Pla d'incrementt de la doccència en valencià
v
L''article 6.3 dels Estatu
uts de la Un
niversitat disposa
d
que
e "és objecttiu fonamental
dee la Universitat de València l’asssoliment dee l’ús normalitzat de lla seua llen
ngua
prròpia, ço és, el desenvolu
upament de totess les seuues funciions
so
ociolingüísttiques com
m a llenggua de cu
ultura mod
derna [...] ". Per do
onar
co
ompliment a aquest objectiu,
o
laa disposició
ó addiciona
al dotzena estableix que
"eel Consell de Govern
n ha d'apr ovar un pla
p d'increm
ment de laa docència
a en
vaalencià quee incloga mesures
m
d’’acció posiitiva tant per
p al perssonal docent i
in
nvestigadorr com per als
a departam
ments i cen
ntres".
L''estudi Els usos lingüís
ístics a les uuniversitatss públiques valencianees, dut a terrme
peer diversos experts per encàr rec de la Universita
at de Valènncia i d'alttres
in
nstitucions i publicatt en 2011
1 per l'Acaadèmia Valenciana dde la Lleng
gua,
prroposa com
m a objectiiu que cad
da universittat aprove un pla d'iigualtat de
e les
du
ues llengü
ües, amb el
e qual "ell 50% de la docènccia es façaa en valen
ncià,
diistribuïda harmoniosa
h
ament i equ
uitativa per totes les àrees de cooneixement de
to
otes les titu
ulacions i po
ostgraus, taant en les assignature
a
es obligatòrries com en
n les
op
ptatives".
Ells plans esttratègics i operatius
o
d
de la Univerrsitat de Va
alència, a m
més de reno
ovar
i concretar el compro
omís de laa institució amb l'ús de la lleengua prò
òpia,
prreveuen el desenvolupament dee mesures de
d promoció del plurillingüisme com
c
a mitjà per a assolir un
na major intternacionaalització de la instituciió i de facillitar
e
ccom de la resta
r
de la comunitatt università
ària.
laa mobilitat tant dels estudiants
En
n aquest sentit,
s
és un
u objectiu
u de la Uniiversitat l'a
augment dde la docèn
ncia
im
mpartida en
n anglès i en altres idiiomes de co
omunicació
ó internacioonal.
Aiixí doncs, amb
a
aquest Pla d'increement de laa docència en valenciàà, el Conselll de
Go
overn fixa com a horitzons de laa política lin
ngüística per als proppers anys, en
e el
caamp de la docència,
d
la
a distribuciió equitativ
va entre less dues llenggües oficialss de
laa docència no
n impartid
da en algunaa llengua esstrangera en
e les diverrses titulacions.
Peer a l'assoliment d'aqu
uests objecttius s'aplicaaran les messures següeents:

1.. Els criteris per a l'elaboracióó de l'ofertta de curs acadèmic (OCA) fixa
aran
caada any elss percentatges mínimss de docèn
ncia en vale
encià per a les titulaciions
dee grau, lliceenciatura, diplomatur
d
ra i enginyeeries, amb un increm
ment anual que
peermeta assolir l'objectiu mínim d’un 35 % en 5 anys i la distribuució equitativa
dee l'oferta docent
d
impa
artida en lees dues llen
ngües oficials en un ttermini mà
àxim
dee 10 anys des
d de l’aprrovació d’aq
quest pla.
2.. S’ha d’ap
provar un pla
p específi
fic d’increm
ment de la docència
d
enn valencià per
all postgrauss. Mentresttant, els C riteris perr a l'elaborració de l'ooferta de curs
c
accadèmic han d’estab
blir un m ecanisme que perm
meta fer afflorar l'ofe
erta
po
otencial dee docència en
e valenciàà, en anglèss i en altres idiomes d e comunica
ació
in
nternacionaal i ha de fix
xar un incrrement anu
ual en el mín
nim d'ofertta en valencià.
3.. L'oferta acadèmica
a dels graaus, les lliicenciatures, les dipllomatures, les
en
nginyeries, els màsterss i els doctoorats ha dee reflectir amb exactittud l'idioma
a en
qu
uè s’ha d’im
mpartir cad
da grup i su
ubgrup de cada
c
assign
natura, per tal de gara
antir
laa seguretat lingüística tant dels eestudiants com
c
del pro
ofessorat.
4.. Les comiissions acad
dèmiques d
de títol (CA
AT) han de garantir
g
elss percentattges
dee docència en valenciià de les prropostes d’OCA abanss que les aaprove la ju
unta
dee centre.
5.. 1. Els dep
partamentss assignaraan sempre les assigna
atures oferttes en valen
ncià
all professorrat capacita
at. La capa citació ling
güística dell professorrat, acredittada
am
mb un niveell C1, serà
à criteri prreferent peer a l'assig
gnació de lla docència
a en
vaalencià en el
e POD del departameent.
2.. Així matteix, el dep
partament que incomplisca le
es previsioons d'impa
artir
do
ocència en
n valencià tindrà unaa penalitzaació en el pressupostt de l'exerrcici
seegüent, quee determina
arà la Comiissió Econò
òmica.

6.. 1. El pro
ofessorat ha de fer lees classes en
e la llengua establerrta en l'ofe
erta
accadèmica i reflectida en
e el POD. Una volta feta l'oferta
a i oberta lla matrícula
a, la
lleengua vehiicular d'una assignatu
ura no es pot
p canviarr, ni tan sools per vota
ació
deels estudiants. Els esttudiants m atriculats en
e una assiignatura enn valencià han
dee rebre en aquesta lle
engua els m
materials elaborats
e
pel professoorat, i alme
enys
ells exàmenss, la guia do
ocent i les pràctiques. Si de la bibliografia n'hi ha versió
en
n valencià, es recoman
narà en aqu
uesta lleng
gua.
2.. L'incompliment de l’encàrrec docent co
omportarà que al prrofessorat que
in
ncomplisca no se li podrà assiggnar cap grrup de docència en vvalencià en
n els
cinc cursos següents. En tot cass, el grau de compliment de laa docència
a en
vaalencià s’haaurà de ten
nir en comp
pte en l’avaluació doce
ent del proffessorat.
7.. 1. Si algu
un departa
ament, per raons acadèmiques i/o lingüísstiques, no pot
attendre de manera
m
ade
equada l’en
nsenyamen
nt en valencià d’algunna assignatura,
diisposarà del
d terminii de tres anys per tal de po
oder donarr la forma
ació
lin
ngüística escaient
e
per al seu professorrat. En aquest sentitt, s’establiiran
m
mecanismess per tal de
e conèixer la capacitaació lingüísstica del prrofessorat per
àrrea de coneeixement.
2.. Si, transccorregut aq
quest períoode, es con
ntinua sensse satisfer l’organitza
ació
do
ocent d’en
nsenyamentt en valen
ncià, el Con
nsell de Govern,
G
d’aacord amb els
in
nformes dee la CAT i de la Comissió de Professsorat, poddrà adscriiure
teemporalmeent l’assignatura a un
na altra àreea, fins que
e aquella àrrea siga ca
apaç
dee satisfer aquesta exig
gència.
8.. La Comisssió de Pollítica Lingü
üística elaborarà anua
alment un iinforme so
obre
l’eevolució dee l’oferta i la
l demandaa de docèn
ncia en vale
encià en caada titulació
ó, el
grrau de com
mpliment de
d l'OCA i les incidències que s'hi hagenn produït i en
do
onarà comp
pte al Conssell de Goveern.
9.. Derogat

10
0. En els contractes
c
del professsorat seleeccionat am
mb el requuisit lingüíístic
vaalencià s’in
ntroduirà una clàusulaa al·lusiva a l'obligació d’imparttir docència
a en
aq
questa llengua quan així
a ho disp ose el POD
D del departtament.
11
1. 1. Totes les convo
ocatòries d
de places de professsorat conttractat docctor,
in
nclouran co
om a requissit el nivell C1 de coneeixement de
el valencià..
2.. Per a la valoració
v
de
d les sol·llicituds de promoció a places dde professo
orat
tittular d’univ
versitat de
e la Universsitat de Vaalència, el coneixemen
c
nt del valen
ncià
en
n el nivell C1
C s’ha d’incorporar ccom a requiisit.
3.. Tant en les convocatòries d
de places de
d professorat assocciat, ajudan
nt i
ajudant docttor com en
n la valoracció de les sol·licituds de promocció a placess de
caatedràtic d’’universitat de la Uniiversitat dee València, s’exigirà eel coneixem
ment
dee valencià en el niivell C1 e n aquelless places pertanyents
p
s a àrees de
co
oneixementt amb neccessitats d
de personaal amb perrfil lingüísstic per ra
aons
d’’incomplim
ment de la docència
d
asssignada en
n valencià. En
E tots aquuests casos, les
so
ol·licituds de prom
moció o d
de convoccatòria de plaça hhauran d’a
anar
accompanyad
des d’inform
me sobre lla situació de l’àrea de
d coneixem
ment respe
ecte
deel complim
ment de la docència asssignada en valencià.
4.. També s’haurà d’ex
xigir el con
neixement de valenciià en el nivvell C1 en les
co
ontractacio
ons per a la substitu
ució de prrofessorat que tingaa assignada
a la
do
ocència en valencià.
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2. En tots els
e concurssos per a laa selecció de persona
al funcionaari es valorrarà
co
om a mèrit els coneixe
ements de vvalencià.
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3. En la valloració de les sol·licittuds de lliccències perr any sabàttic es valorrarà
co
om a mèrit haver impartit docèn
ncia en valeencià.
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4. El Servei de Políticca Lingüísttica facilitaarà al proffessorat la realització
ó de
cu
ursos de vaalencià, l'a
assessoram
ment lingüísstic i la corrrecció o lla traducció al
vaalencià dels materia
als necessaaris per assegurar‐n
ne el comppliment de
e la
do
ocència en valencià i la
l màxima qualitat lin
ngüística.

Disposicion
ns addicion
nals
Prrimera
Lees disposiciions d'aque
esta normattiva s'han d'incorporar
d
r a tota la nnormativa de
d la
Un
niversitat de Valènciia que pugga afectar i, especiallment, a aaquella que
e fa
reeferència a la
l promoció
ó del professsorat.
Seegona
L’’aplicació d’aquest
d
pla
a no impliccarà, en cap
p cas, la con
ntractació dde professo
orat
peer dur‐lo a terme exce
epte en aqu
uelles àrees que ho re
equerisquenn d’acord amb
a
ells criteris d’ampliació
d
i promocióó de plantillla de la Un
niversitat dee València.
Teercera
Lees previsio
ons d’aquesta normaativa no só
ón d’aplica
ació a les matèries que
im
mparteixen les àrees de
d Filologia i Didàctica de la Lleng
gua, exceptee que aquestes
no
o s'impartiisquen en la
l llengua corresponeent a la filologia o laa didàctica.. En
aq
quest darreer cas, sí que
e s’aplica toot allò previist en aquessta normatiiva
Disposicion
ns transitòrries
Prrimera
Fiins a l’1 dee gener de 2019, nom
més en el caas que el departamennt haja com
mplit
lees seues oblligacions re
especte a laa docència en valencià
à assignadaa i si la políítica
dee promocions del departamen
nt ho justiifica, el Co
onsell de Govern, prrevi
in
nforme de la
l Comissió
ó de Professsorat, podrà autoritzzar la convoocatòria d’una
pllaça de co
ontractat doctor
d
inteerí amb un
ns requeriments de competències
lin
ngüístiquess diferents a l’establerrt en l’aparrtat 11.1
Seegona
Derogada

Teercera
Derogada
Disposició derogatòri
d
ia
Aq
quest pla su
ubstitueix i deroga l'aaprovat per la Junta de
e Govern dee la Universsitat
dee València el
e 22 de dessembre de 1
1992 i la prroposta d’acctuació perr a la millora
a de
laa docència i l’ús del valencià aprovvada el 21 d’octubre
d
de 1997.
Disposició final
f
Aq
questa norm
mativa entrrarà en vigoor l'endemàà de la seua
a aprovacióó pel Conselll de
Go
overn.
Aprova
at en Conselll de Govern
n de 26 de ju
uny de 2012
2. ACGUV 12
29/2012.
308/2016.
M
Modificat en Consell de Govern de 2
22 de desem
mbre de 201
16. ACGUV 3

