrangera (CAPLE)  
La participació en les proves CAPLE per a l’obtenció dels diplomes i certificats de portuguès 
com a llengua estrangera apareix en la taula següent: 

convocatòria inscripcions 

maig 2021 11 

novembre 2021 28 
 

Acció 9. Expedició del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en 
Valencià, el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengües 
Estrangeres, el Diploma de Mestre de Valencià i el Certificat de nivell C1 de 
Valencià 

L'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport regula les 
titulacions administratives que faculten per a l’ensenyament en valencià, del valencià i en 
llengües estrangeres i assigna a les universitats valencianes les competències d’expedició del 
Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, del Certificat de Capacitació per a 
l'Ensenyament en Llengua Estrangera i del Diploma de Mestre de Valencià.  

Per dur a terme els manaments d’aquesta Ordre, la nostra Universitat va aprovar el Pla de 
Formació Lingüística i Didàctica per Acord del Consell de Govern (ACGUV 156/2014, de 24 
de juliol) perquè la nostra Universitat expedisca el Certificat de Capacitació per a 
l'Ensenyament en Valencià, el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua 
Estrangera i el Diploma de Mestre de Valencià. En aquest Pla es preveuen diversos itineraris 
per a l'obtenció d'aquests certificats. 

L’Ordre 3/2020, de 6 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es 
determina la competència lingüística necessària per a l’accés i l’exercici de la funció docent 
en el sistema educatiu valencià, deroga l’Ordre 17/2013, però estableix un termini de dotze 
mesos perquè les persones que, a l’entrada en vigor d’aquesta ordre, estiguen en procés de 
formació per a l’obtenció del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià o el 
Diploma de Mestre de Valencià puguen registrar el certificat corresponent. 

Finalment, l’Ordre 4/2021, de 4 de febrer, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la 
qual es modifica l’Ordre 3/2020, estableix el dia 29 d’octubre de 2021 com a data límit perquè 
les persones que, a l’entrada en vigor d’aquesta ordre, estiguen en procés de formació per a 
l’obtenció del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià, el Diploma de 
Mestre de Valencià o el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera 
puguen registrar el certificat corresponent. 

Per tant, des del 29 d’octubre de 2021 la Universitat de Valencià ja no ha expedit cap d’aquests 
certificats. 

Tot seguit detallem el nombre de certificats totals emesos fins a aquesta data, com també els 
diferents itineraris mitjançant els quals s’han obtingut. 
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 ALEMANY 
Certificat de Capacitació en 
Alemany 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Itinerari crèdits Filologia 
Alemanya 

0 0 7 6 27 27 11 11 10 

Itinerari crèdits Didàctica 
Llengua i Literatura 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Total 0 0 7 6 27 28 11 11 10 
  

 ANGLÈS 
Certificat de Capacitació en 
Anglès 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Itinerari crèdits Filologia 
Anglesa 

0 2 54 79 140 127 142 58 71 

Itinerari crèdits Didàctica 
Llengua i Literatura 

0 0 171 102 116 80 73 72 71 

Itinerari de docència en anglès 0 0 0 3 0 13 4 12 4 
Itinerari formatiu específic 0 0 0 19 28 32 2 0 0 
Total 0 2 225 203 284 252 221 142 146 

  
 FRANCÈS 
Certificat de Capacitació en 
Francès 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Itinerari crèdits Filologia 
Francesa 

0 1 8 12 20 34 22 19 22 

Itinerari crèdits Didàctica 
Llengua i Literatura 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Total 0 1 8 12 20 35 22 19 22 
  
 ITALIÀ 
Certificat de Capacitació en 
Italià 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Itinerari crèdits Filologia 
Italiana 

0 0 2 5 4 6 11 7 12 

          
 VALENCIÀ 
Certificat de Capacitació en 
Valencià 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Itinerari crèdits Filologia 
Catalana 

11 38 60 81 196 122 80 41 48 

Itinerari crèdits Didàctica 
Llengua i Literatura 

446 585 803 785 847 843 726 1.023 1005 

Itinerari de docència en valencià 129 170 251 317 317 393 364 226 233 
Itinerari formatiu específic 0 79 127 167 184 181 48 33 21 
DT 1.2 Ordre 17/2013 (ant. curs 
2012-13 

158 89 48 43 33 37 13 10 12 

Convalidació Comissió 
Seguiment PFLD-UV 

11 26 13 26 60 37 61 11 8 

Total 755 986 1302 1.418 1.637 1.613 1.292 1.344 1.327 
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Diploma de Mestre de 
Valencià 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Itinerari crèdits Filologia 
Catalana 

15 26 37 70 131 76 53 21 41 

Itinerari crèdits Didàctica 
Llengua i Literatura 

0 24 67 91 191 193 163 171 179 

Itinerari formatiu específic 0 15 16 14 34 32 9 6 2 
DT 1.2 Ordre 17/2013 (ant. 
Curs 2012-13 

105 46 9 8 6 0 1 2 1 

Convalidació Comissió 
Seguiment PFLD-UV 

2 6 0 4 1 5 3 0 0 

Total 122 118 129 187 363 306 229 200 223 
  

Certificat C1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Convalidació crèdits docència 
en i de valencià dels graus de 
Magisteri 

- - - - -- - - 1.419 1.103 

 

Acció 10. Promoció de la docència en valencià 

10.1. Reunions personalitzades per al PDI sobre els serveis de llengües de la UV  
La campanya de presentacions als departaments i reunions personalitzades per al PDI es va 
desenvolupar durant els anys 2014 a 2017. Actualment es manté actiu el servei de reunions 
personalitzades sota demanda i en 2021 se n'han dutes a terme quatre. 

10.2. Suport a la matrícula en valencià i divulgació dels serveis que es presten a 
l’estudiantat 
Les actuacions d'enguany s'han vist novament afectades per la pandèmia de la covid-19. Hem 
potenciat sobretot les campanyes a través de les xarxes socials i reduït la presencialitat per 
minimitzar els riscos. 
 
A partir del setembre de 2020 havíem ofert als centres que imparteixen Batxillerat enviar-los 
material i projectar als alumnes una llista de vídeos del canal de Youtube del Servei de 
Llengües i Política Lingüística. Entre setembre i desembre de 2020 s'hi van acollir 103 
instituts, amb un total de 6.782 estudiants. Entre gener i juny de 2021, 23 centres, amb 1.477 
estudiants. 
 
Durant les proves d'accés a la universitat del juny i del juliol, hem desplegat punts 
d'informació on hem atès un total de 3.350 estudiants. 
 
Durant les jornades de benvinguda organitzades pel SEDI als campus durant l'octubre, hem 
atès un total de 2.000 estudiants (500 a Burjassot, 1.000 als Tarongers i 500 a Blasco Ibáñez). 
 
Producció de material corporatiu (bosses de tela i llibretes) amb la nova denominació del 
Servei.  
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Acció 11. Impulsar l’assessorament lingüístic per a suport a la docència, 
l’administració, la investigació i la transferència 
Aquesta és una acció transversal que hauria de figurar també en les estratègies d’investigació, 
transferència i innovació o vida de campus i participació. L’hem inclosa en ensenyament 
perquè és en aquesta on té una major incidència. 

11.1. Traducció i correcció. Valencià 
Les tasques quotidianes de traducció i correcció per a la comunitat universitària, tant de caire 
administratiu com científic o docent, han estat de 4.282.082 paraules, que, transformades en 
fulls es corresponen, si fa no fa, a 9.516 pàgines.2 
 
En el gràfic següent podem veure l’evolució de la feina mes per mes: 
	

Mes	 Correcció	 Traducció	 TOTAL	
Gener	 95.128	 275.562	 370.690	
Febrer	 125.478	 259.665	 385.143	
Març	 174.974	 236.476	 411.450	
Abril	 67.819	 187.496	 255.315	
Maig	 184.511	 322.784	 507.295	
Juny	 130.458	 266.370	 396.828	
Juliol	 163.655	 132.957	 296.612	
Agost	 7.195	 36.608	 43.803	
Setembre	 205.069	 309.237	 514.306	
Octubre	 41.895	 396.022	 437.917	
Novembre	 124.001	 290.637	 414.638	
Desembre	 90.986	 157.099	 248.085	
TOTAL	 1.411.169	 2.870.913	 4.282.082	

	

	
	

2 Considerant que una pàgina estàndard completa té 450 paraules. 
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D’aquest material, el percentatge de traducció i correcció és d'un terç de correcció i dos terços 
de traducció. I si considerem la relació entre la correcció i la traducció, el material traduït pel 
Servei és majoritari i està en relació amb la feina corresponent al material docent. 
 
Des d’un punt de vista estadístic i de registre, hem dividit els textos que han arribat a les 
nostres mans per traduir i corregir en quatre categories:  
a) Material docent (MD).  
b) Material administratiu en sentit ampli (ADM). 
c) Material per a exposicions (EXPOS). 
d) ALTRE: material per a divulgació científica, notes de premsa, discursos, exàmens 
d’oposicions, manteniment de webs institucionals, revistes en línia, etc. 
 
Heus ací un quadre amb el volum de feina dividit en cadascuna d’aquestes categories i 
l’evolució al llarg de l’any (en nombre de paraules): 
 

  MD ADM EXPOS ALTRE TOTAL 
Gener 291.106 67.921 0 11.653 370.680 
Febrer 270.994 99.647 4.906 9.596 385.143 
Març 217.851 170.828 5.196 17.575 411.450 
Abril 168.236 74.932 517 11.630 255.315 
Maig 274.503 156.835 35.325 40.632 507.295 
Juny 245.181 128.898 4.107 18.642 396.828 
Juliol 63.412 108.040 15.236 109.924 296.612 
Agost 35.329 7.195 0 1.279 43.803 
Setembre 395.481 63.688 19.558 35.579 514.306 
Octubre 353.618 72.436 3.439 8.424 437.917 
Novembre 319.627 63.631 8.324 23.056 414.638 
Desembre 83.081 142.881 7.300 14.523 247.785 
TOTAL 2.718.419 1.156.932 103.908 302.513 4.281.772 
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La relació entre els totals de les diferents categories queda reflectida en la gràfica següent: 
 

 
 

11.2. Exposicions per a les quals s’han corregit o traduït textos 
 
Les exposicions per a les quals s’ha corregit o traduït material, presentades sota l’ens que les 
elabora i tramet, i agrupades de més a menys activitat, són les següents: 

 

 

370.680 385.143
411.450

255.315

507.295

396.828

296.612

43.803

514.306

437.917
414.638

247.785

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

gen. febr. març abril maig juny jul. agost set. oct. nov. des.

EVOLUCIÓ	TREBALL	PER	TIPUS	DOCUMENT

MD ADM EXPOS. ALTRE TOTAL

MD
2.718.419

ADM
1.156.932

EXPOS.
103.908

ALTRE
302.513

DIMENSIÓ RELATIVA PER TIPUS DE DOCUMENT



	 20	

Vicerectorat de Cultura i Esport 

El Artista Fallero  

Aurora Valero. Sense límits. Testimonis i emocions al laberint de l’existència  

Dels cronistes al carboni 14 (Vicerectorat de Cultura i Esport conjuntament amb el 
Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga) 

Dones i resistència. València, 1931-1939 

EDVCATIO. Innovació i ensenyament dels jesuïtes a València 

L’espill del món 

Fantasy Made in VLC. Els mons fantàstics de Rafa Fonteriz, Jaime Brocal Remohí i Núria 
Tamarit 

La nau dels bojos 

Nocturnes. Mentre la ciutat dorm (1900-1960) 

Passat i present: cent anys fent arqueologia 

Retorn a l’Edèn. Paco Roca 

Tenim química 

 

Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat 

Usos artesans i industrials de plantes a la Comunitat Valenciana  

La participació valenciana en la ruta de la seda. Història, paisatge i patrimoni 

Joies botàniques de la Ribera i voltants  

Patrimoni cultural, territori, Universitat: les Universitats Estacionals en 2020  

Sagunt: camins patrimonials, cruïlles culturals 

 

Col·legi Major Rector Peset 

Activistes per la vida  

Anònimes. Salva Ríos 

V Biennal Ciutat Vella Oberta  
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La voz del silencio. Isabel Rodríguez Torres  

     

Biblioteca Història 

Tinta invisible: impressores valencianes a la Biblioteca Històrica 

Blasco Ibáñez i la conquesta de les masses 

Cent anys fent llibres. Publicacions de la Universitat de València 

 

Jardí Botànic 

Terres i temps: Esteve Adam 

Cuerpos celestes. Manolo García 

 

SEDI 

Mostra art públic 

 

Fundació General de la Universitat de València 

Col·lecció Martínez Guerricabeitia 

 

11.3. Altres tasques de millora de la qualitat lingüística 
 
11.3.1. Informes lingüístics 
En enviar les correccions o traduccions als destinataris, s’hi afegeix, quan cal, un breu informe 
lingüístic que explica de manera succinta les qüestions més rellevants de normativa 
gramatical, de lèxic, ortotipogràfiques o relatives a normes d’edició que s’han introduït en el 
text. 

Es tracta no sols de justificar certes opcions de la correcció, la traducció o les convencions 
adoptades sinó també de fer que l’usuari tinga els elements explicatius per a comprendre què 
i per què s’han corregit certes expressions i millorar així el seu nivell lingüístic per a textos 
futurs. 
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11.3.2. Vídeos Ben dit!: difusió i millora de la qualitat lingüística 
En la primera temporada de vídeos de la sèrie Ben dit!, elaborada en 2019 i difosa a partir de 
2020, s’intentava, per mitjà d’un format directe i fàcilment accessible, difondre la varietat 
estàndard i promoure la qualitat lingüística per mitjà de l’explicació didàctica de les errades 
sintàctiques més freqüents. La iniciativa prenia com a referència la Gramàtica zero i en cada 
vídeo es combinava informació estrictament lingüística formulada de la manera més planera 
amb una presentació d’un dels espais més rellevants de la Universitat de València (Biblioteca 
Gregori Maians, claustre de la Nau, capella de la Sapiència, Parc Científic, Col·legi Major 
Rector Peset, etc.), juntament amb un breu comentari sobre un llibre publicat per la 
Universitat. 
 
Vist el bon resultat i l’acollida dels deu vídeos inicials de Ben dit!, s’ha decidit ampliar la 
iniciativa amb una nova sèrie de trenta vídeos addicionals, que s’ha estès a trenta més. 
Respecte a la primera sèrie, els vídeos redueixen la durada al mínim imprescindible (entre un 
i dos minuts) i se centren exclusivament en una qüestió lingüística, sense cap referència a 
espais ni llibres de la Universitat de València. En concret, aborden aquests camps bàsics: 
 
a) Informació pràctica sobre els recursos lingüístics bàsics en línia que té disponibles l’usuari 
per a dubtes de llengua: què pot consultar per a resoldre qüestions de gramàtica, lèxic, 
terminologia, convencions, etc. 
 
b) Dubtes bàsics de tipus lèxic i semàntic, sobretot de paraules i expressions que sovint es 
confonen: sentir/escoltar, posar/ficar, nombre/número, mode/manera, etc. 
 
c) Dubtes de tipus sintàctic: com - com a; fins - fins a; usos dels pronoms en, hi, ho i 
combinacions d’aquests pronoms: S’ho regala - Li ho regala - Els ho regala, etc. 
 
d) Dubtes de tipus morfosintàctic i de formació de paraules, com ara l’explicació de 
duplicitats formals com ara llengua enfront de lingüístic (i no llingüístic) i corba enfront de 
curvilini (i no corbilini) o bé compostos com ara economicosocial i castellanoparlant (i no 
econòmic-social ni castellà-parlant) i formes com estats nació o ciutats estat (amb la flexió 
en plural del primer element només). 
 
Ja s’han enregistrat tots i estan només pendents de l’edició per a ser publicats. Se’n farà 
publicitat amb una difusió per les xarxes socials prevista com a setmanal, amb la referència a 
un vídeo cada vegada, de manera que siguen més assimilables i que la reiteració dels missatges 
n’augmente la publicitat i la coneixença. 
 
11.3.3. Formulari d’autoavaluació de la qualitat lingüística 
Com a complement als vídeos de Ben dit! s’ha elaborat un formulari d’autoavalució amb el 
qual els usuaris poden examinar quin és el seu domini real de les qüestions de morfologia, 
sintaxi i lèxic que en la pràctica resulten més problemàtiques. El formulari conté un seguit de 
frases amb errades o amb formes que sovint indueixen a error o a vacil·lació referents a 
aspectes que es tracten en els vídeos de Ben dit! Les frases, cal reescriure-les completant 
correctament uns buits. Tot seguit, amb un sol clic, l’usuari pot comprovar a cada frase la 
solució o les solucions adequades i avaluar si les domina. Per a cadascuna d’aquestes frases 
s’afegeix una breu explicació de la qüestió lingüística i, a més, per a qui desitge una informació 
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més detallada, una remissió als vídeos de Ben dit! i a les fitxes de la Gramàtica zero en què 
s’explica el fet gramatical o lèxic en qüestió. 
 
D’aquesta manera, les persones usuàries poden detectar de manera objectiva i ràpida les seues 
mancances i, tot seguit, informar-se’n ràpidament amb el vídeo corresponent i, si cal, també 
amb el passatge concret de la Gramàtica zero. 
 
11.3.4. Materials de suport: convencions i ortotipografia  
S’han elaborat també una sèrie de materials breus de suport sobre aspectes d’ortotipografia i 
convencions que, sense ser estrictament fets de llengua, susciten dubtes i vacil·lacions en els 
treballs acadèmics i en la redacció en general de textos formals. Es tracta d’orientacions molt 
pràctiques sobre: 

 – Puntuació 
 – Cursiva - redona 
 – Majúscules - minúscules 
 – Numerals: en lletra o xifres 
 
Aquests materials es difondran des de la pàgina web del Servei de Llengües i Política 
Lingüística. 

11.4. Traducció i correcció. Anglès 
El Servei ofereix un servei de correcció dels materials en anglès elaborats pel PDI per a la 
docència a l’aula. A més, es corregeixen documents administratius redactats en anglès pel 
PAS o el PDI i, en resposta a necessitats institucionals concretes, es presta un servei de 
traducció de documents a l’anglès. Complementàriament, s’atenen les consultes lingüístiques 
formulades pel PAS i pel PDI.  

En conjunt, el volum de paraules treballades en aquesta llengua és de 599.183. 
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Feina feta per tipologia dels materials 

  Mat. docent Doc. admin. TOTALS 

Gener 62.323 4.070 66.393 

Febrer 20.801 3.389 24.190 

Març 6.194 21.909 28.103 

Abril3 0 0 0 

Maig 103.498 0 103.498 

Juny 5.395 2.898 8.293 

Juliol 2.051 3.468 5.519 

Agost 0 0 0 

Setembre 36.476 3.677 40.153 

Octubre 36.044 4.127 40.171 
Novembre 73.258 2.854 76.112 
Desembre 206.751 0 206.751 

TOTALS 552.791 46.392 599.183 
 

 

 

 

 

	
3	Per	motius	de	contractació	de	personal	aquest	mes	no	hi	havia	cap	tècnic.	
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Feina feta per traducció i revisió 

Tipus de material Traducció Revisió TOTALS 

Material docent 9.134 543.657 552.791 
Doc. administratius 34.077 12.315 46.392 
TOTAL 43.211 555.972 599.183 
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INVESTIGACIÓ 

Acció 1. Premis Mavi Dolç a la qualitat en l’elaboració de tesis doctorals en 
valencià  
• Redacció, publicació i difusió de les bases de la convocatòria. 
• Avaluació de les sol·licituds presentades. 
• Concessió dels premis. 
• Pagament dels premis. 

 
Any Tesis 

doctorals 
Quantitat 
invertida € 

2006 8 6.687 
2007 4 4.697 
2008 12 9.308 
2009 9 6.809 
2010 5 13.925 
2011 12 7.462 
2012 6 7.396 
2013 8 7.433 
2014 9 8.342 
2015 24 19.151 
2016 33 27.414 
2017 7 6.300 
2018 13 9.600 
2019 13 11.235 
2020 12 9.222 
2021 18 20.000 

 

Acció 2. Promoció de la qualitat lingüística en els treballs acadèmics 

2.1. Premis Xavier Gómez i Font a la qualitat lingüística dels treballs de fi de 
grau i de màster en valencià i en anglès  
Els Premis Xavier Gómez i Font tenen com a objectiu promoure els treballs de fi de grau i 
màster en català i anglès mitjançant el reconeixement de la qualitat lingüística. Per a la 
convocatòria de 2021 s’han actualitzat lleugerament les bases a fi d’incloure-hi aspectes 
tècnics fins ara no tinguts en compte, entre els quals el més destacat és que el termini de 
presentació de treballs s’ha limitat a sis mesos, restricció feta per recomanació dels serveis 
jurídics. 

Nombre de treballs presentats als Premis Xavier Gómez i Font 2021 

XIFRES 
ABSOLUTES 

CATALÀ ANGLÈS TOTAL 

TFG 166 41 207 
TFM 75 31 106 
TOTAL 241 72 313 
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Percentatge per blocs dels treballs presentats als Premis Xavier Gómez i Font 2021 

PERCENTATGES CATALÀ ANGLÈS TOTAL 
TFG 53,04% 13,10% 66,14% 
TFM 23,96% 9,90% 33,86% 
TOTAL 77,00% 23,00% 100% 

 

Els trets més destacables de la convocatòria dels Premis de 2021 són: 

1. El nombre de treballs presentats, en termes absoluts, ha assolit un nou màxim (313), 
malgrat que veníem de pujades fortes en les dues convocatòries immediatament anteriors. 
Els augments es reflecteixen sobretot en els treballs de fi de grau en català, que pugen dels 146 
de 2020 als 166 actuals, i en els de fi de màster en català, que passen de 66 a 75.  

2. Quant a les llengües, el 2021 esdevé l’any més abruptament desequilibrat de tota la sèrie, ja 
que presenta un 77,00% per als treballs en català enfront del 23,00% per als d’anglès. Mentre 
que en les convocatòries inicials el percentatge de treballs en anglès voltava el 31% (30,95% el 
2015 i 30,66% el 2016) i es mantenia entorn del 28,50% en les convocatòries de de 2019 
(28,40%) i 2020 (28,38%), en aquesta darrera baixa a un 23,00%. 

3. En canvi, en els percentatges respecte a la distribució grau/màster, la convocatòria 
d’enguany es manté en els valors típicament centrals de la tendència constatada al llarg dels 
diversos anys: dos terços per als treballs de fi de grau (exactament un 66,13%) i un terç 
(33,87%) per als de fi de màster.  

4. Pel que fa a les àrees de coneixement, hi ha un clar predomini de les ciències bàsiques: la 
física i la química, que acumulen 3 i 2 premis, respectivament (a aquest efectes, s’hi compten 
com a premis també els accèssits), amb un accèssit de matemàtiques; seguides de les 
humanitats (2 premis d’història, 1 premi de traducció i intermediació lingüística i 1 accèssit 
de filosofia) i de les ciències de la salut (amb 1 premi de farmàcia i 1 de neurociències). 
Completen el total 1 premi de la doble titulació de Dret i Ciències Polítiques i de 
l’Administració i 1 accèssit de biologia (Biodiversitat: Conservació i Evolució). 

5. Finalment, cal un apunt positiu respecte a la qualitat lingüística. En la present convocatòria 
es constata un nombre important de treballs en català que presenten una notable correcció, 
una redacció i unes tècniques de presentació acadèmiques que se situen clarament per 
damunt del nivell d’altres anys. Així, a banda d’una quantitat no negligible de treballs amb 
una redacció fluixa o clarament deficient, n’hi ha també una altra part substancial en què es 
comprova un grau apreciable en el domini del registre estàndard i de les exigències i 
convencions pròpies de la recerca i del treball acadèmics. Per a l’anglès es pot fer una 
afirmació semblant: una quantitat creixent de treballs d’alta qualitat lingüística i bona tècnica 
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acadèmica, amb la particularitat que un bon nombre d’aquests es concentren en l’àrea de 
física i ciències bàsiques. 

Evolució dels treballs dels Premis Xavier Gómez i Font 

  TOTAL TFG %TFG TFM %TFM CAT %CAT ANG %ANG 
2015 126 84 66,7 42 33,3 87 69,1 39 31,0 
2016 137 98 71,5 39 28,5 95 69,3 42 30,7 
2017 230 154 67,0 76 33,0 166 72,2 64 27,8 
2018 208 113 54,3 95 45,7 154 74,0 54 26,0 
2019 250 152 60,8 98 39,2 179 71,6 71 28,4 
2020 296 194 65,5 102 34,5 194 71,6 102 28,4 
2021 313 207 66,13 106 33,87 241 77,0 72 23,0 

 

De l’evolució dels Premis, que enguany arriben a la setena convocatòria, podem extraure’n 
les conclusions següents:  

1. El nombre absolut de treballs no ha parat de créixer des de la primera edició de 2015, amb 
l’única excepció de la convocatòria de 2018, en què es produeix una davallada puntual 
respecte a les xifres de 2017, que serà immediatament superada any rere any fins a l’actual. 

2. Es pot afirmar sense cap mena de dubte que els Premis s’han consolidat i són àmpliament 
coneguts. A tall d’exemple, la convocatòria d’enguany (2021) quasi triplica el nombre de 
treballs presentats a la primera, la de 2015: 313 enfront dels 126. 

3. Excepte unes oscil·lacions més o menys marcades en els anys centrals (2018 i 2019) 
d’aquesta –curta– sèrie històrica, la distribució per tipus de treball sol establir-se en dos terços 
per als treballs de fi de grau i un terç per als de fi de màster. 

4. Per llengües, sembla que les tendències apunten a un augment moderat dels treballs en 
català, respecte als d’anglès. En la majoria de les convocatòries (2015, 2016, 2017, 2019, 2020) 
la distribució ha estat dins aquests intervals: entre 69% i 72% per al català i entre 28% i 31% 
per a l’anglès. Només hi ha dues convocatòries que trenquen aquesta distribució: la de 2018, 
en què el percentatge de treballs en anglès baixa al 26% (exactament 25,96%) i en català puja 
al 74%, i l’actual de 2021, en la qual el conjunt de l’anglès no passa d’un 23% i, 
complementàriament, el català assoleix el màxim històric: el 77%. 
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Taula. Evolució en dades absolutes dels treballs presentats als Premis Xavier Gómez i 
Font en tota la sèrie històrica 

 

 

 
 

 

  

0

50

100

150

200

250

300

350

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

treballs

TFG

TFM



	 30	

VIDA DE CAMPUS I PARTICIPACIÓ 
 

Acció 1. Promoció de l'oferta cultural en valencià, extensió de l'ús de la llengua 
pròpia i millora de les actituds lingüístiques 

1.1. Convocatòria d'ajudes per a la realització d'activitats de promoció del 
valencià 
• Redacció de la convocatòria. 
• Publicació i difusió. 
• Valoració de les sol·licituds. 
• Concessió, comunicació i execució de 24 ajudes (27 en 2020; 37 en 2019; 25 en 2018; 23 

en 2017; 17 en 2016; 19 en 2015; 15 en 2014; 20 en 2013; 15 en 2012; 10 en 2011; 12 en 
2010) a projectes presentats per òrgans de la Universitat i altres entitats per a jornades, 
tallers, projeccions cinematogràfiques, representacions teatrals, revistes, etc.  
 

1.2. Suport a les activitats de promoció del valencià que organitzen entitats i 
òrgans, tant de la Universitat com externes 
S’ha participat en el Premi Sambori Universitari, 18è Concurs Universitari de Narrativa 
Curta en Valencià, convocat per la Fundació Sambori i la Universitat de València, juntament 
amb la resta d’universitats públiques valencianes, adreçat a estudiants de les universitats 
públiques valencianes amb l’objectiu de promoure la creació literària. 

 

Acció 2. Programa de formació i dinamització del Voluntariat Lingüístic 
• Difusió del projecte de formació i dinamització del Voluntariat Lingüístic. 
• Inscripció de nous voluntaris. 
• Distribució de materials entre els voluntaris (guies de drets lingüístics, d'orientacions 

sociolingüístiques, etc.). 
• Organització i realització de tallers. Enguany s'ha organitzat també un col·loqui dedicat a 

la comunitat italiana a València. 
• Participació dels voluntaris en les campanyes i activitats de dinamització lingüística del 

SLPL. 
• Manteniment i dinamització de la llista de correu electrònic <voling@uv.es> i del grup 

del Voluntariat Lingüístic al Facebook. 
 
 

  Voluntaris 
inscrits 

Participants 
UV en la 
Trobada  

Voluntaris en 
campanyes 

del SLPL 
2009 152 76 191 
2010 118 46 116 
2011 189 49 126 
2012 154 59 144 
2013 183 56 173 
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  Voluntaris 
inscrits 

Participants 
UV en la 
Trobada  

Voluntaris en 
campanyes 

del SLPL 
2014 182 74 181 
2015 167 88 172 
2016 121 54 164 
2017 105 46 151 
2018 144 52 126 
2019 127 43 149 
2020 54 * 52 
2021 32 * 30 

 *No hi ha hagut Trobada a causa de la covid-19. 

 

Acció 3. Acolliment lingüístic i promoció del plurilingüisme 
Les activitats d'intercanvi lingüístic, eminentment presencials, s'han vist reduïdes per les 
mesures preventives adoptades per la pandèmia. Les actuacions que s'han pogut dur a terme 
són: 
 
• Intercanvis de conversa en qualsevol idioma mitjançant l'apartat de Comunitat de la 

pàgina institucional de Facebook del Servei de Llengües. 
• Manteniment i dinamització de la llista de correu electrònic <tandem@uv.es>. 
• Difusió dels cursos de Català A1 i A2 per a estudiants al·loglots. 
• Desenvolupament i publicació en Youtube del taller Romanès Exprés, i difusió via xarxes 

socials i llistes de correu. 
• Participació en diverses reunions tècniques de la xarxa d'universitats europees 

FORTHEM.	 

 

Acció 4. Aplicació del Reglament d’usos lingüístics i promoció dels serveis de 
llengües  
A instància dels usuaris, s'ha donat informació d'una quarantena d'incompliments del 
Reglament als gestors de pàgines web i altres serveis TIC de la Universitat. En tots els casos 
hem ofert suport tècnic per a la correcció de les deficiències detectades. A més, els dos 
contractes de pràctiques extracurriculars amb estudiants de la Facultat de Filologia ens han 
permès la detecció i la substitució de 788 de cartells de retolació informal per adaptar-los al 
Reglament. A finals d'any s'han subscrit dos nous contractes amb estudiants de Filologia 
Catalana i Estudis Anglesos per a continuar aquesta tasca. 

4.1. Distribució de la Gramàtica zero i de la Interuniversity Style Guide 
Hem continuat distribuint entre la comunitat universitària aquests dos recursos, amb la 
finalitat  de millorar la competència lingüística dels destinataris, tant en valencià com en 
anglès. 
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Acció 5. Aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació 
1. Manteniment, administració i actualització dels dos servidors del Servei de Llengües que 
emprem per a allotjar els formularis d’inscripció de diverses activitats del Servei, les aules 
virtuals i per a compartir i gestionar fitxers de les seccions de Dinamització i d’Aprenentatge 
i Acreditació. Atenció als usuaris d’aquestes plataformes.  

2. Assessorament en la introducció i compra de material TIC. Durant l’any 2021, s’ha 
continuat la tasca de modernització i millora dels equips informàtics del Servei de Llengües. 
L’objectiu és dotar el personal del Servei de Llengües i els usuaris d’ordinadors adaptats a les 
exigències, cada vegada més grans, del programari de treball. 

3. Administració, actualització i revisió del web del Servei de Llengües i Política Lingüística 
(https://www.uv.es/llengues). 

4. Gestió de la presència de les activitats del Servei de Llengües en les agendes digitals i les 
pantalles físiques en els diferents centres i espais de la UV. 

5. Manteniment, actualització i administració de la presència institucional del Servei i el 
Voluntariat lingüístic en les principals xarxes socials: 

a. Perfil d’Instagram (https://www.instagram.com/llenguesuv, 3.297 seguidors) i perfil 
del Voluntariat (https://www.instagram.com/volinguv, 321 seguidors). 

b. Pàgina de Facebook (https://www.facebook.com/llenguesuv, 14.745 seguidors) i grup 
del Voluntariat (https://www.facebook.com/groups/volinguv, 1,185 membres). 

c. Perfil de Twitter (https://www.twitter.com/llenguesuv, 2.215 seguidors). 

6. Manteniment, administració i actualització de les llistes de difusió del Servei i el 
Voluntariat: 

a. Llistes de correu electrònic Escriu-me (65.030 subscripcions) i  Voling (2.110 
subscripcions).  

b. Llistes de difusió de Whatsapp (+34 629 850 154, 
https://www.uv.es/llengues/whatsapp, 351 subscripcions). 

c. Canal de Telegram (https://www.uv.es/llengues/telegram, 169 subscripcions) i canal 
del Voluntariat (https://www.uv.es/llengues/telegram/volinguv, 7 subscripcions). 

7. Manteniment, administració i actualització de canals en plataformes audiovisuals per a la 
difusió de materials per a l’aprenentatge de llengües: 

a. Canal de Youtube (https://www.youtube.com/llenguesuv, 526 subscriptors). 

b. Perfil de Spotify (https://www.uv.es/llengues/spotify, 94 seguidors). 
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8. Producció i edició de diversos materials audiovisuals propis per al web, les xarxes socials, 
les plataformes i els canals de difusió (fotografia, imatges, GIF, vídeos, cartells, bàners, etc.). 

9. Producció de diversos materials audiovisuals encarregats a l’empresa Yogur de Fresa 
(diversos GIF i efectes per a les històries en xarxes). 

10. Formalització de tres contractes de pràctiques extracurriculars amb una estudiant de 
Matemàtiques, un de Química i un d'Activitat Física i Esport per a la difusió a través de les 
xarxes del llenguatge d'especialitat d'aquestes àrees (lingfluencers). 
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