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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 2022 
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 2022, cal destacar que algunes de les accions previstes s’han vist afectades encara 
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 
• Redacció de les bases de la convocatòria. 
• Publicació i difusió entre els potencials beneficiaris. 
• Resolució telefònica, electrònica i presencial de consultes i dubtes relatius a la 

convocatòria. 
• Avaluació de les 64 sol·licituds presentades. 
• Correcció dels originals. 
• Dipòsit dels materials en l'Aula Virtual i RODERIC (per part dels autors). 
• Concessió dels premis. 
• Comunicació als premiats. 
• Pagament dels premis. 

 

ANY 
AJUTS EFECTIUS QUANTITAT INVERTIDA € 

VALENCIÀ ANGLÈS VALENCIÀ ANGLÈS 

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 

2021 50 14 55.708 19.292 

2022 46 17 64.708 15.835 

 

Acció 2. 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. 
• Càlcul dels incentius. 
• Comunicació a les direccions dels màsters. 
• Pagament dels incentius. 
 
S'ha concedit incentius a 18 màsters, per un import global de 24.684,53€. 
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Acció 3. Foment del coneixement del valencià entre els estudiants d’intercanvi 
arribats la UV 

3.1. Cursos generals de valencià per a estudiants  
S’han fet un total de 13 cursos de valencià per a estudiants, d’una durada de 40 hores: 6 de 
nivell A1 i 7 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 95 matriculats, 63 dels quals n’han obtingut el certificat. 
Quant als cursos del nivell A2, hi ha hagut 168 inscripcions i se n’han expedit 93 certificats.  

CURS NIVELL CAMPUS INSCRIPCIONS CERTIFICATS 
CA101SPL22 A1 Els Tarongers 18 12 

CA102SPL22 A1 Blasco Ibáñez 15 14 

CA103SPL22 A1 Virtual 26 15 

CA104SPL22 A1 Els Tarongers 7 3 

CA105SPL22 A1 Blasco Ibáñez 11 7 

CA106SPL22 A1 Virtual 18 12 

CA201SPL22 A2 Els Tarongers 23 12 

CA202SPL22 A2 Blasco Ibáñez 29 16 

CA203SPL22 A2 Virtual 21 13 

CA204SPL22 A2 Virtual 25 17 

CA205SPL22 A2 Els Tarongers 17 12 

CA206SPL22 A2 Blasco Ibáñez 24 9 

CA207SPL22 A2 Virtual 29 14 

TOTAL   263 156 

 

Acció 4. Consolidació de l'oferta formativa dels centres d'aprenentatge de 
llengües (CAL) en altres idiomes a fi de promoure el plurilingüisme 
autocentrat 

4.1. 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 
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el 2022 hem adquirit 24 títols diferents en català per a la secció de préstec (un exemplar de 
cada per CAL) i hem renovat el material extraviat o malmès. 

Durant el 2022 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 dues becàries d'anglès, una de francès, una d’italià (d’octubre a març) i una d'alemany. 
Cadascuna de les persones en pràctiques 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. 

A més a més, s’ha destinat un tècnic de valencià que ofereix formació i assessorament en 
cada centre d’aprenentatge. 

Dins de la programació titulada Vine al CAL, al centre de Burjassot-Paterna s’han dut a 
terme sis Let’s Talk... in English, una activitat en què es debat en anglès al voltant d’un tema 
proposat per les persones usuàries del centre: genètica, robòtica o salut pública, n’han sigut 
alguns, per exemple. Així mateix, s’hi ha organitzat una xarrada sobre la cultura i la societat 
del Regne Unit, a càrrec de la persona en pràctiques d’anglès i un Cafè de les Llengües, 
durant el qual els assistents han fet parelles i grups d’intercanvis lingüístics. En aquest centre 
també s’han organitzat debats en valencià i una Ruta Estellés, en la qual les persones 
participants, usuàries del CAL, han fet un recorregut per Burjassot a través dels llocs 
esmentats en l’obra estellesiana. 

D’altra banda, al CAL de Blasco Ibáñez s’han organitzat tornejos dels jocs de taula 
Alakazum i la Fallera Calavera, un concurs d’escriptura multilingüe (Caviardiage) una 
xarrada d’Aina Monferrer, professora de valencià i youtuber experta en preparació de 
proves d’acreditació i un club de lectura amb 7 títols i les respectives sessions, sovint amb la 
participació de l’autora o autor. 

4.2. Distribució d’usuaris per centre 
La taula següent mostra el nombre total d’inscripcions per centres i el global dels tres CAL.  

CENTRE INSCRIPCIONS 

Blasco Ibáñez 436 
Burjassot 195 
Els Tarongers 225 
Total 856 

4.3. Grups de conversa 
Com en cursos anteriors, s’han ofert grups de conversa en valencià, anglès i francès als 
centres dels tres campus. A més a més, hem ofert tallers i grups de conversa en alemany als 
CAL dels Tarongers i al de Blasco Ibáñez i d’italià, d’octubre a març, als tres centres. 



	 8	

Aquesta taula mostra el nombre d'inscripcions i d'assistències als grups de conversa per 
idiomes. 

IDIOMA USUARIS ASSISTÈNCIES 

alemany 41 396 

anglès 253 2.190 

francès 77 597 

italià 19 97 

valencià 85 546 

Total 475 3.826 

 

4.4. 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, bé en format presencial, bé virtual. Durant el curs 2021-2022 
s’han atès 42 tutorands aprenents de valencià, els quals han assistit en conjunt a 611 sessions 
de tutories. Així mateix, hem començat experimentalment les tutories personalitzades 
d’anglès amb 9 tutorands que han assistit en total a 71 sessions. 

 

Acció 5. 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 2021-2022 ha 
atorgat 314 ajudes per un import global de 82.640,10 €. 

5.1. Ajudes per a cursos de llengües per al PDI, PAS i PIF 
La convocatòria de 2021-2022 ha atorgat 232 ajudes a cursos per un import total de 
78.223,75 €, distribuïts per idiomes i nivells tal com consta en la taula següent:  

 

 

 A1 A2 B1 B2 C1 C2 TOTAL 
ANGLÈS 2 1 10 35 50 6 104 
FRANCÈS 0 5 3 1 0 0 9 
ITALIÀ 2 6 0 6 3 2 19 
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VALENCIÀ 2 6 2 15 39 31 95 
ALTRES 2 1 1 1 0 0 5 
TOTAL 8 18 16 58 92 39 232 

 

5.2. Ajudes per a proves d’acreditació de llengües per al PDI, PAS i PIF 
La convocatòria de 2021-2022 ha atorgat 82 ajudes a proves d’acreditacions per un import 
total de 4.416,35 €. La taula següent en mostra la distribució per idiomes i nivells: 

 A1 A2 B1 B2 C1 C2 TOTAL 
ANGLÈS 0 1 5 10 17 1 34 
FRANCÈS 0 0 2 1 0 0 3 
ITALIÀ 0 1 2 3 1 0 7 
PORTUGUÈS 0 0 1 1 1 0 3 
VALENCIÀ 0 0 2 5 15 13 35 
TOTAL 0 2 12 20 34 14 82 

 

Acció 6. 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 fer 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: 
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CAMPUS 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 
Blasco 
Ibáñez 

132 102 116 114 64 123 44 

Burjassot-
Paterna 

114 94 105 127 106 81 38 

Els 
Tarongers 

137 124 155 166 100 181 95 

TOTAL 383 320 376 407 270 385 177 
 

Acció 7. 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.  

 

7.1. Proves per a l’obtenció dels certificats de valencià (CIEACOVA)  
La taula següent mostra el nombre d’inscripcions a les proves de valencià de 2022 i la 
vinculació de les persones matriculades a la Universitat de València. 

 A2 B1 B2 C1 C2 TOTAL 

ESTUDIANTS 18 7 22 485 229 761 

PAS 1 2 2 6 8 19 

PDI 1 2 8 55 34 100 

CDI 0 0 3 24 19 46 

ALTRES* 0 1 5 16 16 38 

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

 

7.2. 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 juny i novembre. El nombre 
d’inscripcions total i per convocatòries es mostra en la taula següent: 
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CONVOCATÒRIA INSCRIPCIONS 

juny  34 

novembre  51 

total 85 

 

7.3. Proves per a l’obtenció dels certificats d’espanyol com a llengua estrangera 
(DELE)  
En 2022 s’ha participat en les convocatòries d’abril, maig i novembre de les proves DELE, 
amb les inscripcions que apareixen en la taula següent: 

CONVOCATÒRIA INSCRIPCIONS 

abril  22 

maig  36 

novembre  42 

Total 100 

 

7.4. 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 es reflecteix en la taula següent: 

CONVOCATÒRIA INSCRIPCIONS 

maig  18 

novembre  30 

total 48 

 

Acció 8. Promoció de la docència en valencià 

8.1. 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 2022 se n'ha dut a terme només una.  
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8.2. Suport a la matrícula en valencià i divulgació dels serveis que es presten a 
l’estudiantat 
Aquest curs hem ofert als centres que imparteixen Batxillerat l'alternativa de programar-hi 
xarrades a càrrec dels voluntaris lingüístics o bé enviar-los material i projectar als alumnes 
una llista de vídeos del canal de YouTube del Servei de Llengües. S'ha enviat material a 126 
instituts per a 8.587 alumnes. Pel que fa a les xarrades, se n'han fetes en 35 centres, a càrrec 
d'un equip de 25 col·laboradors, amb un total de 2.069 assistents efectius. 

Durant les proves d'accés a la universitat del juny i del juliol, hem desplegat punts 
d'informació on hem atès 3.200 estudiants. 

Al setembre hem atès les invitacions a les jornades de benvinguda de les facultats de 
Geografia i Història i de Ciències Socials. En el primer centre hem efectuat una presentació 
general dels serveis lingüístics i, a més, en els dos casos hem instal·lat punts d'informació, 
amb un total de 300 estudiants atesos.  

Durant les jornades de benvinguda organitzades pel Servei d’Informació i Dinamització 
(SEDI) (als campus durant l'octubre, hem atès uns 1.500 estudiants. 

A més, en el context d'aquestes campanyes i en col·laboració amb la Unitat de Cultura 
Científica i de la Investigació, hem distribuït 1.200 exemplars de llibres de divulgació 
científica en català entre els instituts d'ensenyament secundari i els participants en les 
jornades del SEDI. 

Amb la col·laboració d'un equip de voluntàries i voluntaris lingüístics, hem incrementat la 
presència del Servei als campus amb 304 cartells corporatius. 

 

Acció 9. Impuls de 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 més incidència. 

9.1. 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 3.611.600 paraules, que, 
transformades en fulls es corresponen, si fa no fa, a 8.026 pàgines.1 
 
En el gràfic següent podem veure l’evolució de la feina mes per mes: 
 
 
MES	 CORRECCIÓ	 TRADUCCIÓ	 TOTAL	

	
1 Considerant que una pàgina estàndard completa té 450 paraules. 
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gener	 60.337	 376.037	 436.374	
febrer	 136.462	 255.436	 391.898	
març	 197.448	 143.345	 340.793	
abril	 89.366	 158.598	 247.964	
maig	 138.926	 211.305	 350.231	
juny	 34.660	 301.262	 335.922	
juliol	 9.439	 150.720	 160.159	
agost	 1.640	 10.537	 12.177	
setembre	 58.889	 382.845	 441.734	
octubre	 55.805	 315.096	 370.901	
novembre	 102.249	 257.330	 359.579	
desembre	 17.744	 146.124	 163.868	
TOTAL	 902.965	 2.708.635	 3.611.600	
 
	

	
 
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 tres categories:  
a) Material docent (MD).  
b) Material administratiu en sentit ampli (ADM). 
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c) ALTRE: exposicions, 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 ALTRE TOTAL 
gener 334.839 72.358 29.177 436.374 
febrer 257.730 110.525 23.643 391.898 
març 152.031 141.313 47.449 340.793 
abril 143.084 38.340 66.540 247.964 
maig 200.448 66.909 82.847 350.204 
juny 212.461 79.928 43.533 335.922 
juliol 42.211 46.089 71.859 160.159 
agost 1.640 10.537 0 12.177 
setembre 336.267 58.438 47.029 441.734 
octubre 296.607 53.120 21.174 370.901 
noviembre 251.117 70.354 38.108 359.579 
desembre 107.470 39.570 16.828 163.868 
TOTAL 2.335.905 787.481 488.187 3.611.573 
 

 
 
 
 
La relació entre els totals de les diferents categories queda reflectida en la gràfica següent: 
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9.2. 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: 

Vicerectorat de Cultura i Societat 

Activa cultura  

Art, dolor i compromís. Dones en la Col·lecció Martínez Guerricabeitia 

Autoretrat 

Campus  

Estampes en transició. Obra gràfica de la Col·lecció Martínez Guerricabeitia  

Hermano Lobo (1972 - 1979): un ou dur per al Caudillo  

Imagine(u) un món millor  

Passat i present: cent anys fent arqueologia a la Universitat de València  

La pedra de la bogeria. Una història de la terapèutica psiquiàtrica  

Pintar enfront de tot. Manuela Ballester (1908-1994)  

Ortifurama valencià 

Regreso al Edén de Paco Roca. Un viatge a la València de postguerra  

 

MD
2.335.905

ADM
787.481

ALTRE
488.187

DIMENSIÓ RELATIVA PER TIPUS DE DOCUMENT
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Biblioteca Històrica 

No tan invisibles. Dones en la impremta valenciana. Segles XVI al XXI (amb el 
Vicerectorat d’Investigació) 

Malferits. L’empremta del temps a les biblioteques REBIUN (amb el Vicerectorat 
d’Investigació) 

Rondalles i rondallistes a la Biblioteca Històrica 

 

Col·legi Major Rector Peset 

Diseñando lo por venir  

Disseny de producte emergent 

(D)ones 

Fundació General 

Fer i desfer, pensant amb les mans. Premi Col·lecció Cañada Blanch (amb la Fundació 
Cañada Blanch) 

José Martínez-Medina i la innovació artística a València (amb l’Arxiu Valencià del 
Disseny) 

Luis García Berlanga. Vida i obra en vinyetes 

 

Servei d’Informació i Dinamització 

Mostra art públic / universitat pública  

 

Jardí Botànic 

Verano. Aquarel·les botàniques de José Saborit 

 

9.3. Articles de divulgació científica (The Conversation) traduïts 
En una iniciativa de col·laboració del Servei de Llengües i Política Lingüística amb la Unitat 
de Cultura Científica i de la Innovació - Càtedra de Divulgació de la Ciència de la 
Universitat de València, s’han traduït del castellà o de l’anglès els articles següents, publicats 
per The Conversation: 
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1. “En el segle XVIII no estava ben vist estar sola” 

2. “La Pesta Negra: com vam resoldre el misteri centenari dels orígens” 

3. “Itàlia després de les eleccions: l’onada d’extrema dreta avança per Europa” 

4. “Una pluja de virus i bacteris cau del cel cada dia” 

5. “L’autofàgia podria servir per a combatre l’obesitat?” 

6. “Allò que Stephen Hawking no va saber dels forats negres” 

7. “Les xarxes poden socials ajudar els pacients amb malalties minoritàries?” 

8. “El món viu una contraonada democràtica: quin hi és el paper de les elits?” 

9. “Educar en competències és educar sense continguts?” 

10. “La recepta per a millorar el rendiment acadèmic: un bon desdejuni” 

11. “La terra alberga 20.000.000.000.000.000 formigues” 

12. “Contaminació lluminosa: per què la falta de foscor ens ix tan cara” 

13. “L’alternança arriba al Brasil, però la dreta s’hi consolida malgrat tot” 

14. “La història de l’Aviocar i el manteniment com a clau de la indústria aeronàutica 
espanyola” 

15. “No existeix la il·luminació nadalenca sostenible” 

16. “No es redueix la contaminació lluminosa posant més llums” 

17. “Com triar les joguines de Nadal i Reis” 

18. “Les aules saludables eduquen en diversitat afectivosexual i de gènere” 

19. “Siri i Alexa poden escoltar-nos sense vulnerar els nostres drets?” 

20. “Malalties minoritàries: els ‘aneguets lletjos’ de la medicina” 

21. “L'estadística pot ajudar-nos a fugir d'una apocalipsi zombi” 

 

9.4. Altres tasques de millora de la qualitat lingüística 
 
9.4.1. 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 
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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 
per què s’han corregit certes expressions i millorar així el seu nivell lingüístic per a textos 
futurs. 

9.4.2. Vídeos Ben dit!: difusió i millora de la qualitat lingüística 
L’objectiu dels vídeos de Ben dit! és difondre amb un format breu i directe la varietat 
estàndard i promoure la qualitat lingüística per mitjà de l’explicació didàctica de les 
qüestions que susciten més vacil·lacions o usos erronis. Es tracta de vídeos d’un a tres 
minuts en què s’aborden aquests camps bàsics: 
 
a) 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. 
 
b) 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. 
 
c) Dubtes de tipus morfosintàctic i de formació de paraules, com ara l’explicació de 
duplicitats formals com 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). 
 
d) Informació pràctica sobre els recursos lingüístics bàsics en línia que té disponibles 
l’usuari per a dubtes de llengua: què pot consultar en línia per a resoldre qüestions de 
gramàtica, lèxic, terminologia, convencions, etc. 
 
Durant el 2022 s’ha publicat la tercera temporada, amb 30 vídeos que se sumen als 40 
anteriors: 10 de la temporada inicial + 30 de la segona. Els de la tercera temporada són 
aquests: 
 
01. “Si no - sinó” 
02. “Res - gens” 
03. “Fins - fins a” 
04. “Estats nació, pobles fantasma” 
05. “Què - quin” 
06. “Sòl - terra” 
07. “Doncs” 
08. “Com - com a” 
09. “Recolzar - donar suport - fer costat” 
10. “Ja que és menester, hem de fer-ho com cal”: expressions d’obligació 
11. “Altre, un altre” 
12. “Hi pensem molt i hi anem sovint”: pronom hi (1) 
13. “Jo no ho era, però m’hi estic tornant”: pronom hi (2) 
14. “En tinc molts, però en vull més”: pronom en (1) 
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15. “D’això, ara en parlarem”: pronom en (2) 
16. “Que això ho veus clar, ja ho sé”: pronom ho 
17. “Baix - davall - sota” 
18. “Lis només és una flor”: pronoms li - els 
19. “Mateix - propi” 
20. “S’ho regala - Li ho regala - Els ho regala” 
21. “Del bo prenguem el millor”: lo neutre (1) 
22. “No saps com és de senzill”: lo neutre (2) 
23. “Mentre - mentrestant - mentre que” 
24. “Quan el deure s’imposa al futur”: expressió de probabilitat i deducció 
25. “Bé - ben, mal - malament” 
26. “Com, com que, com més... més...”  
27. “L’infinit no té límits; l’infinitiu, sí”: usos problemàtics de l’infinitiu  
28. “Un a un no és com tot junt”: alhora - a l’hora, almenys - almenys, enlloc - en lloc - 
pertot - per tot, sobre tot, sobretot 
29. “Evitem confusions en aquestes locucions”: *a nivell de, *(a) arrel de, front a,* sempre i 
quan, *tal i com, tanmateix (com a ‘igualment’), etc. 
30. “Les deu imprescindibles per a dir-ho ben dit”: qüestions de sintaxi més rellevants i 
freqüents 
 
 
9.4.3. Test d’autoavaluació de la qualitat lingüística 
 
Com a complement als vídeos de Ben dit! s’ha elaborat un test 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 test conté un seguit de frases amb errades (o amb formes que sovint indueixen a 
vacil·lació) dels aspectes que es tracten en els vídeos de Ben dit! Aquestes frases, cal 
reescriure-les completant correctament uns buits. Tot seguit, amb un sol clic, l’usuari pot 
comprovar en cada frase la solució o les solucions adequades i avaluar si les domina. En 
cadascuna d’aquestes frases s’afegeix una breu explicació de la qüestió lingüística tractada. I, 
a més, per a qui desitge una informació més detallada, es remet als vídeos de Ben dit! i a les 
fitxes de la Gramàtica zero en què s’explica el fet gramatical o lèxic en qüestió. 
 
 
9.4.4. 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 general, en la redacció de textos formals. Es tracta d’orientacions 
molt pràctiques sobre: 

 – Ús de les cometes 

 – Abreviatures, sigles i símbols 

 – Resum pràctic de l’apostrofació 
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És previst difondre aquests materials des de la pàgina web del Servei de Llengües i Política 
Lingüística. 

 

9.5. Traducció i correcció. Anglès 
El Servei presta un conjunt de serveis en anglès adreçats a dotar el PAS i el PDI de capacitats 
i suport per a desenvolupar la docència, la recerca i els serveis bàsics d’administració en 
aquesta llengua. Així, en línies generals s’ofereix al PDI el servei de correcció de materials 
docents en anglès i al PAS, els serveis de correcció i de traducció per a l’elaboració de textos 
administratius en anglès. A més, es presta, tant al PDI com al PAS, assessorament lingüístic 
per a la resolució de dubtes en anglès i suport lingüístic extern quan se sol·liciten serveis per 
a textos que no responen estrictament a necessitats docents o institucionals. 

En conjunt, el volum de paraules treballades en aquesta llengua és de 518.250. 

Feina feta per tipologia dels materials 

  MAT. 
DOCENT 

DOC. 
ADMIN. TOTALS 

gener 5.799 0 5.799 

febrer 14.205 2.132 16.337 

març 35.898 50 35.948 

abril 17.976 458 18.434 

maig 69.722 6.266 75.988 

juny 44.685 4.831 49.516 

juliol 2.992 3.438 6.430 
setembre 77.333 8.000 85.333 
octubre 8.997 2.375 11.372 
novembre 148.304 1.978 150.282 
desembre 62.811 0 62.811 

TOTALS 488.722 29.528 518.250 
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Feina feta per traducció i revisió 

 
 
 

9.5.1 Material docent 

El Servei ofereix suport lingüístic en anglès a tot el PDI amb docència assignada en aquesta 
llengua per a l’elaboració del material docent i de suport de les seues classes. Així, es presta 
un servei de correcció que inclou: 

• Corregir els materials que el professorat ha elaborat en anglès i que usa en les classes 
teòriques, pràctiques, guies docents i exàmens. 

• Corregir la informació acadèmica i administrativa que els PDI responsables 
publiquen en anglès en el web institucional en relació amb la titulació que 
dirigeixen o l’assignatura que coordinen. 

• Corregir la informació que el PDI publica en anglès en l’aula virtual de l’assignatura 
i en les seues comunicacions amb l’alumnat.  

A més, tenim encomanada la tasca de traducció a l’anglès dels cursos de formació 
transversal de doctorat. 

En dades quantitatives, l’any 2022 això s’ha reflectit en: 

 PARAULES % DEL TOTAL 

CORRECCIÓ 458.753 94 

TRADUCCIÓ 26.245 6 

TOTAL 484.998 100 

Traducció
57.931
11%

Revisió
463.319
89%
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El material docent que s’ha corregit prové exclusivament d’onze graus oficials de la UV i, 
molt majoritàriament, del Grau en Psicologia (162.080 paraules, 35% del total de paraules 
corregides), seguit pels graus en Dret (14%), Administració i Direcció d’Empreses (13%) i 
Medicina (12%) com a principals sol·licitants. 

Els mesos de més demanda de correcció es concentren en els últims de l’any, especialment 
novembre, presumiblement pel fet que aquest mes acaba el termini de presentació de 
materials docents als Premis Fernando Sapiña.  

Només s’han traduït materials docents a l’anglès dels cursos de formació transversal de 
doctorat, encomanats pel Vicerectorat d’Estudis i Política Lingüística.  

9.5.2. Documentació administrativa 

El Servei de Llengües i Política Lingüística presta servei a tot el PAS per a l’elaboració de 
textos institucionals i administratius en anglès. Això inclou: 

• Corregir i traduir la informació acadèmica d’estudis (informació completa de 
l’oferta de graus i postgraus, reglaments d’estudis, etc.) 

• Corregir i traduir documentació institucional (convenis, memoràndums, 
contractes, etc.) 

• Corregir i traduir documentació universitària (certificats, formularis, procediments, 
reglaments, enquestes, documents de gestió administrativa, aplicacions 
informàtiques, etc.) 

En dades quantitatives, l’any 2022 això s’ha reflectit en: 

 PARAULES % DEL TOTAL 

CORRECCIÓ 4.566 14 

TRADUCCIÓ 28.686 86 

TOTAL 33.252 100 

 

9.5.3. Assessorament lingüístic 

L’assessorament lingüístic va més enllà de la pura correcció o traducció de textos i pretén 
ajudar els autors a millorar la seua competència lingüística en anglès i aportar-los solucions 
externes quan sol·liciten serveis que queden fora de les nostres competències. Així, 
l’assessorament lingüístic que es presta inclou: 

• Resoldre consultes lingüístiques concretes sobre l’ús de l’anglès plantejades pels 
autors dels documents.  
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• Elaborar informes d’errades freqüents que s’hagen detectat en un original. 

• Afegir notes o comentaris al marge en el cos dels documents en els quals s’expliquen 
qüestions gramaticals, lèxiques o d’ortotipografia que els autors han d’observar. 

• Difondre per correu intern i electrònic el Manual d’estil interuniversitari per a la 
redacció de textos institucionals en anglès que el Servei de Llengües ha publicat en 
col·laboració amb altres universitats i fomentar-ne l’ús com a document de 
referència per a redactar documents administratius en anglès.  

• Fomentar l’ús de la plataforma en línia de nomenclatura multilingüe elaborada per 
la Xarxa Vives d’Universitats per a consultar la traducció a l’anglès dels termes de 
l’àmbit universitari general.  

• Facilitar les dades de contacte de col·laboradors externs quan se sol·liciten serveis en 
anglès per a documentació exclosa dels serveis que es presten (ponències, 
currículums, articles, pàgines web, etc.). 
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INVESTIGACIÓ 

Acció 1. Premis Mavi Dolç a la qualitat lingüística en l’elaboració de tesis 
doctorals en valencià  
• Redacció de les bases de la convocatòria. 
• Publicació i difusió entre els potencials beneficiaris. 
• Resolució telefònica, electrònica i presencial de consultes i dubtes relatius a la 

convocatòria. 
• Avaluació de les sol·licituds presentades. 
• Concessió dels premis. 
• Comunicació als premiats. 
• Pagament dels premis. 
 

ANY 
TESIS 

DOCTORALS 
QUANTITAT 

INVERTIDA € 

2017 7 6.300 

2018 13 9.600 

2019 13 11.235 

2020 12 9.222 

2021 18 20.000 

2022 22 20.000 

 

Acció 2. Premis Josep Martínez Bisbal a l’ús del valencià i la qualitat 
lingüística en la comunicació acadèmica i la divulgació científica 
• Redacció de les bases de la convocatòria. 
• Publicació i difusió entre els potencials beneficiaris. 
• Resolució telefònica, electrònica i presencial de consultes i dubtes relatius a la 

convocatòria. 
• Avaluació de les sol·licituds presentades. 
• Concessió dels premis. 
• Comunicació als premiats. 
• Pagament dels premis. 

 
Per primera vegada s'han convocat aquests premis, amb la finalitat de fomentar la qualitat 
lingüística en l’activitat investigadora i divulgadora i l'ús del valencià, com a llengua pròpia 
de la Universitat de València. S'hi han premiat 28 autors, amb una dotació total de 20.000 €. 
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Acció 3. Promoció de la qualitat lingüística en els treballs acadèmics 

3.1. 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 
(TFG) i de fi màster (TFM) en català i anglès mitjançant el reconeixement de la qualitat 
lingüística, a fi de fomentar-ne l'ús acadèmic i així mateix estimular la utilització de l'anglès 
com a eina per a la internacionalització de la Universitat.  

Als Premis es poden presentar treballs elaborats durant l’any acadèmic en curs. S’hi 
atorguen 10 premis de 500 €. A més, poden atorgar-se fins a 5 accèssits de 200 €, accèssits 
que s’han concedit tots. 

Nombre de treballs presentats als Premis Xavier Gómez i Font 2022 

XIFRES 

ABSOLUTES 
CATALÀ ANGLÈS TOTAL 

TFG 200 70 270 
TFM 84 50 134 
TOTAL 284 120 404 

 

Percentatge per blocs dels treballs presentats als Premis Xavier Gómez i Font 2022 

PERCENTATGES CATALÀ ANGLÈS TOTAL 
TFG 49,5 17,33 66,83 
TFM 20,79 12,38 33,17 
TOTAL 70,29 29,71 100 

 

En la convocatòria de 2022 s’ha produït un increment absolut de treballs en tots els apartats. 
Han pujat significativament els TFG en català (+34, de 166 a 200), però sobretot s’han 
incrementat de manera molt notable els treballs en anglès, tant els TFG (+29, de 41 a 70) 
com els TFM (+19, de 31 a 50). Els TFM en català també experimenten una pujada, però 
més moderada (+9, de 75 a 84). Les xifres totals, absolutes i relatives, s’exposen en les taules 
següents.  

La principal novetat en els TFM en català és que, mentre que en les convocatòries anteriors 
una gran majoria provenia del Màster en Professor/a d'Educació Secundària (almenys dos 
terços i, sovint, més encara), en l’actual aquesta xifra s’ha reduït fins al punt que enguany els 
treballs corresponents a aquest màster representen un poc més de la meitat: 47 de 86, un 
55,95%. És a dir, hi ha hagut una reducció aproximada de 10 punts percentuals o, vist des 
del punt de vista de l’extensió de l’ús del català, s’ha produït un increment correlatiu de 10 
punts per a treballs de màster d’altres procedències. 
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Els treballs guardonats, amb indicació del grau o del màster corresponent, són els següents: 

Premis: 

Alfonso i Comos, Pau. Large-scale compositional analysis of invertebrate viromes 
estimated from public RNA-Seq data - Màster en Bioestadística 

Caridad Llobet, Joan. Proposta pràctica de metodologia de l’ensenyament de 
l’escalada en gel a principiants - Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport  

Casanovas i Beneyto, Marta. “Alientos de vida han de substituir horrors de 
sepultura”. Edició crítica, estudi i comparació de dos sermons del pare Jaume Puig 
per la mort de Lluís XIII - Màster en Investigació en Llengües i Literatures 

Cuitavi Martín, Mario. La noche en que Frankenstein leyó el Quijote, de Santiago 
Posteguillo: reptes i problemes de traducció al català - Grau de Traducció i Mediació 
Interlingüística (Anglès) 

García Lahiguera, Miquel. Representacions llibertàries en el cinema de la transició 
democràtica a Espanya (1976-1980) - Màster Interuniversitari en Història 
Contemporània 

Jiménez Guisado, Adrián. Cúmuls de galàxies: relacions d’escala i la seua aplicació 
en cosmologia - Grau en Física 

Mestre Tomás, Jorge. SQANTISIM: a simulator of controlled novelty and 
degradation of transcripts sequenced by long-reads - Màster en Bioinformàtica 

Mocholí i Añó, Jaume. Política lingüística i educació. Anàlisi comparada de la 
garantia dels drets lingüístics dels catalanoparlants als sistemes educatius espanyols 
- Grau en Dret  

Paniagua de Pedro, Alejandro. Evidence-driven annotation of the Trichechus 
manatus latirostris genome using long-reads Màster en Bioinformàtica 

Patrone García, Arturo. Development of an automated laboratory for colorimètric 
analysis - Màster en Tècniques Experimentals en Química 

 

Accèssits: 

Guerra Font, Oleanna. Non-invasive high-resolution computed tomography for the 
comparative study of tooth whorls in early gnathostomes - Grau en Biologia 

Muñoz Benavent, Maria. El Tractat de cirurgia d’Antoni Roig (1633): prolegòmens a 
una edició - Màster Universitari en Història de la Ciència i Comunicació Científica 
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Penadés Gómiz, Carlota. Alterations in the volume of amygdaloid nuclei in patients 
with chronic schizophrenia and persistent auditory hallucinations - Grau en 
Biologia 

Pons Delgado, Gonzalo. La sintaxi del pronom en en valencià medieval (1245-1450). 
Un estudi de corpus amb texts juridicoadministratius - Màster en Investigació en 
Llengües i Literatures (Francès) 

Ramada Roda, Elisa. Avaluació del lifitegrast com a tractament de la síndrome d’ull 
sec: una revisió bibliogràfica - Grau en Medicina i Odontologia 

 

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 
2022 404 270 66,83 134 33,17 284 70,29 120 29,71 

 

L’evolució general dels Premis Xavier Gómez i Font es pot resseguir al detall en les taules 
que apareixen més avall, i es pot sintetitzar en les constatacions següents: 

1. El nombre absolut de treballs presentats no ha parat de créixer des de la primera edició 
dels Premis (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. Podem afirmar sense cap mena de dubte que els Premis s’han consolidat i són 
àmpliament coneguts. A tall d’exemple, en la convocatòria d’enguany (2022) es triplica amb 
escreix (exactament, es multiplica per 3,21) el nombre de treballs presentats a la primera, la 
de 2015: 404 enfront dels 126 de l’any inicial. 

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

4. Per llengües, en la convocatòria actual s’ha restablert la tendència general, que és de poc 
més d’un 70% per a treballs en català i un poc menys del 30% per als d’anglès.  
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Evolució en dades absolutes dels treballs presentats als Premis Xavier Gómez i Font 
en tota la sèrie històrica	
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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 dinamització del 
valencià 
• Redacció de la convocatòria. 
• Publicació i difusió. 
• Valoració de les sol·licituds. 
• Concessió, comunicació i execució de 25 ajudes a projectes presentats per òrgans de la 

Universitat i altres entitats per a jornades, premis, 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, 19è 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 tutories formatives individualitzades. 
• Participació en la XX Trobada del Voluntariat Lingüístic de la Xarxa Vives. 
• Participació dels voluntaris en les campanyes i activitats de dinamització del Servei de 

Llengües. 
• 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 

SPL 

2017 105 46 151 

2018 144 52 126 

2019 127 43 149 
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VOLUNTARIS 

INSCRITS 

PARTICIPANTS 

UV EN LA 

TROBADA  

VOLUNTARIS EN 

CAMPANYES DEL 

SPL 

2020 54 * 52 

2021 32 * 30 

2022 47 15 58 

  *Els anys 2020 i 2021 no hi va haver Trobada a causa de la covid-19. 

 

Acció 3. Acolliment lingüístic i promoció del plurilingüisme 
Les activitats presencials d'intercanvi lingüístic s'han pogut reprendre en el segon semestre 
de l'any, gràcies a la millora de la situació sociosanitària generada per la pandèmia. Les 
actuacions que s'han pogut dur a terme són: 

• Creació i promoció d'una nova interfície per als intercanvis de conversa en qualsevol 
idioma en l'Aula Virtual de la Universitat de València, amb un total de 391 persones 
participants. 

• Manteniment i dinamització de la llista de correu electrònic <tandem@uv.es>. 
• Organització i realització de cinc Valencian Workshops adreçats als estudiants 

incoming, amb 180 participants. Mitjançant aquests tallers es comuniquen els serveis 
lingüístics que els presta la Universitat, se'ls introdueix a la cultura valenciana i se'ls 
orienta en aspectes pràctics de la vida als campus i a la ciutat.  

• Organització i realització d'una edició del Tastallengües, per a l'intercanvi lingüístic 
entre els estudiants incoming i la resta de la comunitat universitària, amb 651 
participants. 

• Difusió dels cursos de Català A1 i A2 per a estudiants al·loglots. 
 

Acció 4. Aplicació del Reglament d’usos lingüístics i promoció dels serveis de 
llengües  
A instància dels usuaris, s'ha donat informació de diversos 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.  

D’altra banda, s’ha fet una revisió de la versió en valencià del web general de la Universitat 
per tal de corregir tots els errors que hi havia en el directori. Amb la cooperació de la Unitat 
Web i Màrqueting hem aconseguit un web sense errors en les pestanyes principals. 

Pel que fa a Tramitem i a la Valisa Electrònica, al llarg de 2022 s’ha elaborat un informe 
exhaustiu en el qual es detallen tots els errors que els usuaris poden trobar quan fan els seus 
tràmits amb la Universitat en valencià. Aquest informe serveix ara de base per a corregir 
tots els incompliments detectats amb l’ajuda del Servei d’Informàtica. Aquesta és una tasca 
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llarga i complexa, per la quantitat d’errors detectats, que continuarà en el 2023. De moment, 
l'avanç més significatiu ha sigut l'establiment del valencià com a idioma per defecte. 

A més, dos contractes de pràctiques extracurriculars amb sengles estudiants del Grau en 
Filologia Catalana i del Màster de Secundària ens han permès la detecció i la substitució de 
627 cartells de retolació informal per adaptar-los al Reglament. A finals del mes de setembre 
s'han subscrit dos nous contractes amb sengles estudiantes del Grau en Estudis Anglesos i 
del Màster en Traducció Creativa i Humanística per continuar aquesta tasca, amb 152 
cartells esmenats en aquest quadrimestre. En total, doncs, durant el 2022 s'han esmenat 779 
cartells. 

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. 

 

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 2022, 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 en les 
principals xarxes socials: 

a. Perfil d’Instagram del Servei (https://www.instagram.com/llenguesuv, 3.475 
seguidors) i perfil del Voluntariat (https://www.instagram.com/volinguv, 329 
seguidors). 

b. Pàgina de Facebook (https://www.facebook.com/llenguesuv, 14.754 seguidors) i 
grup del Voluntariat (https://www.facebook.com/groups/volinguv, 1.169 membres). 

c. Perfil de Twitter (https://www.twitter.com/llenguesuv, 2.866 seguidors). 
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6. Manteniment, administració i actualització de les llistes de difusió del Servei i el 
Voluntariat: 

a. Llistes de correu electrònic Escriu-me (64.125 subscripcions), Voling (2.121 
subscripcions) i Tàndems (3.612 subscriptors).  

b.	Llistes	de	difusió	de	WhatsApp	(+34	629	850	154,		
https://www.uv.es/llengues/whatsapp,	218	subscripcions).	
	
c. Canal de Telegram (https://www.uv.es/llengues/telegram, 167 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, 817 subscriptors). 

b. Perfil de Spotify (https://www.uv.es/llengues/spotify, 97 seguidors). 

8. Administració de la nova interfície per als intercanvis de conversa en qualsevol idioma en 
l'Aula Virtual de la Universitat de València, amb un total de 391 persones participants. 

9. 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.). 

10. Formalització i tutoria d'un contracte de pràctiques extracurriculars amb una estudiant 
de Periodisme. 

 

 

 


