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Una universitat de llengües
Una universitat en valencià



  

Objectius de la xarrada
✔ Donar-vos a entendre la importància d'aprendre llengües 
durant l'etapa universitària.

✔ Informar-vos que, com més llengües conegueu, més 
opcions tindreu per a accedir al món laboral.

✔ Subratllar-vos que aprendre llengües vos ajudarà a 
conéixer i valorar la diversitat cultural i la condició 
humana.

✔ Motivar-vos per a usar les llengües que apreneu: les 
llengües vos permeten fer amics, recórrer territoris, conéixer 
cultures. Créixer com a persones.



  

Quina és la vostra missió com a guies?

✔ Traslladar a l'alumnat dels instituts eixos mateixos 
objectius.

✔ Presentar-los tots els serveis que els ofereix la UA 
per a assolir-los.

✔ Explicar-los els 4 punts següents:



  

1. Tens dret a parlar valencià

Recordeu que teniu dret a expressar-vos en valencià 
en tots els àmbits universitaris:

✔ A classe, amb els companys.
✔ A classe, amb els professors.
✔ En les gestions administratives.
✔ En qualsevol activitat acadèmica (exàmens, 
treballs).
✔ En activitats culturals o esportives, clubs socials, 
papereries, fotocopisteries, entitats bancàries o 
llibreries situades en la UA.



  

2. Tria docència en valencià o anglés
Conéixer idiomes és fonamental per a accedir amb 
una formació sòlida al mercat laboral. Per això, et 
suggerim que, en acabar el teu periple universitari, 
tingues un domini fluid del castellà, el valencià i 
l'anglés.

Fer docència en valencià i en anglés t'ajudarà a 
aconseguir aquest objectiu, perquè treballaràs 
registres tècnics i específics de la teua especialitat.

A més, et beneficiaràs d'una relació professor - 
alumne més pròxima, ja que els grups solen ser més 
reduïts i això millora el procés d'aprenentatge.



  

3. Aprén com més idiomes millor!
La UA t'ofereix moltíssimes possibilitats per a aprendre 
molts idiomes i, així, endinsar-te en les cultures dels 
pobles que els parlen.

✔ L'SPL potencia l'aprenentatge de les llengües oficials, 
el valencià i el castellà, amb cursos o amb els serveis 
gratuïts del CAU.

✔ El CSI fa cursos d'anglés, francés, alemany, italià, 
àrab i rus. I el Dept. Filologia Catalana et permet 
aprendre gallec.

✔ L'Oficina de Relacions Àsia-Pacífic organitza cursos 
de xinés i japonés.



  

4. Participa en el Voluntariat!
A més, recorda que pots ajudar-nos a impulsar l'ús i la 
presència del valencià en la UA si col·labores amb 
nosaltres en el Voluntariat pel Valencià.

En què consisteix?

Posem en contacte molts aprenents i voluntaris, que 
queden per a anar a obres de teatre, concerts, cinema 
en valencià... O simplement per a fer-se un café, una 
cerveseta o dinar junts. L'objectiu és passar-s'ho bé!

Tots els participants reben, com a mostra d'agraïment, 
obsequis en valencià (llibres, CD, etc.).



  

Enllaços
1. Drets lingüístics: http://spl.ua.es/dinamitzacio 
2. Docència en valencià i anglés:
    http://noetquedesenlasuperficie.com  
3. Cursos SPL: http://spl.ua.es/va/formacio/  
4. Centre d'Autoaprenentatge de Valencià (CAU):
    http://web.ua.es/cau 
5. Cursos CSI: http://www.csidiomas.ua.es/aulas  
6. Dept. Filologia Catalana: http://dfc.ua.es/ 
7. Cursos ORAP: http://sri.ua.es/va/asiapacific/  
8. Voluntariat pel Valencià:
    http://web.ua.es/va/cau/voluntariat.html 

http://spl.ua.es/dinamitzacio
http://noetquedesenlasuperficie.com/
http://spl.ua.es/va/formacio/
http://web.ua.es/cau
http://www.csidiomas.ua.es/aulas
http://dfc.ua.es/
http://sri.ua.es/va/asiapacific/
http://web.ua.es/va/cau/voluntariat.html


  

En quin idioma heu de fer de guies?

La política de la UA en aquesta matèria és donar als 
guies absoluta llibertat a l'hora d'expressar-se.

Per tant, recordeu que teniu dret a expressar-vos en 
qualsevol de les llengües oficials establides en 
l'Estatut d'Autonomia valencià, tant la pròpia, el 
valencià, com el castellà.



  

Què hem de fer si...?

Si useu el valencià i algú vos diu no vos entén, podeu 
explicar-li en castellà el significat de les paraules 
menys entenedores per a un castellanoparlant, o 
també fer resums breus en acabar les explicacions 
generals.

Si useu el castellà i noteu que teniu un públic 
heterogeni, és convenient que introduïu algunes 
explicacions en valencià i alterneu els dos idiomes.



  

Què hem de fer si...?
Si algú qüestiona la vostra elecció lingüística 
personal, heu de recordar-li que la UA creu en les 
llengües oficials del país i defén els drets lingüístics 
de les persones.

Si algú vos pregunta directament en un idioma 
concret, convé que li respongueu en la llengua que 
ha utilitzat per a fer la pregunta.

En definitiva, vos suggerim que vosaltres mateixos 
sigueu exemple de la diversitat lingüística 
enriquidora que propugna la UA.



  

Podem...?

...fer tota la xarrada en valencià? Sí

...fer tota la xarrada en castellà? També

...anar alternant els dos idiomes per a donar una 
imatge de normalitat lingüística? Per descomptat!

...introduir frases soltes en altres idiomes? Seria molt 
recomanable



  

I això és tot!

Moltes gràcies per la vostra atenció.
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