
 
 

 
 

Pla d'increment de la docència en valencià 
 
 
L'article 6.3 dels Estatuts de la Universitat disposa que "és objectiu fonamental de la Universitat 
de València l’assoliment de l’ús normalitzat de la seua llengua pròpia, ço és, el desenvolupament 
de totes les seues funcions sociolingüístiques com a llengua de cultura moderna [...]". Per donar 
compliment a aquest objectiu, la disposició addicional dotzena estableix que "el Consell de 
Govern ha d'aprovar un pla d'increment de la docència en valencià que incloga mesures d’acció 
positiva tant per al personal docent i investigador com per als departaments i centres". 
 
L'estudi Els usos lingüístics a les universitats públiques valencianes, dut a terme per diversos 
experts per encàrrec de la Universitat de València i d'altres institucions i publicat en 2011 per 
l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, proposa com a objectiu que cada universitat aprove un pla 
d'igualtat de les dues llengües, amb el qual "el 50% de la docència es faça en valencià, 
distribuïda harmoniosament i equitativa per totes les àrees de coneixement de totes les titulacions 
i postgraus, tant en les assignatures obligatòries com en les optatives". 
 
Els plans estratègics i operatius de la Universitat de València, a més de renovar i concretar el 
compromís de la institució amb l'ús de la llengua pròpia, preveuen el desenvolupament de 
mesures de promoció del plurilingüisme com a mitjà per a assolir una major internacionalització 
de la institució i de facilitar la mobilitat tant dels estudiants com de la resta de la comunitat 
universitària. En aquest sentit, és un objectiu de la Universitat l'augment de la docència impartida 
en anglès i en altres idiomes de comunicació internacional. 
 
Així doncs, amb aquest Pla d'increment de la docència en valencià, el Consell de Govern fixa 
com a horitzons de la política lingüística per als propers anys, en el camp de la docència, la 
distribució equitativa entre les dues llengües oficials de la docència no impartida en alguna llengua 
estrangera en les diverses titulacions. Per a l'assoliment d'aquests objectius s'aplicaran les mesures 
següents: 

1. Els criteris per a l'elaboració de l'oferta de curs acadèmic (OCA) fixaran cada any els 
percentatges mínims de docència en valencià per a les titulacions de grau, llicenciatura, 
diplomatura i enginyeries, amb un increment anual que permeta assolir l'objectiu mínim d’un 
35 % en 5 anys i la distribució equitativa de l'oferta docent impartida en les dues llengües 
oficials en un termini màxim de 10 anys des de l’aprovació d’aquest pla.  

2. S’ha d’aprovar un pla específic d’increment de la docència en valencià per al postgraus. 
Mentrestant, els Criteris per a l'elaboració de l'oferta de curs acadèmic han d’establir un 
mecanisme que permeta fer aflorar l'oferta potencial de docència en valencià, en anglès i en 
altres idiomes de comunicació internacional i ha de fixar un increment anual en el mínim 
d'oferta en valencià.  



3. L'oferta acadèmica dels graus, les llicenciatures, les diplomatures, les enginyeries, els màsters i 
els doctorats ha de reflectir amb exactitud l'idioma en què s’ha d’impartir cada grup i subgrup 
de cada assignatura, per tal de garantir la seguretat lingüística tant dels estudiants com del 
professorat. 

4. Les comissions acadèmiques de títol (CAT) han de garantir els percentatges de docència en 
valencià de les propostes d’OCA abans que les aprove la junta de centre. 

5. 1. Els departaments assignaran sempre les assignatures ofertes en valencià al professorat 
capacitat. La capacitació lingüística del professorat, acreditada amb un nivell C1, serà criteri 
preferent per a l'assignació de la docència en valencià en el POD del departament. 

2. Així mateix, el departament que incomplisca les previsions d'impartir docència en 
valencià tindrà una penalització en el pressupost de l'exercici següent, que determinarà la 
Comissió Econòmica. 

6. 1. El professorat ha de fer les classes en la llengua establerta en l'oferta acadèmica i reflectida 
en el POD. Una volta feta l'oferta i oberta la matrícula, la llengua vehicular d'una assignatura 
no es pot canviar, ni tan sols per votació dels estudiants. Els estudiants matriculats en una 
assignatura en valencià han de rebre en aquesta llengua els materials elaborats pel 
professorat, i almenys els exàmens, la guia docent i les pràctiques. Si de la bibliografia n'hi 
ha versió en valencià, es recomanarà en aquesta llengua. 

2. L'incompliment de l’encàrrec docent comportarà que al professorat que incomplisca no se 
li podrà assignar cap grup de docència en valencià en els cinc cursos següents. En tot cas, el 
grau de compliment de la docència en valencià s’haurà de tenir en compte en l’avaluació 
docent del professorat.   

7. 1. Si algun departament, per raons acadèmiques i/o lingüístiques, no pot atendre de manera 
adequada l’ensenyament en valencià d’alguna assignatura, disposarà del termini de tres anys 
per tal de poder donar la formació lingüística escaient per al seu professorat. En aquest sentit, 
s’establiran mecanismes per tal de conèixer la capacitació lingüística del professorat per àrea 
de coneixement. 

2. Si, transcorregut aquest període, es continua sense satisfer l’organització docent 
d’ensenyament en valencià, el Consell de Govern, d’acord amb els informes de la CAT i de 
la Comissió de Professorat, podrà adscriure temporalment l’assignatura a una altra àrea, fins 
que aquella àrea siga capaç de satisfer aquesta exigència. 

8. La Comissió de Política Lingüística elaborarà anualment un informe sobre l’evolució de 
l’oferta i la demanda de docència en valencià en cada titulació, el grau de compliment de 
l'OCA i les incidències que s'hi hagen produït i en donarà compte al Consell de Govern.  

9. 1. Totes les convocatòries de places de professorat contractat de qualsevol tipus, excepte el 
professorat associat, inclouran com a requisit el nivell C1 de coneixement del valencià. 

2. No obstant això, en les convocatòries de places de professorat associat serà obligatòria 
l'exigència del coneixement de valencià en aquelles places pertanyents a àrees de 
coneixement amb necessitats de personal amb perfil lingüístic o amb incompliment de les 
previsions relatives a la docència en valencià. També s’haurà d’exigir el perfil lingüístic en 
les places de professorat associat quan es tracte de substituir professorat que tingués 
assignada la docència en valencià. 



10. En els contractes del professorat seleccionat amb el requisit lingüístic valencià s’introduirà 
una clàusula al·lusiva a l'obligació d’impartir docència en aquesta llengua quan així ho 
dispose el POD del departament. 

11. Per a la valoració de les sol·licituds de promoció a places de professorat funcionari o 
contractat de caràcter indefinit de la Universitat de València, el coneixement del valencià en 
el nivell C1 s’ha d’incorporar com a requisit.  

12. En tots els concursos per a la selecció de personal funcionari es valorarà com a mèrit els 
coneixements de valencià.  

13. En la valoració de les sol·licituds de llicències per any sabàtic es valorarà com a mèrit haver 
impartit docència en valencià. 

14. El Servei de Política Lingüística facilitarà al professorat la realització de cursos de valencià, 
l'assessorament lingüístic i la correcció o la traducció al valencià dels materials necessaris per 
assegurar-ne el compliment de la docència en valencià i la màxima qualitat lingüística. 

 
Disposicions addicionals 

Primera 

Les disposicions d'aquesta normativa s'han d'incorporar a tota la normativa de la Universitat de 
València que puga afectar i, especialment, a aquella que fa referència a la promoció del professorat. 

Segona 

L’aplicació d’aquest pla no implicarà, en cap cas, la contractació de professorat per dur-lo a 
terme excepte en aquelles àrees que ho requerisquen d’acord amb els criteris d’ampliació i 
promoció de plantilla de la Universitat de València. 

Tercera 

Les previsions d’aquesta normativa no són d’aplicació a les matèries que imparteixen les àrees de 
Filologia i Didàctica de la Llengua, excepte que aquestes no s'impartisquen en la llengua 
corresponent a la filologia o la didàctica. En aquest darrer cas, sí que s’aplica tot allò previst en 
aquesta normativa 
 
Disposicions transitòries 

Primera 

El mandat previst en l’apartat 9.1 s’exigirà als tres anys de l’entrada en vigor d’aquesta 
normativa, excepte en aquelles places pertanyents a àrees de coneixement amb necessitats de 
personal amb perfil lingüístic o amb incompliment de les previsions relatives a la docència en 
valencià, on l'exigència del requisit lingüístic podrà ser d'aplicació en el mateix moment 
d'entrada en vigor d'aquesta normativa.  

Segona 

El mandat previst en l'apartat 11 s'exigirà als tres anys d'entrada en vigor d'aquesta normativa. 

Tercera  

Durant dos anys, l'exigència del coneixement de valencià en el nivell C1 a què fan referència els 
apartats 5.1, 9.1 i 11 s'entendrà complerta en aquells casos en què el professor o la professora 
acredite cinc cursos de docència en valencià, els quals, a més, han de comportar un mínim de 30 



crèdits, a la Universitat de València. En aquest període i per al professorat que complisca aquestes 
condicions, el Servei de Política Lingüística elaborarà un pla especial de formació, actualització i 
acreditació dels coneixements de valencià. 

 
Disposició derogatòria 
Aquest pla substitueix i deroga l'aprovat per la Junta de Govern de la Universitat de València el 22 
de desembre de 1992 i la proposta d’actuació per a la millora de la docència i l’ús del valencià 
aprovada el 21 d’octubre de 1997. 
 
Disposició final 
Aquesta normativa entrarà en vigor l'endemà de la seua aprovació pel Consell de Govern.  
 
 
 

Aprovat en Consell de Govern de 26 de juny de 2012. ACGUV 129/2012. 
 
 


