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1. Presentació 
El Servei de Promoció del Valencià (SPV) és el servei lingüístic de la Universitat d’Alacant. La seua funció 
és impulsar el coneixement i l’ús del valencià d’acord amb la política lingüística dels òrgans de govern de la 
Universitat d’Alacant. Des de juny de 2008, en el context del segon mandat del rector Ignasi Jiménez 
Raneda, l’SPV ha passat a formar part de l’estructura del Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa. 
 
Segons el Pla Estratègic de l’SPV, la missió del servei és proporcionar suport, assessorament i iniciatives a 
la Universitat d’Alacant per a aconseguir la consolidació i plena normalització del valencià en tota la vida 
universitària, d’acord amb l’Estatut de la UA i la política lingüística de l’equip de govern, amb criteris 
d’eficiència, planificació, participació, col·laboració amb altres unitats, transversalitat i qualitat, generant un 
clima favorable a l’ús del valencià (http://www.ua.es/spv/secretaria/pla_estrategic_SPV.pdf). 
 
L’SPV està situat a la primera planta de l’edifici Germà Bernàcer (http://www.ua.es/spv). Però de juliol 2009 
a juliol de 2010 a causa de les reformes en el Germà Bernàcer ha estat instal·lat a la Sala Aifos de l'edifici III 
de Filosofia i Lletres. 
 
2. Objectius generals de política lingüística i línies d’actuació estratègiques per al període 2008-2011 
Els objectius generals en la política lingüística de la Universitat es perfilen a partir dels objectius esbossats 
pel rector Ignasi Jiménez Raneda en el programa electoral i els que adopta l’equip de govern durant el 
mandat que va començar el juny de 2008.  
 
Així, en el Programa del rector, en l’apartat “Ensenyar, formar, aprendre” es defineix com a primer objectiu 
“Aconseguir una oferta educativa de qualitat, adaptada a les demandes de la societat, amb continguts 
adequats a les competències teòriques i pràctiques que l’estudiant ha d’adquirir, i que en garantisca la 
formació integral.” I una de les propostes d’actuació que poden ajudar a aconseguir-ho seria “donar suport i 
promocionar la docència en valencià”. Aquesta línia d’actuació és, doncs, la prioritària per a tot el servei. 
 
La Universitat d'Alacant, com a universitat valenciana, ha de garantir que els seus alumnes estiguen 
capacitats per a treballar en valencià, i, com a universitat europea, ha de formar els seus alumnes en les 
llengües oficials del seu territori, més dues llengües més, una almenys a un nivell que els permeta treballar i 
comunicar-se amb els seus col·legues o clients. Amb aquest objectiu, i en el marc de la política de 
planificació estratègica i de cultura institucional compartida per tota la comunitat universitària, el Consell de 
Govern ha aprovat crear la Comissió de Política Lingüística, un òrgan que ajude la Universitat a ser la 
institució capdavantera en l´ús del valencià, en la formació lingüística dels seus alumnes i del seu personal; 
unes polítiques lingüístiques que consoliden els avanços i difonguen les bones pràctiques lingüístiques 
(BOUA de 03/06/2010). 
 
En aquest curs s'ha fet realitat així un altre dels compromisos de l'equip de direcció: crear i posar en marxa 
la Comissió de Política Lingüística (http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1523.pdf). 
 
D'altra banda, la posada en marxa dels nous estudis de grau ha comportat l'elaboració i aprovació d'una 
normativa per a l'acreditació de coneixements de valencià 
(http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1428.pdf&c=1), es va actualitzar la Taula d'equivalències dels certificats 
de valencià adaptada ja al Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües 
(http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1429.pdf&c=1) i l'adaptació dels itineraris per a la capacitació docent en 
valencià (http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1546.pdf). 
 

http://www.ua.es/spv/secretaria/pla_estrategic_SPV.pdf
http://www.ua.es/spv
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1523.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1523.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1428.pdf&c=1
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1429.pdf&c=1
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1546.pdf
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2.1. Eixos d’actuació del Servei de Promoció del Valencià 
2.1.1 En relació amb el PDI 
a) Disposar d’informació actualitzada sobre la formació lingüística, la docència en valencià, les publicacions, 
beques, etc. en valencià del PDI. 
b) Impulsar l’organització de docència en valencià: creació de línies de docència en valencià. 
c) Suport al PDI: cursos de valencià, proves d’acreditació de coneixements, beques per a l’elaboració de 
materials, edició de quaderns i llibres, finançament de conferenciants externs i distribució de vocabularis 
bàsics per assignatures. 
d) Incentius econòmics als professors, departaments i centres que imparteixen docència en valencià. 
e) Coordinació amb els responsables de la docència en valencià de tots els departaments. 
d) Assessorament lingüístic, terminològic i bibliogràfic. Difusió de l’Internostrum i altres eines informàtiques 
per a millorar l’elaboració de textos en català. 
 
2.1.2 En relació amb el PAS 
a) Desplegament del Pla de Formació Lingüística en Valencià del PAS (2005-2009). 
b) Suport al PAS: distribució de recursos per a traduir i redactar en valencià, cursos específics i de llengua i 
assessorament lingüístic. 
c) Formació específica (llenguatge administratiu, eines informàtiques per a l’elaboració de textos en 
valencià, etc.). 
d) Foment de l’ús: suport a la valencianització de la documentació administrativa, retolació d’unitats, atenció 
al públic, etc. 
 
2.1.3 En relació amb els Alumnes 
a) Cursos de valencià per a alumnes. 
b) Cursos específics per a estudiants Erasmus i EILC en col·laboració amb la Xarxa Vives. 
c) L’autoaprenentatge com a eina complementària als cursos presencials. 
d) Pràctiques preprofessionals de traducció i al CAU.  
e) Ajudes a tesis i tesines en català. 
f) Ajudes i suport per a organitzar conferències i activitats complementàries en català. 
g) Visibilització del valencià a la Universitat: agendes, carpetes, calendaris i altres campanyes. 
h) Voluntariat lingüístic com a complement de la formació lingüística. 
i) Difusió dels nous itineraris per a la capacitació docent. 
 
2.1.4 Generals a tota la comunitat universitària 
a) Assessorament lingüístic. 
b) Assessorament sobre recursos lingüístics, terminològics i bibliografia en català. 
c) Informació sobre l’obtenció de certificats de valencià. 
d) Formació i suport a l’ús del valencià a les empreses i treballadors.  
e) Difusió d’eines informàtiques en català. 
f) Cinema i cultura en valencià.  
 
2.1.5 Altres actuacions de l’SPV 
a) Coordinació amb els serveis lingüístics de les altres universitats valencianes i de la Xarxa Vives per a 
impulsar campanyes comunes que faciliten la promoció i l’ús del valencià en els àmbits universitaris. 
b) Conveni UA amb la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana per a la promoció del valencià. 
c) En el marc del Conveni UA amb la CAM, traducció de documentació comercial, administrativa i 
publicitària. 
d) En el marc del conveni UA amb Bancaixa, programa de conferències-classe de suport a la docència en 
valencià i agenda universitària. 
e) Programa de Lectorats de Valencià (convenis amb les Universitats de Cambridge, de Kent at Canterbury i 
de Messina) amb el suport de l’AVL i la Conselleria d’Educació. 
f) Col·laboració amb la Federació Escola Valenciana en el marc del conveni UA-FEV. 
g) Conveni amb el Consell de la Joventut d’Alacant per a impartir cursos de valencià a la Seu de la 
Universitat. 
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3. Recursos humans i organització de l’SPV durant el curs 2009/2010 
Pla estratègic: http://spv.ua.es/va/documentos/pla-estrategic.pdf 
Carta de serveis: http://spv.ua.es/va/documentos/carta-de-serveis-spv.pdf 
 
3.1 Personal de plantilla 
Durant aquest curs, l’SPV ha estat format per:  

1 tècnic lingüístic (cap del Servei): Josep Forcadell. 
1 cap d’àrea d’Assessorament: Xavier Casero 
1 cap d’àrea de Formació: Héctor Gonzàlvez 
1 gestora en cap: Anna Puigcerver 
2 gestors funcionaris: Valentí Mas i Maritere Moreno (de baixa maternal d'octubre a juliol 2010) 
1 gestor de suport: Esmeralda Gallego de la Sacristana (de setembre 2009 a agost 2010) 
9 tècnics lingüístics funcionaris: Robert Escolano, Joan Jordi Coderch, Jordi Davó (Assessorament 
Lingüístic); M. Àngels Aracil, Juli Martínez, Faust Ripoll, Rosa Esteve i Òscar Banegas (Formació), i 
Ferran Isabel (Dinamització Lingüística).  
En el mes de juliol 2010 es prorroga la comissió de serveis de Santiago Garcia qui el mes de juliol 
de 2008 s'havia incorporat en comissió de serveis per a desplegar la plataforma per a 
l’ensenyament de llengües. 
Faust Ripoll a partir del mes de març torna a les seues activitats habituals perquè no es va apropar 
la proposta per al Programa Cultura de la Unió Europea. Lídia Jordà havia assumit part de les 
funcions de Faust Ripoll. 

 
3.2 Personal tècnic contractat 

Pilar Meseguer substitueix Ferran Bataller (en comissió de serveis a la Conselleria d’Educació). Josep 
Màrius Gomis Alepuz substitueix Patrícia Alberola (alliberada sindical), Ricard Ferrer substitueix 
Baltasar Ripoll (regidor a l’Ajuntament d’Altea) fins l'agost. Lídia Jordà substitueix Cristina Torres 
(alliberada sindical) i Ricard Ferrer substitueix Òscar Banegas (lector de català a la Universitat de 
Bolonya per un any prorrogable a dos) des de setembre 2010 
 

 
4. Línies d’actuació de l’SPV 
4.1 Docència en valencià 
Línies en valencià  
Després de quasi vint anys de fer docència en valencià a la Universitat d’Alacant aprofitant el compromís 
personal d’alguns professors, de vegades amb poques facilitats per part dels respectius departaments i 
l’organització de la docència en els centres, en els darrers cursos s’han posat en marxa línies amb dos 
objectius: resoldre les dificultats organitzatives dels centres, departaments i professors, i garantir que 
almenys un grup d'alumnes en cada titulació podrà tenir la majoria de la docència en valencià. 
 
http://spv.ua.es/va/dinamitzacio/docencia.html 
 
En els pròxims cursos, i aprofitant les noves titulacions, s’intentarà que s’incremente i consolide 
l’organització de línies, i es buscaran solucions alternatives per als centres que no poden posar en marxa 
línies a causa del baix nombre d'alumnes. Potser caldrà pensar en solucions multilingües que arriben al 
màxim d’alumnes possible. 
 
4.1.1 Suport al PDI i promoció de la docència en valencià  
En el Pressupost de 2010, la UA disposava de 170.000 € per a incentius a centres, departaments i 
professors per la docència impartida en valencià. Els criteris de distribució són:  

Incentius als centres 
25 € per crèdit impartit en valencià 
1 € per crèdit matriculat en valencià 

Incentius als departaments: 
35 € per crèdit impartit en valencià 

Incentius al PDI, a través del departament, per a usos acadèmics o complementaris 
65 € per crèdit impartit en valencià 

 
http://spv.ua.es/va/publicacions/incentius-docencia.html 

 
Segons la informació facilitada pels departaments i ratificada pels centres, el total de crèdits impartits en 
valencià en el curs 2009/2010 ha sigut de 1.215,15 crèdits. 
 

http://spv.ua.es/va/dinamitzacio/docencia.html
http://www.ua.es/spv/suportPDI/index.html
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4.1.2 Suport al PDI 
Per a fer possible incrementar l’oferta de classes en valencià de qualitat, un tècnic d’assessorament 
lingüístic, Robert Escolano, continuant la tasca de l'any anterior, ha estat ajudant el PDI que fa docència en 
valencià o n’ha de fer en els pròxims cursos. Durant el curs s'ha distribuït entre aquest PDI una memòria 
USB que contenia diverses eines informàtiques i recursos lingüístics que faciliten i milloren la qualitat dels 
textos, com ara traductors automàtics, correctors i verificadors ortogràfics, informació sobre diccionaris en 
línia, bases de dades terminològiques, etc. 
 
Aquest curs, com a novetat, s'ha creat una xarxa dinàmica de coordinació, d'intercanvi d'informació i d'idees 
entre els departaments i el Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa, per a fer possible l'increment 
de la docència en valencià. Amb aquesta finalitat va tenir lloc una reunió el 29 de gener de 2010 amb els 
coordinadors de la docència en valencià dels departaments. En aquesta reunió es va informar els 
representants de la docència en valencià de cada departament de les mesures de suport al PDI 
(convocatòries de beques de materials docents, incentius a la docència en valencià i ajudes a l'elaboració 
de tesis i tesines), dels serveis que ofereix l'SPV (assessorament lingüístic, traducció i correcció), com 
també de les accions formatives (Curs de valencià semipresencial) per a PDI jove o contractat. 
 
4.1.3 Ajudes al PDI per a l’elaboració de materials docents en valencià 
En la convocatòria anual de gener de 2010 es van presentar 21 sol·licituds i es van concedir 18 beques per 
un import total de 34.900 €. 
La comissió encarregada d’estudiar les sol·licituds estava formada pel vicerector Faraón Llorens Largo; la 
degana de la Facultat de Dret, Amparo Navarro Faure; els professors Enric Balaguer Pascual; Gaspar Jaén 
Urban i Josep Enric Peris, i els tècnics Xavier Casero (responsable de l’Àrea d’Assessorament), Robert 
Escolano i Josep Forcadell, que va actuar de secretari. 
Les publicacions que resulten d’aquestes beques s’han d’autoeditar en el RUA 
(http://spv.ua.es/va/documentos/relacio-de-beques-2010.pdf). 
 
Beques 2010 
Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa 
Servei de Promoció del Valencià 
 

Nú
m. 
SO
L 

EQUIP DE TREBALL DEPARTAMENT TITOL MATERIAL 
QUANT. 
CONCED. 
€ 

1 Felip Renart  
Dret Internacional Públic i 
Dret Penal  

Criminologia III 2.500 

2 

Carmen Viqueira 
David Montoya 
Irene Bajo 
Carolina Blasco 
Alicia Fernández-Peinado 

Dret del Treball i de la 
Seguretat Social 

Esquemes i recursos 
didàctics per a 
l’ensenyament del dret del 
treball al Màster Universitari 
d’Educació Secundària 

1.800 

3 
Sergi Gallego 
José Miguel Torrejón 

Física, Enginyeria de 
Sistemes i Teoria del 
Senyal 

Materials per a l’assignatura 
de Fonaments Físics de la 
Informàtica 

1.800 

4 José Miguel Santacreu 
Humanitats 
Contemporànies 

CFD per a l’ensenyament 
de la història contemporània 
i la història de l’art 

1.450 

5 

Julián Espinosa 
Jorge Pérez 
María Teresa Caballero 
Juan José Miret 

Òptica, Farmacologia i 
Anatomia 

Material de pràctiques de 
física 

1.800 

6 Cristina Berenguer Dret Civil 
Material per a Dret Civil 
Patrimonial 

2.150 

7 

Maria Teresa Signes 
Higinio Mora 
Juan Manuel García 
Rafael Camps 

Tecnologia Informàtica i 
Computació 

Fonaments dels 
computadors 

2.150 

8 Daniel La Parra Sociologia II Socioestadística II 1.800 

9 Josep Bernabeu-Mestre 
Infermeria Com., Med. 
Prev. i Salut Pública i Hist. 
de la Ciència 

Informació, documentació i 
terminologia en les ciències 
de la salut 

1.800 
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10 
Josep Enric Peris 
Begoña Subiza 

Fonaments de l’Anàlisi 
Econòmica 

Esquemes i proves 
d’avaluació contínua de 
matemàtiques per a 
estudiants d’Economia i 
ADE 

2.150 

11 Josep Xavier Espluges 
Infermeria Com., Med. 
Prev. i Salut Pública i Hist. 
de la Ciència 

Notes per a una història de 
l’alimentació i la nutrició 

2.150 

12 
Nancy Sirvent 
Fernando Ballester 

Dret del Treball i de la 
Seguretat Social 

Material per a Dret de la 
Seguretat Social 

2.500 

13 María J. Caturla Física Aplicada Material per a Física 2.500 

14 
M. del Carmen Irles 
Manuel Benítez 
Carlos Martínez 

Història Medieval i 
Moderna 

Material per a De l’Edat 
Mitjana a la Modernitat 

1.850 

15 
M. Isabel Balteiro 
Miguel Ángel Campos 

Filologia Anglesa 
Materials de Fonètica 
Anglesa 

2.150 

16 
M. Dolores Fernández 
Natalia Albaladejo 

Psicologia de la Salut 
Materials per a l’assignatura 
Psicòpates i Assassins 
Múltiples 

2.150 

17 

Hipólito Molina 
José Antonio Carrión 
Susana De Juana 
José Luís Gascó 
María Reyes González 
Eloy Martínez 
Vicente Sabater 
Juan José Tarí 
Mercedes Úbeda 

Organització d’Empreses 
Capacitats clau en la 
direcció de recursos 
humans 

2.150 

18 

Juan Formigós 
Victoria Maneu 
Mercedes Palmero 
Cristina García 

Òptica, Farmacologia i 
Anatomia 

Vídeo didàctic sobre els 
anticoagulants 

50 

   
 
TOTAL 
 

34.900 € 

 
4.1.4 Assessorament lingüístic al PDI (de l’1-9-09 al 30-8-10) 
Tasques dutes a terme: suport a l’edició de materials docents, quaderns i llibres per a la docència en 
valencià; traducció i revisió de textos, transparències i exàmens.  
Sol·licituds de correcció i traducció:  
Treballs de traducció i correcció lingüística de materials amb finalitat docent o investigadora.  
 

 
 

 
2007-08 

 
2008-09 

 
2009-10 

Comandes de traducció  
Pàgines traduïdes 
 

48 
883 

58 
609 

39 
958 

Comandes de correcció  
Pàgines corregides  

17 
364 

26 
484 

30 
1174 

 
Revisió de treballs que han rebut una beca per a l’elaboració de materials docents:  
Materials docents amb beca revisats lingüísticament. Total aproximat: 1.800 pàgines.  
 
4.1.5 Publicació de materials de suport a la docència en valencià, curs 2009-2010  
Els quaderns de materials per a la docència en valencià, en uns casos, són el resultat de les beques per a 
l’elaboració de materials docents concedides en anys anteriors i, en d’altres, és el fruit de la col·laboració de 
l’equip d’assessors lingüístics amb el professor de l’assignatura.  
 
Les impressions es fan digitalment l’empresa Limencop, que es troba situada dins el Campus (edifici de 



SPV. Memòria d’activitats del curs 2009/2010 

 

7 

Ciències Socials). http://www.limencop.com.  
 
Enguany, hem seguit amb la gestió de l’atorgament d’ISBN per als quaderns que així ho sol·liciten. 
Aconseguir un número ISBN per als quaderns de la Col·lecció Joan Fuster és un avantatge que oferim als 
autors dels materials docents en valencià i és un servei més que oferim a la comunitat universitària. 
 
Durant aquest període s’han atorgat núm. ISBN a 4 quaderns editats l’any passat (cal tenir en compte que 
aconseguir un núm. ISBN i el dipòsit legal corresponent implica una durada aproximada d’un a dos mesos). 
 

1. Quaderns 
Enguany s’han publicat un total d’11 quaderns: 
 
Quadern 113, Esquemes de gramàtica llatina, Antoni Biosca Bas (coord.), 
Juan José Chao Fernández, Javier Fresnillo Núñez, Elena Gallego Moya, 
Juan Francisco Mesa Sanz, Carmen Puche López, octubre de 2009, (1a 
edició) 
Nre. de pàg.: 71 pàgines + CD d’exercicis 
ISBN: 978-84-9717-122-9 
Dipòsit legal: A-500-2010 
 
Quadern 114, Manual de Física II, Joan Antoni Miralles, gener de 2010, 
(1a edició) 
Nre. de pàg.: 217 pàgines  
 
Quadern 115, Criminologia II. Del neoclassicisme a la criminologia 
postmoderna. La teoria criminològica del moment actual, Felip Renart 
Garcia, Abel Téllez Aguilera, febrer de 2010, (1a edició) 
Nre. de pàg.: 64 pàgines  

 
Quadern 116, Història de l’administració de justícia en el dret espanyol, Maria Magdalena Martínez Almira, 
febrer de 2010, (1a edició) 
Nre. de pàg.: 60 pàgines  
 
Quadern 117, Història del dret de la ibèria primitiva. La hispània romana i visigoda, Agustín Bermúdez 
Aznar, Emilia Iñesta Pastor, Salvador Jiménez Carbonell, Magdalena Martínez Almira, Manuel Santana 
Molina, febrer de 2010, (1a edició) 
Nre. de pàg.: 90 pàgines  
ISBN: 978-84-9717-130-4 
Dipòsit legal: A-892-2010 
 
Quadern 118, Química Inorgànica Avançada, Mercedes Pastor Blas, març de 2010, (1a edició) 
Nre. de pàg.: 29 pàgines + CD de presentacions en powerpoint 
 
Quadern 119, Antologia d’autors llatins, Antoni Ramon Pont, març de 2010, (1a edició) 
Nre. de pàg.: 115 pàgines  
 
Quadern 120, Manual d’OO-Writer, José Francisco Vicent Cortés, Francisco Miguel Martínez Pérez, 
Leandro Tortosa Grau, maig de 2010, (1a edició) 
Nre. de pàg.: 225 pàgines  
 
S’ha sol·licitat l’ISBN, però encara no ha estat atorgat. 
 
Quadern 121, Aspectes clau de la direcció i gestió de PIMES. (Materials per al seu aprenentatge adaptats a 
l'Espai Europeu d’Educació Superior), José Antonio Carrión López, José Luis Gascó Gascó, María Reyes 
González Ramírez, Bartolomé Marco Lajara, Eloy Martínez Parra, Francisco Merino García, Hipólito Molina 
Manchón, Vicente Sabater Sempere, Ricardo Sellers Rubio, Mercedes Úbeda García, juny de 2010, 
(1a edició) 
Nre. de pàg.: 244 pàgines  
 
S’ha sol·licitat l’ISBN, però encara no ha estat atorgat. 
 

http://www.limencop.com/
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Quadern 122, Quadern de romanès, Delia Ionela Prodan, juny de 2010, (1a edició) 
Nre. de pàg.: 539 pàgines, editat en CD 
 
Quadern 93, Quadern de dret privat romà, Aránzazu Calzada González, Ricardo Panero Gutiérrez, 
Walenka Arévalo Caballero, Patricia Panero Oria, Paula Domínguez Tristán, Teresa Duplá Marín, juliol de 
2010, (3a revisió, definitiva) 
Nre. de pàg.: 210 pàgines  
 
S’ha sol·licitat l’ISBN, però encara no ha estat atorgat. 
 
4.1.6 Conferències de reforç a la docència en valencià i de divulgació 
A fi de reforçar l’ús del valencià en la docència, es continua amb la convocatòria pública oberta durant tot el 
curs, per a la concessió d’ajudes per a la realització de conferències o classes en valencià impartides per 
conferenciants d’altres universitats o experts en la matèria. 
 
Durant el curs 2009-2010 s’han fet 9 conferències de suport a la docència en valencià, i s’ha col·laborat amb 
el cicle Escriure el País. Aquestes conferències compten amb una ajuda econòmica de l’SPV per al 
professor invitat. 
 
Conferències 

 4 de novembre de 2009, “Paisatge: percepció i identitat”, a càrrec de Joan Nogué i Font, Universitat 
de Girona. 

 16 de novembre de 2009, “Els temps dels avalots al País Valencià: Cullera 1911”, a càrrec de Ricard 
C. Torres Fabra, Universitat de València. 

 26 de novembre de 2009, “Patrons evolutius de l’evolució humana”, a càrrec de Jordi Agustí 
Ballester, Universitat Rovira i Virgili. 

 30 de novembre de 2009, “Una societat vigilada i controlada. Vida quotidiana i repressió moral de les 
dones a Castelló en la postguerra”, a càrrec de Maria Rosa Monlleó, Universitat Jaume I. 

 2 de desembre de 2009, “Charles Darwin, més naturalista que pare de l’evolució”, a càrrec de 
Joandomènec Ros i Aragonés, Universitat de Barcelona. 

 17 de febrer de 2010, “El problema de la seguretat i la qualitat dels aliments en l’era industrial”, a 
càrrec de Joaquim Guillem Llobat, Universitat de València. 

 18 de febrer de 2010, “Dieta alimentària i malnutrició a Alcoi durant el procés d’industrialització”, a 
càrrec d’Àngel Beneito Lloris, IES Andreu Sempere. 

 22 de febrer de 2010, “El dret administratiu econòmic”, a càrrec de Juan Antonio Ureña Monzó, 
Universitat de València. 

 7 de maig de 2010, “Riscos i potencialitats del vot electrònic”, a càrrec de Josep Maria Reniu 
Vilamala, Universitat de Barcelona. 

 

   
 



SPV. Memòria d’activitats del curs 2009/2010 

 

9 

   
 
Cicles de conferències 
El Servei de Promoció del Valencià ha col·laborat amb el cicle de conferències “Escriure el país”, amb 
l’elaboració dels cartells anunciadors i la difusió de cada conferència. 
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4.1.7 Ajudes a l’elaboració de tesis, tesines i memòries d’investigació en català 
En el mes de gener de 2010 es van resoldre favorablement les sol·licituds presentades del treballs 
defensats en l’any 2009, d’acord amb la convocatòria del BOUA. Total ajudes concedides, 3.200 €. 
 

TREBALLS DE FINAL DE CARRERA, MEMÒRIES DE LLICENCIATURA I MEMÒRIES 

D'INVESTIGACIÓ 

Sol·licitant Nom del treball 
Departament/Estudi

s 
Assig. 

Roberto Dale 
Valdivia 

Aplicacions cosmològiques de ses 
teories vector-tensor de sa gravitació 

Física, Enginyeria de 
Sistemes i Teoria del 
Senyal 

400 € 

Xavier Ivars i Ribes Models estadístics per a vocabularis 
Llenguatges i 
Sistemes Informàtics 

400 € 

Pau Benet Bauxauli 
Projecte constructiu. Millora general. 
Variant de Bellcaire d’Urgell (Lleida). 
Carretera C-53. Tram: Bellcaire d’Urgell 

Expressió Gràfica i 
Cartografia 

400 € 

Alejandro Soler 
Ferrer 

Desenvolupament d’un mecanisme IDS 
orientat a la caracterització del trànsit 
segur en una xarxa d’una pime 

Física, Enginyeria de 
Sistemes i Teoria del 
Senyal 

400 € 

David San José 
Alonso 

Catalitzadors de Co i de Ni per al 
reformat de metà amb diòxid de carboni 

Química Inorgànica 400 € 

Montserrat Prats 
Ortega 

Memòria de pràctiques del Màster en 
Anglès i Espanyol per a finalitats 
específiques 

IU Llengües 
Modernes Aplicades 

400 € 

Jorge Ripoll 
Bernabeu 

Elaboració d’un protocol de recerca 
d’indicadors de qualitat i aplicació a 
l’EDAR dels Algars (Cocentaina) 

IU de l’Aigua i les 
Ciències Ambientals 

400 € 

Francisco Cruanyes 

Gavilà 

Estudi del cabal de crescuda i de les 

superfícies d’inundació en el tram baix 

del riu Girona durant l’episodi de 

precipitacions torrencials dels dies 11 i 

12 d’octubre de 2007 

Ciències de la Terra i 

Medi Ambient 
400 € 

 
4.1.8 Suport al PAS 
(http://spv.ua.es/va/assessorament/pas/suport-al-pas.html) 
 
Al llarg del curs 2009-2010, el Servei de Promoció del Valencià ha engegat un altre servei: el suport al 
personal d'administració i serveis de la Universitat. L'àrea de suport al PAS parteix d'una concepció 
proactiva de la promoció del valencià, segons la qual el Servei no ha d'esperar el requeriment dels usuaris ni 
limitar-se a oferir accions adreçades a tota la comunitat universitària, sinó que, a més, ha de contactar, pel 
que fa al PAS, amb els centres, unitats i departaments de la UA per a facilitar i impulsar l'ús del valencià que 
s'hi fa, tant pel que toca a l'atenció directa al públic, com pel que respecta a la documentació, el 
manteniment de pàgines web, l'ús de recursos informàtics en català, etc. 
 
Al setembre de 2009, la Gerència va fer arribar a les diverses unitats de la Universitat una carta en què els 
comunicava que un tècnic del SPV es posaria en contacte amb els responsables de cada unitat per 
assessorar-los sobre recursos en valencià per a millorar la gestió administrativa i detectar les necessitats de 
formació dels treballadors i treballadores. Seguidament ens vam marcar un calendari de visites als centres 
de la UA, en què es donava prioritat a aquelles que, per les funcions que duen a terme, tenen més contacte 
amb el públic. El segon anell d'actuació marcat va ser el de la gestió interna de la UA, aquells serveis que 
presta la UA als universitaris mateix, principalment els que treballen amb l'alumnat, pel fet que aquest 
col·lectiu és central i el de major nombre dins de la Universitat, però també els que s'ocupen del professorat 
i el personal d'administració i serveis. 
 
Abans de cada visita als centres i segons les dades de formació en valencià del PAS de Universitat 
d'Alacant, l'SPV elaborava un petit informe sobre aquest aspecte, per tal de valorar amb els responsables 
de cada unitat quines són les mancances que cal cobrir i quines les potencialitats que podrien activar-se. 

http://spv.ua.es/va/assessorament/pas/suport-al-pas.html
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Gràcies a això, hem detectat que, a grans trets, el PAS té una bona formació en valencià, reflectida 
principalment en els cursos de llengua i les accions formatives concretes que acrediten haver seguit els 
treballadors i treballadores de la UA i en els títols que presenten, tant de la Universitat mateix i de la Junta 
Qualificadora de Coneixements de Valencià. 
 
Tot i això, hi ha la demanda de fer una formació molt específica en l'atenció directa a l'usuari, ja que el nivell 
de llengua acreditat no sempre es correspon amb el domini real que es té de la llengua en concret. Molt 
sovint, trobem personal de la UA amb nivell mitjà acreditat, però amb moltes limitacions per a usar el 
valencià en la comunicació quotidiana amb el públic, comunicació que és bàsicament oral. 
Consegüentment, des d'aquesta àrea hem organitzat, en col·laboració amb el Servei de Selecció i 
Formació, el curs “El valencià en l’atenció al públic”, una acció formativa de 15 hores, amb què es pretén, 
des d'un enfocament del tot comunicatiu, que els alumnes recuperen o guanyen soltesa en valencià. S'hi 
empren principalment situacions comunicatives adaptades a cadascun dels membres del PAS que fan el 
curs. El nombre màxim d'alumnes per grup és 15. Per al primer quatrimestre del curs 2010-2011, n'hi ha tres 
noves edicions programades. 
 
Una altra iniciativa de l'àrea de suport al PAS ha sigut la difusió del programari lliure (OpenOffice) en català 
entre els treballadors de la Universitat. Juntament amb l'OpenOffice, s'instal·lava el traductor Salt, 
desenvolupat per la Conselleria d'Educació, i es feia una pràctica de traducció de documents. Amb les 
visites, aquesta atenció personalitzada i al lloc de treball de cada PAS, es vol garantir que els treballadors 
de la UA coneguen i sàpien usar els recursos informàtics que tenen a l'abast per a redactar, o traduir, textos 
i documents en valencià. La pràctica d'OpenOffice i Salt es completava amb consultes a webs sobre 
terminologia (Termcat.cat), lèxic (http://www.diccionari.cat, http://www.diccionarisvalencia.es/), gramàtica i 
estil (http://esadir.cat/), docència (http://www.edu3.cat/). Tots aquests recursos, a més d'instruccions per a la 
configuració en valencià del correu electrònic i el navegador, estan compilats en la pàgina 
http://spv.ua.es/va/assessorament/pas/suport-al-pas.html.  
 
En aquesta línia, més de cinquanta membres del PAS han rebut instrucció personalitzada al llarg del curs 
2009-2010. Sovint, es tractava de gestors en cap, per tal que difongueren entre el personal de què son 
responsables el programari esmentat. 
 
4.2 CURSOS DE VALENCIÀ 
4.2.1 Cursos de conversa: 
Aquests cursos s'adrecen al PAS amb l'objectiu de completar la pràctica de la conversa, una habilitat que 
durant els cursos generals de llengua és difícil de treballar en l'aula. A més, també serveixen com a 
reciclatge per als qui fa ja temps que van cursar un nivell i volen tornar a posar-se al dia. Es fan dues 
convocatòries quadrimestrals i (de setembre a desembre i de febrer a maig). 
- Perfeccionament de la Conversa (30 hores): 30 alumnes (1r quad.: 16 alumnes; 2n quad.: 14 alumnes) 
 
4.2.2 Cursos de valencià generals  

En aquests cursos s’inscriuen el PDI, l'alumnat universitari i extern i el PAS.  
 
En el global de cursos s'han matriculat: 
 

Col·lectiu Quantitat 

PDI 100 

PAS 89 

Alumnes i altres 463 

 
Marc Europeu Comú de Referència  
Durant el curs 2009-10, l'SPV ha incorporat els temaris i la distribució de nivells 
proposada pel MECR, gràcies al conveni subscrit amb la resta d'universitats públiques 
valencianes. A partir del 2009-10, els nivells impartits són: 
A2, B1, B2 (sense docència en 2009-10 per falta de materials), C1, C2. 
 
Cursos anuals 
En paral·lel a la incorporació de les directrius europees, els cursos han passat a ser 
anuals de 120 hores, tant els presencials com els no presencials. Això ha obeït als 
comentaris reiterats dels alumnes d'anys anteriors, que consideraven que els cursos 
tenien massa matèria per a les hores de classe que hi havia. 

http://www.diccionari.cat/
http://www.diccionarisvalencia.es/
http://esadir.cat/
http://www.edu3.cat/
http://spv.ua.es/va/assessorament/pas/suport-al-pas.html
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Cursos no presencials 
Durant el 2009-10, s'han posat en marxa els primers cursos no presencials del servei com a activitat de 
prova. En concret, els nivells A2, B1 i C1.  
Dels cursos a distància destaquen dos aspectes: 
a. El negatiu és que hi ha un índex d'abandonament molt alt. I, en particular, un índex molt alt d'alumnes que 
no han arribat ni a començar el curs. 
b. L'aspecte positiu és que els resultats han sigut molt bons en els alumnes que han seguit els cursos fins al 
final, ja que han aprovat en proporcions molt superiors a la dels alumnes presencials (tots els alumnes de 
l'A2, l'única alumna del nivell B1 que l'ha seguit i 3 dels 5 alumnes que han seguit el C1).  
A diferència dels cursos presencials, en què molt alumnat segueix les classes però no fa la faena que es 
demana fer a casa, en els cursos a distància qui ha seguit el curs ha hagut de fer la faena. Per tant, és 
normal que haja tingut més hores de pràctica i més possibilitats de millorar el seu nivell. 
 
Pel que fa a l'alt índex d'abandonament dels cursos, en la majoria de casos fins i tot abans d'iniciar l'activitat 
acadèmica, les explicacions que considerem són les següents: 

1. La major part d'abandonaments del nivell A2 es correspon amb alumnat que no havia pagat 
cap taxa per inscriure's en el curs (PDI o alumnat de fora del País Valencià i que durant aquest curs 
ha tingut matrícula gratuïta en el nivell A2). 
2. En el C1 la gran majoria d'abandonaments es deuen al PDI, que tenia la matrícula gratuïta 
en el curs. A més, també, hem detectat un desajust entre el nivell d'entrada de l'alumnat i el nivell 
del curs que pot haver influït en l'abandonament dels 8 alumnes que van iniciar el curs i el van 
abandonar. 
3. En el B1 la majoria d'abandonaments s'han produït abans d'iniciar l'activitat acadèmica. 
4. A més d'aquestes consideracions, també hem d'analitzar dos factors més: 
a. Els cursos a distància són molt difícils de gestionar per a l'alumne perquè demanen una 

disciplina molt dura. Hem de pensar que cal treballar de manera autònoma de principi a final. 
b. Les dificultats tècniques en l'accés als materials també han complicat el funcionament inicial 

d'alguns alumnes. Per això per al curs 2010-11 s'ha fet insistència en unes aptituds tècniques 
bàsiques. 

c. Hi ha hagut poc de contacte entre els alumnes que feien el curs. No han utilitzat els fòrums ni 
altres eines que hem posat a disposició d'ells per a interactuar. Això també ha fet que no 
crearen vincles personals que podien haver fomentat la implicació en l'estudi. 

d. Els tutors dels cursos han de desenvolupar encara tècniques i dinàmiques de dinamització del 
grup més efectives. En aquesta línia, durant el curs 2010-2011 s'ha obert un grup en el 
Facebook per a dinamitzar els cursos, s'han fet 6 hores presencials a l'inici dels cursos perquè 
els alumnes i els tutors es coneguen, etc. 

 
Clau de lectura de la taula: 
Apte: alumne apte en la prova final. 
No apte: alumne que ha abandonat el curs, no ha assistit al 80% de les classes o que ha suspés l’examen 
final. 
No presentat: alumne que ha assistit al 80% o més de les classes, però no s’ha presentat a l’examen final.  
 

Curs 2009-10 PAS PDI Alumnes Total AP NA NP 

A2 0 2 12 14 6 7 1 

A2 a distància 0 18 8 26 3 23 0 

A2 a distància 1 4 18 23 5 18 0 

B1 11 1 3 15 6 3 6 

B1 1 2 4 7 1 7 0 

B1 0 0 8 8 0 6 2 

B1 a distància 4 10 5 19 1 18 0 

C1 12 2 5 19 1 17 1 

C1 1 4 8 13 1 11 1 

C1 6 1 10 17 1 8 8 

C1 0 5 14 19 4 15 0 

C1 0 2 15 17 3 15 0 

C1 0 1 14 15 2 13 0 

C1 0 0 13 13 0 11 2 
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C1 14 1 3 18 2 12 3 

C1 17 0 5 22 0 20 2 

C1 4 2 12 18 0 14 4 

C1 0 2 18 20 1 14 5 

C1 0 2 17 19 0 13 6 

C1 1 6 17 24 2 17 5 

C1 0 5 14 19 1 18 1 

C1 a distància 5 4 12 21 0 21 0 

C1 a distància 4 20 20 44 3 41 0 

C2 6 2 9 17 0 16 1 

C2 2 4 9 15 0 15 0 

Curs de 
conversa 

30       
      

 

        % aptes sobre total 

A2 1 24 38 63 14 48 1 28,57 

B1 16 13 20 49 8 34 8 19,05 

C1 64 57 197 318 21 260 38 7,05 

C2 8 6 18 32 0 31 1 0 

        % aptes sobre total 

A distància 14 56 63 133 12 121 0 9,92 

Presencials 75 44 210 329 31 252 48 10,33 

                  

TOTAL 89 100 273 462 43 373 48   

         
 
En els cursos hem constatat que els alumnes s’encallen, sobretot, en el nivell C1. L’alt grau de suspesos en 
aquest nivell està determinat, entre altres, per diversos factors: 

1. Baixíssim nivell lingüístic de l’alumnat que entra als cursos amb el certificat del nivell Elemental de la 
JQCV (B1) o per haver fet les assignatures de valencià al Batxillerat (la gran majoria dels alumnes). 
En l'àrea s'ha considerat la possibilitat de tornar a fer una prova inicial de nivell per a l'accés als 
cursos. Això entraria en conflicte amb les equivalències legals establides per la Universitat, però 
facilitaria l'homogeneïtat dels cursos. 

2. Falta un nivell intermedi entre el certificat acreditat (B1) i el curs fet (C1). Aquest nivell intermedi s'ha 
incorporat en el curs 2010-2011 (B2) per a complir l'esquema lògic implantat pel MECR. 

3. La dificultat inherent al nivell C1. No oblidem que és el nivell exigit als titulats en el Grau d'Educació 
en castellà i valencià en acabar la carrera.  

 
4.2.3 Cursos de Valencià a la Seu d’Alacant en col·laboració amb el Consell de la Joventut i el 
Vicerectorat d’Extensió Universitària 
 
Nivells oral, elemental, mitjà i superior 
 
4.2.4 Curs de Català per a Estudiants Europeus  
Nivell inicial de català (A2) 
Dates de realització: del 2 de novembre 2009 al 24 de maig 2010 
Hores teòriques de classe: 100 h 
Nombre de matriculats: 21 alumnes 
Nombre d’alumnes que segueixen amb regularitat el curs: 4 alumnes 
Nombre d’alumnes que es presenten a l’examen final: 4 alumnes 
Nombre d’aptes: 3 alumnes 
Nombre de suspesos: 1 alumne 
Procedència de l’alumnat:  
Regne Unit: 3 
Itàlia: 8 
Alemanya: 4 
Brasil: 2 
Polònia: 2 
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Líbia: 1 
França: 1 
 
4.2.5 Proves d’acreditació de PAS i PDI 
S'ha aprovat una normativa per a l'acreditació del valencià per a alumnes de la UA. Aquesta normativa es 
troba publicada en el BOUA (http://spv.ua.es/va/secretaria/acreditacio-de-competencies-en-valencia.html). 
 
4.2.6 Adaptació dels Cursos de Valencià de la Universitat a la metodologia integradora (integrative 
Computer Assisted Learning Language ) 2008-2010 
Resum del treball en què ha participat Santiago García (en comissió de serveis a l'SPV) de juliol 2009 a juny 
de 2010. 
 
1. S'han implementat els continguts dels nivells B1 i C1. 
2. S'han registrat en la Plataforma Multimèdia del Laboratori d'Idiomes de la Universitat d'Alacant 
(http://labidiomas3.ua.es/spv) 438 alumnes en 20 assignatures, dels quals 178 
han seguit la modalitat no presencial. 
3. Han fet un total de 88.459 preguntes escrites i orals en la Plataforma. 
4. S'ha muntat i configurat un servidor Moodle per a formació lliure que encara no s'ha obert als usuaris. 
5. S'han gravat les proves orals oficials. 
 
4.2.7 El Centre d’Autoaprenentatge de Valencià (CAU) de la 
Universitat d’Alacant 
L’SPV i el Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa van 
apostar per crear un Centre d’Autoaprenentatge de Valencià 
(CAU), integrat en la Biblioteca General. El projecte va anar 
gestant-se al llarg de l’any 2008 i va començar a obrir-se als 
usuaris a partir del mes de març 2009. Durant el segon 
quadrimestre del curs 2009-2010 el CAU ha experimentat un 
notable increment en el nombre d'usuaris. A hores d'ara, el 
CAU ha abandonat la localització provisional dins de la FragUA 
i ara es troba integrat en la sala d'informàtica d'accés lliure 
(primera planta de la Biblioteca General). 
 
Objectius de futur del CAU 
1. Potenciar l’estudi del valencià a distància i en règim 
d’autoaprenentatge tutoritzat. Durant el curs 2009-2010 s’han a 
implementat materials en la Plataforma Multimèdia per a 
l’Ensenyament de Llengües del Laboratori d’Idiomes de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb l’objectiu de 
posar en marxa cursos no presencials dels nivells A2, B1 i C1 per al curs 2009-10. Durant els mesos de 
setembre i octubre de 2010 es començaran a implementar els nivells B2 i C2. D’aquesta manera, pretenem 
flexibilitzar les condicions per a l’aprenentatge del valencià a totes les persones interessades que no poden 
assistir a cursos presencials. 
2. Oferir un lloc de trobada als aprenents de valencià en què es puguen consultar materials i fer servir 
programes per a l’aprenentatge del valencià des dels ordinadors del centre, guiats per un assessor. 
3. Centre de suport a l'alumne que vol aprendre o millorar el coneixement i l'ús del valencià. 
 
Personal 
1. Actualment hi ha un membre de l’Àrea de Formació en el CAU, a jornada completa. 
2. S’han convocat dos beques per a alumnes de segon cicle per a col·laborar en el funcionament del CAU, 
des d'octubre de 2010 fins a gener de 2011.  
 
Accions 
1. S’ha fet una segona versió de la pàgina web del CAU (http://web.ua.es/cau), amb un increment de 
continguts molt considerable, amb la voluntat que siga l’eix dels serveis que oferim als usuaris. 
2. S’han sol·licitat millores en les infraestructures del CAU per tal que els usuaris puguen beneficiar-se d'una 
eina de suport molt més útil. Estem a l'espera d'instal·lar prestatgeries que posen a l'abast de tothom el fons 
bibliogràfic del CAU i de la substitució dels vells ordinadors de la sala d'informàtica d'accés lliure per altres 
de nous, molt més aptes per a les tasques encaminades a l'autoaprenentatge. 
 
 
3. Hem enllaçat la web del CAU amb la de la Mediateca i, a més, hem incorporat una pàgina explicativa 
perquè els usuaris del CAU puguen accedir als fons filmogràfics en català de la Mediateca 

http://spv.ua.es/va/secretaria/acreditacio-de-competencies-en-valencia.html
http://labidiomas3.ua.es/spv
http://web.ua.es/cau
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(http://web.ua.es/va/cau/mediateca.html).  
 
 
4.2.8 El Voluntariat pel Valencià 
(http://web.ua.es/va/cau/voluntariat-2010-2011.html) 
Durant el curs lectiu 2009-2010, l’SPV ha organitzat la setena edició 
del VpV en la Universitat d’Alacant. L’activitat ha consistit en 7 hores 
formatives per als voluntaris i 8 hores d’intercanvi lingüístic entre un 
voluntari valencianoparlant i grups de fins a 4 aprenents, a fi que es 
complete l’aprenentatge lingüístic d’aquests últims. Com en edicions 
anteriors, els voluntaris que han culminat l’activitat han aconseguit 1 crèdit de LC.  
Les dades de participació han sigut les següents: hem constituït 19 grups de conversa, dels quals han pogut 
beneficiar-se fins a 76 aprenents.  
 
4.2.9 Nous materials docents 
La col·laboració entre l'editorial Bromera i l'SPV ha continuat durant el curs 
2009-2010. El material del B1 es va publicar a l'octubre de 2009 i el material 
del C2 ha aparegut al mes d'octubre del 2010. L’equip de redacció del C2 
està coordinat pel cap de l'Àrea de Formació (Héctor Gonzàlvez) i hi 
participen diversos professors del Dept. de Filologia Catalana (Carles 
Segura, M. Àngels Francés i Joan M. Perujo) i tècnics de l’SPV (Juli 
Martínez, Robert Escolano, Ricard Ferrer i Lídia Jordà).  
En el cas del B1, l'equip està coordinat pel cap de l'Àrea de Formació 
(Héctor Gonzàlvez) i hi participen diversos professors del Dept. de Filologia 
Catalana (Carles Segura, M. Àngels Francés, Maribel Guardiola i Anna 
Esteve) i tècnics de l’SPV (Robert Escolano, Ricard Ferrer i Lídia Jordà).  
Aquests dos llibres es faciliten als alumnes inclosos en el preu de matrícula, 
ja que són el material d'ús en el curs. 

 

A més, el Servei de Publicacions de la Universitat d'Alacant ha gestionat la 
publicació del Manual de valencià. Nivell superior C2, elaborat pels tècnics de 
l'Àrea de Formació de l'SPV, Juli Martínez Amorós i Faust Ripoll Domènech. 
Aquest manual és una nova edició, ampliada i millorada, del que fins ara 
corresponia al número 103 de la col·lecció “Joan Fuster”. 

http://web.ua.es/va/cau/mediateca.html
http://web.ua.es/va/cau/voluntariat-2010-2011.html


SPV. Memòria d’activitats del curs 2009/2010 

 

16 

4.3 Traducció i correcció de documents administratius i de gestió 
4.3.1 Assessorament lingüístic a l’administració universitària. Materials administratius (de l’1-8-09 al 
23-7-10) 

 2006-07 
 

2007-08 2008-09 2009-10 
  

Comandes de traducció 265 300 259 245 

Pàgines traduïdes 1.775 1.755 2.204 1.544 

     

Comandes de correcció  312 295 264 288 

Pàgines corregides 1.777 975 1.307 1.468 

 
A més d’aquests treballs, que són rebuts i gestionats a través d’un formulari 
(http://www.ua.es/spv/comanda.html) en línia, també hi ha establida una via especial de tramitació urgent, 
per l’especial naturalesa de les seues comandes, amb el Secretariat de Cultura i la Unitat de Comunicació, 
que ens fan arribar, per a traduir al valencià:  
 

a) Totes les notícies que es generen per a la Revista Cultural del Vicerectorat d’Extensió Universitària: 
aproximadament 500 pàgines anuals.  

b) Totes les notícies d’Actualitat Universitària que estan enllaçades des de la pàgina principal de 
http://www.ua.es/: aproximadament 350 pàgines anuals.  

 
4.3.2 Treballs lingüístics per a la CAM (de l’1-8-09 al 23-7-10) 
Servei de traducció i correcció 
L’SPV, en el marc del conveni Universitat-CAM, és el responsable de fer les versions per al País Valencià, 
Catalunya i les Illes Balears dels textos comercials i culturals que genera la CAM. En total, s’han fet els 
treballs següents: 
 

 2007-08 2008-09 2009-10 
  

Comandes de traducció 393 416 296 

Pàgines traduïdes 1.750 1.755 1.276 

    

Comandes de correcció  22 19 13 

Pàgines corregides 77 57 97 

 
A més d’aquests treballs, que són rebuts i gestionats a través d’un formulari en línia, també mantenim, a 
través d’un gestor de continguts establit per la CAM, la versió en valencià d’una base de dades d’etiquetes 
que utilitza l’entitat en les transaccions econòmiques: 1.200 etiquetes aproximadament.  
 
Servei d’assessorament lingüístic:  
L’SPV ofereix a la CAM un servei d’atenció, assessorament lingüístic i resolució de consultes a través del 
telèfon i el correu electrònic. És impossible quantificar el treball proporcionat a través d’aquest servei, però 
es manté un ritme fluid i constant d’atenció de consultes i resolució de petites traduccions.  

 
Servei d’interpretació:  
Com cada any, un tècnic de l’SPV s’ha desplaçat a les reunions de l’Assemblea General dues vegades  
l’any (al novembre i al juny) en qualitat de traductor-intèrpret per a oferir suport d’interpretació a 
l’Assemblea. 
 
4.4 Activitats de Dinamització Lingüística 
4.4.1 Campanyes 
 
a) Universitat en valencià. Campanya de matriculació i benvinguda a la Universitat 
Campanya organitzada en col·laboració amb les altres universitats valencianes i amb el suport de la 
Conselleria d’Educació. Es van distribuir calendaris escolars, punts de llibre per a informar de l’oferta de 
docència en valencià per centres o titulacions i per a invitar els estudiants a triar l’opció de docència en 
valencià i a conèixer l’SPV i les seues activitats. Al mateix temps, l’SPV, en col·laboració amb els 
administradors de centre i les secretaries dels centres, manté una pàgina web amb l’oferta d’assignatures i 
línies en valencià de la Universitat d’Alacant. Durant el procés de matriculació, les portades dels webs del 
centres hi incorporen una entrada destacant que hi ha docència en valencià i un enllaç a aquest web. 
 
http://spv.ua.es/va/dinamitzacio/docencia.html 

http://www.ua.es/spv/comanda.html
http://www.ua.es/
http://spv.ua.es/va/dinamitzacio/docencia.html
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D’altra banda, gràcies al suport del Vicerectorat d’Alumnat, del Consell d’Alumnes i del Vicerectorat de 
Relacions Institucionals, es van distribuir agendes per als alumnes nous des de les secretaries dels centres. 
Més de la meitat del PAS i del PDI la van demanar per correu electrònic. La resta d’agendes es van 
distribuir ràpidament, en hores, als alumnes que van passar per l’Oficina d’Informació a l’Alumne, el Consell 
d’Alumnes i l'SPV el primer dia de classe. En total es van distribuir 13.200 agendes universitàries. Aquesta 
activitat va comptar amb el suport de la Conselleria d’Educació, Bancaixa i la Villa Universitaria. 
 
b) Calendari universitari 
Com ja és tradicional, l’SPV ha editat, en col·laboració amb les altres 
universitats públiques valencianes, el calendari universitari. El de 2010 
està dedicat als arbres monumentals i a la defensa del medi ambient i el 
paisatge. S’han editat 3.000 calendaris de paret, 5.000 de sobretaula i 
5.000 de butxaca.  
 
 
4.4.2 Recollida i difusió de dades  
 
Entre les finalitats de l'Àrea de Dinamització Lingüística hi ha recollir i 
difondre dades sociolingüístiques. Més informació en: 
http://spv.ua.es/dinamitzacio/ 
 
a) Docència en valencià 
El nombre de crèdits impartits en valencià per la Universitat d’Alacant durant el curs 2009/10 va descendir 
per primera vegada els últims anys.  
 
Docència en valencià (en crèdits 

 
Docència impartida pel 
Departament de Filologia 
Catalana 

Crèdits impartits per 
altres dept. 

2009/10 651,80 1.213,45 
2008/09 758,20 1.290,25 
2007/08 712,80 1.066,25 
2006/07 529,50 804,50 
2005/06 543,50 817,20 
2004/05 546,90 719,43 
2003/04 575,20 644,25 
2002/03 617,35 567,50 
2001/02 661,05 369,00 
 

Font: Servei de Promoció del Valencià i Departament de Filologia Catalana 
 
En canvi, ha crescut l’oferta de docència en valencià per a l’any 2010/11 amb la implantació dels nous 
graus. 
 
b) Oferta de línies en valencià en 1r curs 
 

Estudis  
 

2007/08 
 

2008/09 
 

2009/10 
 

 
Oferta 
prevista 
 
2010/11 
 

Administració i Direcció d'Empreses - - - Sí 

Arquitectura - - - - 

Biologia - - - - 

Ciències de l'Activitat Física i l'Esport - - - - 

Ciències del Mar - - - - 

Criminologia - - - - 

Dret Sí Sí Sí Sí 

Dret+ADE - - - - 
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Economia - - - - 

Enginyeria Civil - - - Sí 

Enginyeria de l'Edificació - - - Sí 

Enginyeria en So i Imatge - - - - 

Enginyeria Informàtica - - Sí Sí 

Enginyeria Multimèdia - - - - 

Enginyeria Química - - - - 

Espanyol: Llengua i Literatures - - - - 

Estudis Anglesos - - - - 

Estudis Àrabs i Islàmics - - - - 

Estudis Francesos - - - - 

Filologia Catalana Sí Sí Sí Sí 

Geografia i Ordenació del Territori - - - Sí 

Geologia - - - - 

Gestió i Administració Pública - - - - 

Història - - - Sí 

Humanitats - - - - 

Infermeria - - - - 

Matemàtiques - - - - 

Mestre en Educació Infantil - - - Sí 

Mestre en Educació Primària - - - Sí 

Nutrició Humana i Dietètica - - - - 

Òptica i Optometria - - - - 

Publicitat i RP - - - - 

Química - - - - 

Relacions Laborals i Recursos Humans - - - - 

Sociologia Sí Sí Sí - 

Traducció i Interpretació - - - - 

Treball Social - - - - 

Turisme - - Sí Sí 

Turisme+ADE - - -  - 

Total 3 3 5 11 

  
 
c) Demanda de docència en valencià 
En el procés de matriculació es pregunta a l'alumnat en quina llengua volen les classes. Els percentatges 
d’alumnes que han optat per les classes en valencià és del 8,0% i els qui diuen que els és indiferent la 
llengua de les classes, un altre 7,2%; en total, un 15,2% dels alumnes, és a dir, 3.972.  
 
Sembla que la demanda està relacionada amb dos factors, la llengua utilitzada de manera majoritària en els 
estudis de secundària i batxillerat, i la llengua de les classes a la Universitat. 
 
 En valencià Indiferent En castellà Ns/Nc 
2009/10 8,0 7,2 83,4 1,4 
2008/09 7,8 7,8 82,9 1,5 
2007/08 7,4 7,8 71,2 14,0 
2006/07 5,7 8,9 60,5 25,0 
2005/06 7,4 11,7 76,3 4,2 
2004/05 7,5 10,3 80,8 - 
2003/04 7,5 8,6 83,9 - 
2002/03 4,5 4,2 43,2 48,0 
2001/02 5,3 4,9 49,1 40,6 
2000/01 9,5 48,1 42,4 - 
 

Font: Servei d’Informàtica a partir de l’imprès de matrícula. Elaboració SPV. Dades en percentatges 
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d) Coneixements de valencià de l’alumnat 
 

  2006-07 % 2007-08 % 2008-09 % 2009-10 % 
Entén Correctament 15.109 55,0 14.023 53,6 13.500 51,2 13.001 49,8 
 Bastant bé 7.489 27,2 7.377 28,2 7.767 29,4  7.957 30,5 
 Amb dificultat 1.914 7,0 2.221 8,5 2.493 9,4 2.576 9,9 
 No gens 2.597 9,4 2.044 7,8 2.172 8,2 2.156 8,3 
 No contesta 178 0,6 485 1,8 446 1,7 435 1,7 
 Total 27.487  26.150  26.378  26.125  
          
Llig Correctament 13.270 48,3 12.202 46,7 11.640 44,1 11.184 42,80 
 Bastant bé 7.579 27,6 7.399 28,3 7.754 29,4 7.928 30,30 
 Amb dificultat 2.092 7,6 2.817 10,8 2.427 9,2 2.504 9,60 
 No gens 4.120 15,0 3.804 14,5 4.014 15,2  3.956 15,10 
 No contesta 220 0,8 859 3,3 543 2,1 553 2,10 
 Total 27.487  26.150  26.378  26.125  
          
Escriu Correctament 8.607 31,3 7.240 27,7 6.936 26,3 6.504 24,90 
 Bastant bé 8.236 30,0 8.195 31,3 8.323 31,5  8.379 32,10 
 Amb dificultat 4.766 17,3 5.017 19,2 5.463 20,7 5.700 21,80 
 No gens 5.463 19,9 4.936 18,9 5.107 19,4 4.969 19,00 
 No contesta 215 0,8 583 2,2 549 2,1 573 2,20 
 Total 27.487  26.150  26.378  26.125  
          
Parla Correctament 9.049 32,9 7.977 30,5 7.551 28,6 7.143 27,30 
 Bastant bé 7.949 28,9 7.966 30,5 8.070 30,6 8.107 31,00 
 Amb dificultat 5.007 18,2 5.093 19,5 5.454 20,7 5.697 21,80 
 No gens 5.035 18,3 4.524 17,3 4.734 17,9 4.602 17,60 
 No contesta 247 0,9 591 2,7 569 2,2 576 2,20 
 Total 27.487  26.150  26.378  26.125  

 

Font: Servei d’Informàtica. Dades provinents de l’imprès de matrícula. 
 
e) Coneixements de valencià del PDI 
 
La Universitat d’Alacant sols disposa de dades d’acreditació de coneixements del valencià del 23% del PDI.  
 

  2009-10 % 
Llig Correctament 346 15 
 Bé 155 7 
 Regular 25 1 
 Sense dades 1.752 77 
 Total 2.278  
    
Escriu Correctament 176 8 
 Bé 185 8 
 Regular 135 6 
 Sense dades 1.782 78 
 Total 2.278  
    
Parla Correctament 226 10 
 Bé 191 8 
 Regular 101 4 
 Sense dades 1.760 77 
 Total 2.278  

 

Font: Unitat Tècnica de Qualitat (setembre 2010) 
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f) Coneixements de valencià del PAS  
 
El personal d’administració i serveis de la Universitat d’Alacant té un bon nivell de valencià com podem 
observar en les dades que els últims anys ha anat completant el servei de Selecció i Formació, i que ha 
facilitat la Unitat Tècnic de Qualitat.  
 
Segons les dades de què disposem, el PAS ha fet un gran esforç els últims anys ha fet que hi haja un 
increment notable del nivell C1 (nivell Mitjà), que sens dubte si es completaren les dades, encara seria més 
destacat. 
 
Davant d’aquest canvi la Universitat d’Alacant hauria d’optar per oferir formació aplicada i treballar perquè 
aquest augment de coneixements facilite l’increment de l’ús en l’atenció al públic o els usos administratius 
per exemple.  
 

 Juliol 05 % Febrer 08 % Juny 10 % 

Sense dades 274 23% 681 50% 446 30% 

Cap  91 8%   - - 

A2 (Oral) 144 12% 95 7% 68 5% 

B1 (Elemental) 377 32% 245 18% 249 17% 

C1 (Mitjà) 228 19% 277 20% 608 41% 

C2 (Superior) 72 6% 58 4% 117 8% 

Total  1.186   1.356  1.488  
 

Font: Comissió de Política Lingüística. Document de treball 15 juliol 2010 
 
4.5 Activitats d’extensió del valencià 
 
4.5.1 Cinema i audiovisuals 
a) Cinema en valencià 
El Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa i el d’Extensió 
Universitària hem fet per cinquè curs consecutiu cinema comercial en 
valencià o en versió original subtitulat en valencià als cines Gran Via de la 
ciutat d’Alacant. A Alacant el Cinema en Valencià ha estat patrocinat per 
l’Institut d’Estudis Catalans i hi ha col·laborat Escola Valenciana en 
l’organització de les sessions matinals. 
 
S’hi han projectat vuit pel·lícules, amb dues sessions per pel·lícula, més 
quatre sessions matinals. Hi han assistit 3.113 persones.  
 

Pel·lícules emeses l’any 2010 Sessions Assistents 

Millennium 1 2 391 

Up 3 429 

3 dies amb la família 2 247 

Millennium 2 2 220 

Ice Age 3 3 701 

Mapa dels sons de Tòquio 2 151 

Allà on viuen els monstres 3 572 

Harry Potter i els misteri del Príncep 3 402 

Total 2010 20 3.113 
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Els últims cinc anys han assistit més de 14.000 persones al cinema en valencià organitzat per la Universitat 
a la ciutat d'Alacant. 

 

 
 

 Anys Sessions Assistents 

2006 9 2.011 

2007 24 3.935 

2008 32 2.670 

2009 19 2.903 

2010 20 3.113 

Total 104 14.632 

 
A més, l’SPV col·labora amb el Vicerectorat d’Extensió Universitària i la Cívica-Escola Valenciana en 
l’organització de les activitats Els Dissabtes, Cinema en Valencià i Tallers d’Animació, que tenen lloc 
cinc dissabtes a l’any entre els mesos d’octubre i novembre a la Seu d’Alacant.  
 
Més informació: http://www.cinemaenvalencia.com 
 
b) El Documental del Mes 
Projecció de documentals de llarga durada a la Seu de la Universitat a Alacant, en versió original subtitulats 
en català, organitzats per l’Aula de Cinema del Vicerectorat d’Extensió Universitària. 
 
Més informació: http://www.eldocumentaldelmes.com/ca/index.html 
 
El cinema en valencià i el documental del mes es troben dins d’una aposta inequívoca de l’equip de govern 
de la Universitat d’Alacant per a augmentar la seua presència cultural i acadèmica a la ciutat d’Alacant: 
convenis amb els teatres Arniches i Principal, activitats de la Seu d’Alacant, cinema comercial en valencià, 
cinema en versió original al Centre 14, etc. 
 
c) Concurs de curtmetratges, videoclips i audiovisuals publicitaris 
És una iniciativa de la Facultat d’Econòmiques i l’Escola Politècnica 
Superior de la UA amb el suport del Vr. d’Extensió i l’SPV, destinada 
preferentment als alumnes de les titulacions de Publicitat i Relacions 
Públiques i als de Telecomunicació, especialitat So i Imatge, però està 
obert a tots els alumnes, exalumnes i personal de la UA. 
En la tercera convocatòria (2009/2010) s’hi han presentat 2 curtmetratges i 
6 videoclips. En el mes de setembre es va resoldre el concurs 
(http://www.veu.ua.es/va/noticia/3466) i l'11 de novembre es farà la 
projecció de les obres guardonades i l'acte de lliurament dels premis 
(http://www.ua.es/spv/curtmetratges.html). Es preveu la creació d'un blog 
específic del concurs dins la plataforma blogs.ua.es amb la finalitat de 
difondre les obres premiades. 
 
 

http://www.cinemaenvalencia.com/
http://www.eldocumentaldelmes.com/ca/index.html
http://www.veu.ua.es/va/noticia/3466
http://www.ua.es/spv/curtmetratges.html
http://www.ua.es/spv/curtmetratges.html
http://www.ua.es/spv/curtmetratges.html
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4.5.2 Música en valencià 
 
a) Concert de benvinguda 
L’SPV va col·laborar amb el Vicerectorat d’Extensió Universitari en el 
finançament del concert de benvinguda a la Universitat per als estudiants 
que va tenir lloc en setembre. 
 
b) Concert de Fogueres 
En col·laboració amb el Consell d’Alumnes, el Vicerectorat d’Alumnat i el 
d’Extensió Universitària, i dins el marc de la Gira 2010 de la Federació 
Escola Valenciana, el dissabte 19 de juny s'ha organitzat un concert al 
pàrquing de l'aulari III de la Universitat d'Alacant amb l’actuació de Xavi 
Castillo, Sant Gatxo, Aspencat i Mugroman amb una gran assistència de 
públic. El concert de Fogueres està consolidat i s’ha convertit en tres anys 
en l’esdeveniment musical en valencià més multitudinari de les comarques 
del sud del País Valencià, a l’altura de qualsevol altra gran programació 
cultural a Fogueres. 
 
 
c) Edició del volum quart del disc de la música en valencià, la Gira 09 
La Universitat d'Alacant, la Universitat de València, la Universitat Jaume I i la Federació Escola Valenciana 
hem editat el quart volum del disc de la música en valencià La Gira 09, que recull un ampli ventall de les 
darreres novetats discogràfiques en valencià. 

 

 
 
4.5.3 Jornades i actes públics 
 
a) I Jornada de Difusió de Programari Informàtic en Valencià 

L'Escola Politècnica Superior, en col·laboració amb el Vicerectorat de 
Tecnologia i Innovació Educativa, va organitzar el 21 de maig de 2010 una 
sessió formativa i informativa sobre programes, recursos, webs, 
aplicacions, plataformes, etc. per a navegar, treballar i configurar el nostre 
ordinador en valencià: 
(http://spv.ua.es/va/jornada-programari-en-valencia.html).  
Faraón Llorens, vicerector de Tecnologia i Innovació Educativa, va fer una 
xarrada sobre la importància de la identitat digital, tant des del punt de 
vista personal (representació, promoció, seguretat) com col·lectiu 
(presència a Internet dels valencians com a poble). Pau Iranzo, enginyer 
industrial i membre de les plataformes d’usuaris Softvalencià i Softcatalà, 
va fer un repàs dels avanços quant a normalització lingüística que s’han 
fet gràcies a aquestes dues associacions sense ànim de lucre. Gema 
Ramírez, de Prompsit Language Engineering, l’empresa desenvolupadora 
del traductor Apertium, féu una demostració pràctica de l’ús d’aquesta 
plataforma de codi obert per a la traducció automàtica, que la Universitat 
d’Alacant ha decidit integrar Vualà, el nou gestor de continguts del web 
corporatiu. Robert Escolano, tècnic de l’SPV i filòleg, va fer un recorregut 

per bona part dels recursos que hi ha disponibles en la xarxa per a millorar la correcció a l’hora de redactar 
en valencià (tant en gestors de correu electrònic com en processadors de textos), els llocs web on l’usuari 

http://spv.ua.es/va/jornada-programari-en-valencia.html
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pot consultar dubtes sobre terminologia, estil, etc.  

 
Més de 70 alumnes, professors i membres del PAS van participar en aquesta jornada, en la qual es va 
sortejar material digital (un e-book i diversos discos durs portàtils) entre els assistents que van lliurar a 
posteriori una sèrie d'activitats relacionades amb el contingut de la jornada. 

 
Concurs de logotips 
Paral·lelament a aquesta jornada, el Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa convocà el Concurs 
d'idees per a la creació d'un logotip de difusió del programari informàtic en valencià per a la Universitat 
d'Alacant (http://spv.ua.es/va/concurs-de-logotip.html), amb la finalitat de poder emprar el logotip guanyador 
per a futures edicions de la jornada i iniciatives de difusió de programari informàtic en valencià. El resultat 
d'aquest concurs fou el següent: 
 

 

 

 

Accèssit 1 Premi Accèssit 2 

 
b) Jornades Comunitat Valenciana 
Aquest llibre recull bona part de les conferències dels experts de diverses titulacions que van participar en el 
curs La Comunitat Valenciana en el s. XXI: Reptes i Solucions, que va tenir lloc a la Universitat d’Alacant el 
27 i 28 de gener de 2009. 
 

 
 
c) Participació en les Trobades d'Escoles en Valencià 
En el marc del conveni entre la Universitat i la Federació Escola Valenciana, 
l’SPV ha coordinat la participació de la UA en les Trobades. Enguany, la 
presència de la Universitat ha consistit en la realització de tallers al voltant de 
la figura de l'escriptor Enric Valor, la realització de contacontes i de jocs 
infantils. La Universitat d'Alacant ha estat representada en les trobades de les 
comarques meridionals valencianes a través del rector, de vicerectors i de 
representants del Rectorat.  

http://spv.ua.es/va/concurs-de-logotip.html
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Les Trobades del 2010 han estat dedicades a commemorar els 25 anys de trobades d'ensenyament en 
valencià. 
 
Més informació: http://www.escolavalenciana.org 
 

 
d) Jornades de Normalització Lingüística de la SEPC 
Responsables dels serveis lingüístics de les universitats valencianes vam participar en una taula redona que 
va analitzar la legislació i les experiències de les universitats valencianes en matèria de normalització 
lingüística, dins de les Jornades de Normalització Lingüística que l'associació de la Universitat d'Alacant 
SEPC va organitzar a Alacant del 26 al 29 d'abril de 2010. 
 
e) Lliga de Debat Universitari de la Xarxa Vives 
Del 26 al 30 d’abril, va tenir lloc a la Universitat de Lleida la VI Lliga de Debat Universitari que organitza la 
Xarxa Vives d’universitats. Hi van participar deu equips i finalment la Universitat d’Alacant va guanyar 
davant de la Universitat de Lleida. La sisena edició de la competició, organitzada per la Xarxa Vives, s'ha 
desenvolupat del 26 al 30 d'abril a la Universitat de Lleida, amb la participació d’equips de 10 universitats. 
«Si volem la pau, cal estar preparat per a la guerra?» ha estat el tema de debat d’aquesta edició.  
 
Com a novetat d’enguany, a principis del mes de març va tenir lloc al Club Información i a la Seu d’Alacant, 
una lliga de debat d’estudiants d'ESO a la comarca de l'Alacantí, que va guanyar l’institut de Mutxamel. 
Aquesta edició va estar organitzada per la Cívica-Escola Valenciana amb la col·laboració de la Xarxa Vives, 
el Vicerectorat d’Extensió Universitària i l’SPV. 
 
Més informació: http://www.vives.org 
 
g) Premi Sambori Universitari 
En el marc de la col·laboració entre les universitats valencianes i la Fundació Sambori, 
es va convocar la sisena edició del Premi Sambori Universitari de narrativa curta 
destinat a estudiants de les universitats valencianes.  
 
Més informació: http://www.sambori.net 
 
4.5.4 Publicacions 
 
a) Edició i distribució del Gripau (30.000 exemplars) Gripau  
Des del curs 1993/1994, l'SPV elabora i distribueix entre tot l'alumnat de 2n de batxillerat 
de tot el País Valencià el Gripau. El curs 2008-2009 vam canviar el format del material, 
que passà de ser un quadern en paper a ser un CD. Aquest material proporciona 
enllaços als webs de les universitats públiques valencianes que poden ser útils als futurs alumnes (Les 
universitats públiques valencianes, en un clic), informació sobre docència en valencià (La universitat i el 
valencià), recomanacions per a millorar la redacció de textos en valencià (Gripau) i, finalment, uns quants 
programes informàtics en valencià o per a millorar els coneixements lingüístics (Programari informàtic en 
valencià). Com a novetat, el DVD del 2010 és multiplataforma (Windows, Linux i Mac) i inclou els fitxers 
executables de tot el programari a què fa referència. El contingut d'aquest DVD es pot consultar directament 
en Internet en l’adreça http://www.ua.es/spv/gripau. 

http://www.escolavalenciana.org/
http://www.vives.org/
http://www.sambori.net/
http://www.ua.es/spv/gripau
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L'SPV de la UA edita el material en col·laboració amb les altres universitats públiques valencianes i amb el 
suport de la Generalitat Valenciana i de la CAM, encara que l’enviament a tots els instituts i centres escolars 
es fa des de la UA. 

 
 
b) Estudi sobre el valencià a les universitats públiques valencianes 
El 18 de juny de 2009 es va presentar a Sant Miquel dels Reis de València l’informe sobre els usos 
lingüístics a les universitats públiques valencianes elaborat pels professors Artur Aparici i Rafael Castelló, 
per encàrrec de l’AVL i les universitats públiques valencianes. 
http://spv.ua.es/va/dinamitzacio/politica-linguistica/informe-usos-linguistics-universitats.html 
 
c) Publicació de les conferències del cicle Laïcitat i religió a Europa  
El dia 5 de maig, Josep Maria Terricabras, filòsof i membre de l'Institut d'Estudis Catalans, Gustau Muñoz, 
cap de redacció de la revista L'Espill, i Brauli Montoya, professor de la Universitat d'Alacant i delegat de 
l'IEC a Alacant, van presentar a la Seu d'Alacant la revista L'Espill que recull les conferències del cicle 
Laïcitat i Religió a Europa que va tenir lloc al març del 2009. El professor Terricabras va fer una conferència 
sota el títol “Laïcitat en una societat plural” davant d'un nombrós públic.  
 
El cicle Laïcitat i Religió a Europa va ser organitzat pel Vicerectorat d'Extensió Universitària amb el 
patrocini de l'Institut d'Estudis Catalans i la col·laboració de la revista L’Espill de la Universitat de 
València. La publicació recull els textos de les conferències de Josep Ramoneda, Armand Puig i Tàrrech, 
Luisa Accati, Josep M. Soler, Elías Díaz, Élie Barnavi i Salvador Giner. 
 
d) Capicua 
El Departament de Filologia Catalana, amb el suport de l’SPV, ha continuat editant la revista mensual 
Capicua, que s’ha convertit en un espai de comunicació en valencià obert al conjunt de la comunitat 
universitària. Un dels atractius de Capicua és que concep la vida universitària més enllà dels estrictes 
expedients acadèmics; un altre, que està elaborat per alumnat de diversos estudis. Cada mes s’hi 
reprodueix una agenda d’activitats en valencià de la comarca de l'Alacantí. 
 

Més informació en: http://www.ua.es/dfc/publi/capicua.html 
 
 

http://spv.ua.es/va/dinamitzacio/politica-linguistica/informe-usos-linguistics-universitats.html
http://www.ua.es/dfc/publi/capicua.html
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4.5.6 Programa de lectorats de valencià  
Programa coordinat pel professor Enric Balaguer, amb el suport tècnic i de gestió de l’SPV, que consta de 
tres lectorats. Aquest programa compta amb el suport específic de la Conselleria d'Educació i de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua. 
 
En el curs 2009-2010 els lectors han sigut Lola Ivorra (Queens’ College de la Universitat de Cambridge), 
Sílvia Herraiz (Universitat de Kent) i Noemí Tortosa (Universitat de Messina). 
En el mes de juny es va fer la selecció dels lectors per als pròxims cursos: 
Lectorat al Queens’ College de la Universitat de Cambridge, a càrrec de Maria Dolors Ivorra Mollà. 
Lectorat a la Universitat de Kent (Canterbury) a càrrec de Lluís-Xavier Flores Abat. 
Lectorat a la Universitat de Messina (Sicília) a càrrec de Noemí Tortosa Corbí. 
 
Més informació: http://www.ua.es/spv/lectorat/ 
 
5. Activitats administratives de l’SPV 
A més de les que genera l’activitat ordinària de les altres àrees de  l’SPV, des de l’àrea d’administració, es 
duen a terme les activitats següents: 
Informació i atenció al públic, 
Cursos de valencià de la Universitat d’Alacant (CUA)  
De les vies per obtindre la capacitació per a l’ensenyament en valencià. 
Voluntariat pel Valencià 
Activitats culturals i de dinamització lingüística 
Pla de formació Lingüisticotècnica en llengües del professorat no universitari  
Informació de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements en Valencià i recollida d’impresos de 
matrícula. 
Premi Sambori 
Beques i ajudes 
Gestió interna 

 Gestió de les certificacions dels cursos de valencià organitzats per la Conselleria d'Educació (Pla de 
Formació Lingüisticotècnica en Llengües del Professorat no Universitari) i de les universitats 
públiques valencianes. 

 Redacció dels informes per obtindre la convalidacions dels certificats de català d'altres 
universitats i administracions autonòmiques i homologacions.  

 Disseny i manteniment d’aplicacions informàtiques, bases de dades, etc., per a gestionar el pla 
de formació en valencià del PAS, els treballs d’assessorament, les dades sobre docència en 
valencià, les dades sobre formació lingüística del PDI, beques per l’elaboració de material docent en 
valencià, etc.  

 Recollida i gestió de dades sobre la formació lingüística del PDI i del PAS. 
 Matrícula dels cursos de valencià i certificació. Incorporació d’un nou procediment de matricula 

per al curs 2010/11 en coordinació amb Gestió Acadèmica: l’automatrícula a través de campus 
virtual.  

 Traspàs de la gestió de la matricula de tots els cursos de valencià per al PAS (Formació PAS) a la 
unitat de Selecció i Formació. 

 Gestió de la campanya del Voluntariat pel Valencià. 
 Registre (entrades i eixides) de la correspondència de l’SPV. 
 Recollida de dades, revisió i càlcul dels incentius a la docència en valencià. 
 Gestió administrativa del programa de lectorat de valencià al Quenns’ College de la Universitat de 

Cambridge, a la Universitat de Kent at Canterbury i a la Universitat de Messina. 
 Redacció i tramitació del Conveni amb el Consell de la Joventut per a la realització de  cursos de 

valencià a la Seu d’Alacant. 
 Redacció i tramitació de un Contracte de prestació de serveis amb la empresa San Vicente Sur / 

Santa Ana (Villa Universitaria), per al finançament de la publicitat de la empresa a la agenda 
universitària. 

 Gestió administrativa de la convocatòria del Premi Sambori. 
Gestió econòmica  
Justificació dels dos convenis amb la Conselleria d'Educació i de les subvencions de l'Acadèma Valenciana 
de la Llengua. 
Abonament dels incentius a la docència en valencià. 
Abonament de les beques per l’elaboració de la docència en valencià. 
Gestió del pagament del concurs de curtmetratges, del concurs per l’elaboració d’un logotip per a la Primera 
Jornada de difusió del programari informàtic en valencià. 

http://www.ua.es/spv/lectorat/
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Abonament de les ajudes per la elaboració de Tesis i tesines en  valencià. 
Pagament de les conferències. 
Gestió de les despeses generades per els tres Lectorats de valencià a l’estranger. 
La gestió econòmica ordinària que genera un servei universitari. 
Difusió 

 Distribució del Gripau (http://www.ua.es/spv/gripau) a tots els estudiants de 2n de batxillerat del País 
Valencià. 

 Docència en valencià: punts de llibre, cartells, díptics, llibretes, etc... 
 Cinema en valencià: correu electrònic i distribució de  material de difusió. 
 Agendes 
 Llibretes i blocs de notes “Docència en valencià” 
 Calendaris 2010 (3000 de paret, 5000 de sobretaula i 5000 de butxaca). 
 Calendaris acadèmics 
 Conferències: cartells de la programació 
 Publicacions. Revistes Caràcters, Cap i cua, L’Espill. Catàleg exposició: Arcadi Blasco; Al Tall, 35 

anys de música mediterrània des del País Valencià. Llibres: Els Moriscos de Joan Francesc Mira, La 
Comunitat Valenciana, reptes i solucions de Josep J. Sanmartín.  

 Jornades “La comunitat Valenciana i Europa en el segle XXI”. 
 Material de  difusió sobre com obtindré la capacitació en valencià a la Universitat d’Alacant. 

Qualitat 
Participació en el pla de seguiment del Sistema de Gestió de la Qualitat 2009 
Gestió en valencià i castellà de la web de la secretaria administrativa de l’SPV. 
Redacció de dos procediments administratius dins del pla d’elaboració de 5 procediments que havia de 
realitzar l’SPV durant el curs 2009/10: 

o La matriculació del cursos de valencià. 
o Elaboració dels certificats del Pla de Formació Lingüisticotècnica en Llengües del Professorat no 

Universitari. 

 


