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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 forma part 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).
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 és “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 el juny de 2010 va crear la Comissió de Política Lingüística, un òrgan de suport al Consell de
Govern 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; que propose unes polítiques lingüístiques que consoliden
els avanços i difonguen les bones pràctiques lingüístiques (BOUA de 03/06/2010).
En el curs 2010/2011 s'ha fet realitat, així, un altre dels compromisos de l'equip de direcció: disposar d’un
pla de política lingüística de la Universitat d’Alacant. El Consell de Govern de la UA, a proposta del Consell
de Direcció, va aprovar el Pla Pluriennal de Política Lingüística de la Universitat d’Alacant per a les llengües
oficials, a partir de la proposta elaborada per la Comissió de Política Lingüística.
(http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1804.pdf).
La Comissió de Política Lingüística està treballant també en l’elaboració d’un reglament per als usos
lingüístics institucionals i uns criteris generals per a les competències en llengües del personal
d’administració i serveis. De manera semblant, els centres de la UA han començat a posar en marxa
comissions de política lingüística en l’àmbit de les seues competències.
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En paral·lel als treballs de la Comissió de Política Lingüística de la UA, en l’àmbit del País Valencià i de la
Xarxa Vives, el vicerector de Tecnologia i Innovació Educativa i el director de l’SPV, han participat en
l’elaboració del Marc per a les polítiques lingüístiques de les universitats públiques valencianes, i en la
reflexió per a l’elaboració d’un pla de política lingüística per a la Xarxa Vives.
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 i d’assignatures 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 per a impartir 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’Apertium i altres eines informàtiques per a
millorar l’elaboració de textos en català.
2.1.2 En relació amb el PAS
a) Cursos de valencià per al PAS.
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. El Centre d’Autoaprenentatge de
Valencià (CAU), un espai de suport a l’alumne per a l’aprenentatge i l’ús del valencià.
d) Ajudes a tesis i tesines en català.
e) Ajudes i suport per a organitzar conferències i activitats complementàries en català.
f) Visibilització del valencià a la Universitat: agendes, carpetes, calendaris i altres campanyes.
g) Voluntariat lingüístic com a complement de la formació lingüística.
h) Difusió dels nous itineraris per a la capacitació docent.
2.1.4 Serveis generals per 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) Difusió i col·laboració en activitats culturals en valencià.
g) Cinema 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) 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.
e) Col·laboració amb la Federació Escola Valenciana en el marc del conveni UA-FEV.
f) 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 2010/2011
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: Valentí Mas i Maritere Moreno
9 tècnics lingüístics: Robert Escolano, Joan Jordi Coderch, Jordi Davó (Assessorament Lingüístic);
M. Àngels Aracil, Juli Martínez, Faust Ripoll, Rosa Esteve i Baltasar Ripoll (Formació Lingüística), i
Ferran Isabel (Dinamització Lingüística).
En el mes de juliol de 2011 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.
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). 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.
3.3 Estudiants en pràctiques
L’SPV, durant tot el curs, ha comptat amb dos estudiants en pràctiques preprofessionals de suport al CAU:
Guillem Sellés i Marc Palomares.
Així mateix, des del mes de març de 2011, l’SPV ha comptat amb dos estudiants en pràctiques
preprofessionals de suport a la qualitat lingüística de les webs de la UA en català i anglès: Laura Aledo i
Víctor Blanes.
3.4 Lectors de valencià
El programa de lectorats de valencià, dirigit pel professor Enric Balaguer, ha comptat amb tres lectors: Lola
Ivorra (U. Cambridge), Noemí Tortosa (U. Messina) i Lluís X. Flores (U. Kent).
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, que a poc a poc va canviant, 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 consolidar 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 per titulacions. Potser caldrà pensar en cursos multilingües que arriben al màxim
d’alumnes possible.
4.1.1 Suport al PDI i promoció de la docència en valencià
En el curs 2010/2011, en el marc del nou Pla Pluriennal de Finançament de les universitats públiques
valencianes, s’ha canviat el plantejament dels incentius a la docència en valencià. A partir d’ara, la docència
en valencià formarà part dels indicadors del finançament per objectius dels centres i departaments i serà
gestionat directament pel Vicerectorat de Qualitat.
4.1.2 Suport al PDI
Com a mesura de suport al PDI que fa docència en valencià o n’ha de fer en els pròxims cursos, l’SPV
dedica un tècnic d’assessorament lingüístic a l’atenció personalitzada a aquest professorat.
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Durant aquest curs s’ha anat consolidant una xarxa dinàmica de coordinació, d’intercanvi d’informació i
d’idees, iniciada l’any anterior, entre l’SPV i els departaments, representats pel coordinador de la docència
en valencià de cada departament, amb la finalitat d’incrementar la docència en valencià. Així mateix, s’ha
continuat oferint el suport individualitzat al PDI sobre l’ús d’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.
I Jornada de Docència Universitària en Valencià
Aquest curs, com a novetat, s’ha organitzat la I Jornada de Docència
Universitària en Valencià, adreçada a tot el PDI que ha fet, fa o té la
intenció d’impartir docència en valencià, i a qualsevol PDI que hi
poguera estar interessat.
La Jornada es va realitzar el dia 1 de juliol de 2011, i tenia, entre altres
objectius, analitzar les diverses actituds lingüístiques, tant de l’alumnat
com del professorat, a l’hora d’emprar la llengua catalana en la
docència, però sobretot pretenia eixamplar les relacions entre el PDI
que imparteix docència en valencià a la UA.
El contingut de la Jornada incloïa una conferència de Ferran Suay (“Actituds lingüístiques en contextos
bilingües: l’àmbit docent universitari”), una taula redona on intervingueren diversos PDI (“Experiències
docents en valencià a la UA”) i una conferència a càrrec d’Inma Fortanet, vicerectora de la UJI (“La
importància de la docència universitària en valencià en les universitats públiques valencianes”).
El programa complet, el material de les conferències i les conclusions es poden consultar en el web de la
Jornada (http://spv.ua.es/va/assessorament/i-jornada-de-docencia-universitaria-en-valencia.html).

Tallers de valencià amb finalitats acadèmiques
L’altra gran novetat enguany de suport al PDI ha sigut l’oferta de dues activitats formatives en col·laboració
amb l’ICE de la UA: el Taller de valencià oral amb finalitats acadèmiques i el Taller de valencià escrit amb
finalitats acadèmiques.
En els dos casos es tracta d’accions formatives de caràcter pràctic i relativament breus (12 i 16 hores
presencials respectivament) orientades perquè l’alumnat assolisca la seguretat i la competència suficient en
valencià per a produir textos orals i escrits en valencià per a impartir la seua matèria en aquest idioma, i
també perquè conega i faça servir tots els recursos que hi ha a l’abast, tant els estrictament gramaticals com
sobretot els referits al llenguatge d’especialitat corresponent (vocabularis, manuals, revistes, bibliografia,
etc.).
Taller de valencià oral amb finalitats acadèmiques
1a edició (11 gener – 18 febrer), hores del curs: 15 (12 presencials + 3 de no presencials)
- Grup 1 (dt. de 16 a 18 h), 9 inscrits
- Grup 2 (dv. de 12 a 14 h), 6 inscrits
2a edició (7 juny - 12 juliol), hores del curs: 15 (12 presencials + 3 de no presencials).
Dt. de 12 a 14 h, 9 inscrits
El taller va consistir bàsicament en exposicions orals de l’alumnat sobre les matèries que han d’impartir en la
seua activitat docent quotidiana. A partir d’aquestes exposicions es van treballar i perfeccionar els aspectes
discursius i gramaticals de l’alumnat. Va ser impartit per Faust Ripoll.
Es poden consultar els objectius, la programació i els detalls organitzatius en la
http://web.ua.es/va/ice/seminaris/2011/taller-de-valencia-oral-amb-finalitats-academiques-grup-1.html.

web

Taller de valencià escrit amb finalitats acadèmiques
1a edició (28 febrer – 18 abril), hores del curs: 20 (16 presencials + 4 de no presencials)
- Grup 1 (dl. de 16 a 18 h), 7 inscrits
- Grup 2 (dt. de 12 a 14 h), 12 inscrits
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2a edició (30 maig – 4 juliol), hores del curs: 16 (12 presencials + 4 de no presencials).
Dl. de 12 a 14 h, 14 inscrits
El taller va tenir lloc en una aula d’informàtica, de manera que l’alumnat va poder aprendre a utilitzar els
recursos informàtics que permeten millorar els escrits (correctors i verificadors ortogràfics, traductors
automàtics, diccionaris i bases de dades informàtiques, recomanacions per a la redacció, etc.) a partir de les
pràctiques plantejades en un blog elaborat expressament per al curs (http://valencia-academic1.blogspot.com/). Va ser impartit per Robert Escolano.
Es poden consultar els objectius, la programació i els detalls organitzatius en la web
http://web.ua.es/va/ice/seminaris/2011/taller-de-valencia-escrit-amb-finalitats-academiques-grup-1.html.
La valoració que n’ha fet el PDI inscrit és bastant satisfactòria, de manera que es continuaran oferint els dos
tallers.
4.1.3 Ajudes al PDI per a l’elaboració de materials docents en valencià
Amb l’objectiu de facilitar que el PDI que imparteix docència en valencià puga disposar de materials nous en
valencià que faciliten la seua activitat docent, cada any, durant el primer trimestre, es convoquen beques per
a elaborar materials docents en valencià.
La comissió adjudicadora de les beques està integrada pels membres següents: Faraón Llorens Largo,
vicerector de Tecnologia i Innovació Educativa, com a president; els professors representants dels centres
en la Comissió de Política Lingüística David Guijarro Espí (Fac. Ciències), Maria Àngels Francés Díez (Fac.
Filosofia i Lletres), Víctor Giménez Bertomeu (Fac. Econòmiques), Josep Ochoa Monzó (Fac. Dret), Vicent
Brotons Rico (Fac. Educació), Rosa Ana Satorre Cuerda (EPS), José Ramón Martínez Riera (E. Infermeria);
Xavier Casero Belda, responsable de l'Àrea d'Assessorament Lingüístic de l'SPV, i Josep Forcadell Saport,
director de l'SPV, que hi actua com a secretari.
http://spv.ua.es/va/publicacions/beques-pdi-2011.html

Beques 2010
Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa
Servei de Promoció del Valencià
BEQUES PER A L’ELABORACIÓ DE MATERIALS DOCENTS EN VALENCIÀ
ANY 2011
Nom

Departament

Títol del treball

Quantitat
concedida

1 Sonia Vázquez Pérez

Llenguatges i Sistemes Informàtics

Materials per a l’assignatura Sistemes
i Tecnologies d`Informació

1.500 €

2 Juan Matias
Martinez
3 Joan Josep
Coloma

Departament d’Anàlisi Matemàtica

Anàlisi d`una variable real I

2.000 €

Estadística i Investigació Operativa

Àlgebra Lineal I

2.500 €

6 Oscar Forner Gumbau

Estadística I Investigació Operativa

7 Maria Teresa Signes Pont

Tecnologia Informàtica i Computació

Solucionari de les activitats del
quadern Joan Fuster núm. 52
Organització d’empreses
Estadística Aplicada a l’Administració
Pública
Materials
per
a
l’assignatura
Computadors

1.000 €

5 Juan José López García

Prehistòria, Arqueologia ... Filologia
Grega i Filologia Llatina
Organització d’Empreses

Didàctica de les ciències

1.500 €

Sepulcre
Climent

4 Antoni Ramón i Pont

8 Francisco Savall Alemany
9 Miguel Cano González

Didàctica
General
i
Didàctiques
Específiques
Enginyeria de la Construcció, Obres
Púbiques i Infr. Urb.

10 Cristina
FernándezPacheco Estrada

Dret Internacional Públic i Dret Penal

11 Xaro Soler Escrivà

Matemàtica Aplicada

12 María José Bonete Pérez

Agroquímica i Bioquimica

13 Nancy Sirvent Hernández

Dret del Treball i de la Seguretat Social

14 Pedro Luis Bonete
Ferrández
15 María Dolores de Juan
Vigaray

Química Física
Màrqueting

Materials per a l’assignatura Geologia
Aplicada a l’Enginyeria Civil
Materials per al seguiment de
l’assignatura Dret Penal. Part Especial
Fonaments de Matemàtiques per a
l`Enginyeria I
Pràctiques de bioquímica
Pràctiques de Dret de la Seguretat
Social
Pràctiques d’operacions bàsiques de
laboratori
Fonaments de màrqueting

2.000 €
1.500 €
800 €

1.500 €
1.500 €
2.000 €
1.000 €
1.500 €
1.500 €
1.000 €
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Nom

Departament

Quantitat
concedida

Títol del treball

16 Francisco Chico Rico

Fil. Espanyola

17 Felip Renart Garcia

Dret Internacional Públic i Dret Penal

18 Raül Ruiz Callado

Sociologia I

19 Mercedes Pastor Blas

Química Inorgànica

20 Carmen Viqueira Pérez

Dret del Treball i de la Seguretat Social

Materials per a l’assignatura Teoria de
la Literatura
Les conseqüències jurídiques del
delicte adaptades a la reforma del codi
penal de 2010.
Materials per a l’assignatura Societat i
Salut
Materials per a l’assignatura Sòlids
Inorgànics
Materials
didàctics
per
a
l’ensenyament i la pràctica del dret
processal laboral
TOTAL

800 €
2.000 €
800 €
1.000 €
2.000 €
29.400 €

http://spv.ua.es/va/documentos/resolucio-beques-materials-docents.pdf
4.1.4 Assessorament lingüístic al PDI (de l’1-9-10 al 31-8-11)
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.
2008-09

2009-10

2010-11

Comandes de traducció
Pàgines traduïdes

58
609

39
958

44
925

Comandes de correcció
Pàgines corregides

26
484

30
1174

36
612

Revisió de treballs que han rebut una beca per a l’elaboració de materials docents:
Materials docents amb beca revisats lingüísticament. Total aproximat: 2.200 pàgines.
4.1.5 Publicació de materials de suport a la docència en valencià, curs 2010-2011
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 les fa l’empresa Limencop, que es troba situada dins el Campus (edifici de Ciències
Socials). http://www.limencop.com.
Enguany, hem seguit amb la gestió de l’atorgament de números 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 per a la comunitat universitària,
juntament amb el format digital del material perquè el pengen al Campus Virtual.
Els autors dels quaderns han d’autoeditar-los en el RUA.
Durant aquest període s’han atorgat núm. ISBN a 2 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).
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Quaderns
En el curs 2010/2011 s’han publicat un total de 9 quaderns:
Quadern 123, Exercicis resolts per a assignatures de fonaments dels
computadors, José L. Sánchez Romero, Antonio Jimeno Morenilla, David
Gil Méndez, setembre de 2010, (1a edició)
Nre. de pàg.: 115 pàgines
ISBN: 978-84-9717-164-9
Dipòsit legal: A-500-2011
Quadern 124, Quadern de pràctiques. Bases biològiques i fisiològiques
del moviment, Jordi Sebastià Marhuenda, desembre de 2010, (1a edició)
Nre. de pàg.: 65 pàgines
Quadern 125, Fonaments físics de les construccions arquitectòniques,
José J. Rodes Roca, Antonio Durà Doménech i Jenaro Vera Guarinos,
novembre de 2010
Nre. de pàg.: 452 pàgines
Aquest quadern és una traducció/actualització d’un llibre escrit en castellà. El Servei de Publicacions
s’encarrega de la publicació i distribució d’aquest material en format de llibre.
Quadern 126, Esquemes i exercicis d’autoaprenentatge d’organització d’empreses, Marcelino Lloret Llinares,
Juan José López García, gener de 2011, (1a edició)
Nre. de pàg.: 248 pàgines
Quadern 127, Esquemes i recursos didàctics per a l’ensenyament del Dret del Treball en el Màster
Universitari d’Educació Secundària, Carmen Viqueira i Carolina Blasco (coord.), Irene Bajo García, Alicia
Fernández-Peinado Martínez, David Montoya Medina, febrer de 2011, (1a edició)
Nre. de pàg.: 108 pàgines
ISBN: 978-84-9717-161-8
Dipòsit legal: A-497-2011
Quadern 128, El model de la reacció social i la criminologia crítica, Felip Renart Garcia, març de 2011, (1a
edició)
Nre. de pàg.: 78 pàgines
Quadern 129, Termodinàmica abreviada, Pedro L. Bonete Fernández, José González García, M. Deseada
Esclapez Vicente, Maria Corbí Vicedo, març de 2011, (1a edició)
Nre. de pàg.: 114 pàgines
Quadern 130, Quadern de fonaments físics de la informàtica, Sergi Gallego Rico, José Miguel Torrejón
Vázquez, març de 2011, (1a edició)
Nre. de pàg.: 139 pàgines
Quadern 131, Manual de pronunciació anglesa per a valencianoparlants, Isabel Balteiro, Miguel Ángel
Campos, abril de 2011, (1a edició)
Nre. de pàg.: 188 pàgines
ISBN: 978-84-9717-157-1
Dipòsit legal: A-378-2011
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 2010/2011 s’han fet 7 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
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29 de novembre de 2010, “La repressió franquista al País Valencià”, a càrrec de Ricard Camil Torres
Fabra, Universitat de València.
14 de febrer de 2011, “El Centre Comercial Obert de València”, a càrrec de Júlia Martínez Gil, gestora del CCO de València.
15 de febrer de 2011, “El repte de l’alimentació en una ciutat mediterrània: Alacant en el segle XIX”, a
càrrec de Mercedes Pascual Artiaga, IES L’Almadrava de Benidorm.
17 de febrer de 2011, “Alimentació i condicions de vida a l’Alcoi de la industrializació”, a càrrec
d’Àngel Beneito Lloris, IES Andreu Sempere d’Alcoi.
22 de febrer de 2011, “El repte del control de la qualitat dels aliments”, a càrrec de Joaquim Guillem
Llobat, Universitat de València.
12 d’abril de 2011, “El component individual i familiar de la mobilitat laboral obligada. Una anàlisi empírica”, a càrrec de Javier Romaní Fernández, Universitat de Barcelona.
9 de maig de 2011, “Carles Magraner. La reconstrucció del so en la música antiga”, a càrrec de Carles Magraner, Capella de Ministrers.

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 2011 es van resoldre favorablement les sol·licituds presentades dels treballs
defensats en l’any 2010, d’acord amb la convocatòria del BOUA. Total ajudes concedides, 2.600 €.
TREBALLS DE FINAL DE CARRERA, MEMÒRIES DE LLICENCIATURA I MEMÒRIES
D'INVESTIGACIÓ

Sol·licitant

Nom del treball

Begoña Carreres

Treball final del Màster en Professorat

Rodríguez

d’Educació Secundària

M. Àngels Fos

Treball final del Màster en Professorat

Tomàs

d’Educació Secundària

Pere Gallego Rico

Mar Iglesias García

Posada en marxa i optimització d’una
planta de biofiltració
Un model de periodisme per a la Xarxa:
El cas de Vilaweb (tesi)

Francesc Joan

Els nuclis de moriscos de les valls

Monjo i Dalmau

muntanyenques de la Marina Alta

Cèlia Sancho

Radiografiant el “Llibre de les

Gómez

ordinacions d’Elx: 1413-1414”

Departament/Estudi
s

Assign.

Facultat d’Educació

400 €

Facultat d’Educació

400 €

Enginyeria Química

400 €

Comunicació i
Psicologia Social

600 €

Hist. Medieval, Hist.
Moderna i Tècniques

400 €

Historiogràfiques
Hist. Medieval, Hist.
Moderna i Tècniques

400 €

Historiogràfiques

TOTAL

2.600 €

http://spv.ua.es/va/publicacions/ajudes-per-a-tesis-projectes-i-memories.html
4.1.8 Suport al PAS per a l’ús del valencià
En el curs 2009-2010, el Servei de Promoció del Valencià havia 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
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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.
Un tècnic de l’SPV té com a funció principal coordinar les mesures i iniciatives de suport al PAS de la UA per
a facilitar i potenciar l’ús del valencià oral i escrit en les seues tasques laborals. Jordi Davó
jordi.davo@ua.es, extensió 3079 i 3485
Al llarg del curs 2010-2011, el Servei de Promoció del Valencià per a potenciar l’ús oral del valencià ha
impartit, sota la direcció del Servei de Selecció i Formació, sis accions formatives titulades “El valencià en
l’atenció al públic” (http://spv.ua.es/va/assessorament/el-valencia-en-l-atencio-al-public.html).
Un total de 68 alumnes han passat per aquests cursos adreçats als membres del PAS de la Universitat
d’Alacant. Segons les enquestes de valoració posteriors a cada edició del curs, aquesta activitat té bona
acceptació entre el personal d’administració i serveis, si bé la major part d’alumnes indica que el curs hauria
de tenir una durada major, ja que les setze hores actuals de classe, impartides en quatre setmanes, els
resulten insuficients per a assolir com cal l’objectiu del curs. Aquest objectiu és, bàsicament, millorar l’ús oral
del valencià dels treballadors i treballadores del campus, especialment pel que fa a l’atenció al públic, en els
tres vessants possibles i amb aquesta prelació: presencial, per telèfon, per escrit.
Al curs, s’hi treballa amb situacions comunicatives quotidianes i segons la plaça i les funcions concretes de
cada alumne del curs. Així, no s’estableix el mateix supòsit pràctic per a una tècnica de l’Oficina de
Comunicació que per a un funcionari de la Facultat d’Educació o del Pavelló d’Esports.
Després del curs, és manté el contacte amb tots els alumnes del curs, als quals s’ofereix participar en
activitats de dinamització que organitza el Servei, per exemple: http://spv.ua.es/va/excursio-a-valencia.html.
En paral·lel a les accions formatives, s’ha iniciat una campanya per a motivar els usuaris, especialment els
alumnes, a utilitzar el valencià en les relacions amb les unitats de l’Administració, o si més no, evitar la
despenalització
de
l’ús
davant
l’administració.
“Ací
atenem
en
valencià”
(http://spv.ua.es/va/assessorament/pas/aci-atenem-en-valencia.html), pretén impulsar un ús normal, habitual
i natural del valencià en la gestió administrativa de la UA, tal com marca l’Estatut.
En aquest sentit, el de la gestió en valencià, hem creat una pàgina, dins del web del Servei, amb models de
documents administratius en valencià, segons el Manual de Llenguatge Administratiu (editat per la UA, la UV,
la UJI i la UPV), que poden ser descarregats pels usuaris, a fi de facilitar-los el treball segons un estàndard
de documentació (http://spv.ua.es/va/assessorament/models-de-documents.html).
Igualment, continuem donant servei personalitzat als membres del PAS que requereixen assessorament
quant a ús de programari en valencià i recursos d’Internet per a millora i aprenentatge del valencià en
general i del llenguatge administratiu en particular (http://spv.ua.es/va/assessorament/pas/suport-alpas.html).

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. Tradicionalment es
feien dues convocatòries quadrimestrals (de setembre a desembre i de febrer a maig). Enguany, però, es va
optar per fer un curs anual, després d'avaluar les opinions dels alumnes i professors de cursos anteriors. Els
cursos quadrimestrals es quedaven massa curts i interrompien el progrés de l'alumne just en el moment que
començava a millorar visiblement.
- Perfeccionament de la Conversa (30 hores): 16 alumnes (10 aptes i 6 no aptes: la qualificació d'apte s'obté
amb l'assistència a un 80% de les sessions)
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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 2010-11 s'ha incorporat el nivell B2 per a completar l'oferta de
valencià seguint els nivells del MECR. S'ha oferit tant en la modalitat presencial
com en la no presencial.
A2, B1, B2, C1, C2
Estadístiques generals
Modalitat

A2

B1

B2

C1

PAS

PDI

AluUA

5

3

9

4,00

21

10

23,81 14,3
6
6

42,86
16

19,05
4,00

32

47,6
4

0

No P
P

18,75 18,8
8
5

50
24

12,50
2,00

39

12,5
11

No P

20,51 12,8
4
6

61,54
11

5,13
3,00

24

P

16,67
35

25
13

45,83
79

12,50
32,00

159

No P

22,01 8,18
14
9

49,69
37

20,13
24,00

P

16,67 10,7
1
3

44,05
3

P

Alu
ext

TOTAL

AP

NP

NA

Menys
10 h

11

21

52,4
28

100
32

0
2

87,5
26

100
39

28,2 5,13
2

66,7
22

100
24

8,33
39

0
12

91,7
108

100
159

84

24,5 7,55
4
2

67,9
78

100
84

28,57
3,00

10

4,76 2,38
3

92,9
7

100
10

No P

10
5

30
3

30
7

30,00
10,00

25

30
3

0
1

70
21

100
25

P

20
7

12
4

28
2

40
2,00

15

12
1

4
1

84
13

100
15

46,67 26,7
13
3

13,33
11

13,33
10,00

37

6,67 6,67
1
1

86,7
35

100
37

TOT

35,14 8,11
98
55

29,73
199

27,03
94

446

94,6
349

100
446

TOT en
%

21,97 12,3

44,62

21,08

17,49 4,26 78,25

100

C2

No P

No P
No P %
P
P%

27

82

51

20,79 13,4

42

40,59

25,25

28

117

43

22,95 11,5

56

47,95

17,62

202
244

2,7
78

14

2,7
19

4

184

6,93 1,98

91,1

15

165

26,2 6,15

64

67,6

0h

Menys
80%

Més
80%

Aptes
en
min

Hores

1775

29,58

4,17 4278,5

71,31

9

18

5

0

28,13

56,25

15,63

0,00

11

8

4

1

45,83

33,33

16,67

33

38

12

1

39,29

45,24

14,29

1,19

6

2

17

0

24

8

68

0

6

6

15

15

16,22

16,22

40,54

40,54

65

72

53

17

0

0

0

0

3346

55,77

3165

52,75

8492 141,53

100
100

Anàlisi dels cursos presencials
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L’índex d’abandonament dels cursos és alt, sobretot en els grups formats per estudiants i externs. El
PAS sol mantenir-se més fidel als cursos, segurament pels factors següents:
Els fan dins de l’horari de faena
No estan sotmesos a canvis de ritme en altres activitats (com passa amb els alumnes en els
períodes d’exàmens, les setmanes de lliurament de pràctiques de la carrera, etc.) que
influïsquen en els cursos.
L’aplicació del valencià al seu treball és més immediata. Per tant, tenen un element afegit de
motivació.
La utilitat és més immediata, perquè en acabar el curs, si obtenen el certificat, se’ls reconeix per
a concursos, etc. En l’alumnat es treballa a llarg termini.
Enguany s’ha incorporat el nivell B2. Això ha permès que el perfil d’alumne que accedeix al C1 siga
més adequat. Aquest canvi explica l’augment del percentatge d’aprovats en aquest nivell C1.
El nivell C2 continua amb un índex d’aptes molt reduït. El problema principal és el nivell d’entrada de
l’alumnat, que no disposa de les habilitats del nivell anterior (C1), ja que hi accedeixen amb el
certificat del Mitjà (C1) de la JQCV. L’escàs funcionament del nivell ha fet replantejar-se a la
professora i al coordinador la utilitat d’oferir aquest nivell tan especialitzat. L'Àrea de Formació de
l’SPV hauria d'aconseguir reconduir aquest alumnat al curs del C1, que és el que millor s'adapta a
les possibilitats dels alumnes.
El nivell B2 es considera un nivell necessari per a la majoria de l'alumnat. Fins i tot s'ha detectat que
una part considerable dels qui accedeixen al nivell haurien de fer prèviament el B1. El gruix del perfil
de l'alumnat que es matricula en el B2 acredita el nivell B1 de l'institut, però no té consolidades les
habilitats, sobretot orals, que se suposa que acredita.

Enquestes de qualitat
Els resultats de les enquestes de satisfacció són alts. El material i el tracte del professorat es valoren
positivament.
Pla de treball per al curs següent (2011/2012)
Caldrà tancar cada curs amb una memòria de cada grup. Això ens permetrà avaluar les
particularitats de cada grup separadament.
Cal crear possibilitats d'ús del valencià per als alumnes fora de l'aula. Els grups de conversa del
CAU podran fer aquest paper i la participació en fòrums i el grup del Facebook, també.
Convé que en tots els cursos i accions formatives de l’SPV s’incorpore una actuació sobre l’entorn
personal d'aprenentatge al llarg del curs per a garantir que els alumnes que vulguen puguen
continuar aprenent i usant el valencià, disposant de recursos, una volta hagen acabat el curs.
Anàlisi dels cursos a distància
Enguany s'ha dut a terme el compromís del vicerectorat d’impartir els cursos de valencià en línia i s’ha
consolidat l'oferta de cursos a distància, ara ja estesa a tots els nivells (A2, B1, B2, C1, C2).
Els resultats d’enguany han sigut millors que l'any anterior pel que fa al seguiment. Segurament hi ha ajudat
el fet que la informació de la pàgina web ha sigut més detallada i que la informació que hem oferit en les
telefonades i en les consultes en la secretaria ha sigut també més orientativa. A pesar d'això,
l'abandonament continua sent molt alt (i, més encara que l'abandonament, la tendència a matricular-se en el
curs i no començar a treballar).
Igual que l'any passat, 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 superiors a les dels alumnes presencials.
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 molt similars a les de l'any anterior:
Els cursos a distància són molt difícils de gestionar per a l'alumne perquè demanen una disciplina
molt estricta. Hem de pensar que cal treballar de manera autònoma de principi a final.
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 el fet que qui es matricula en
aquest tipus de curs ha de tenir unes aptituds tècniques bàsiques.
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 la seua disposició per a interactuar. Això també ha fet que no crearen vincles
personals que podien haver fomentat la implicació en l'estudi i haver reduït la taxa d'abandonament.
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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. Un grupet d'entre 7 i 10 persones ha interactuat amb una certa regularitat a
través d'aquest grup, però cal potenciar encara més l'ús de l'eina.
Enquestes de qualitat
Els resultats de les enquestes de satisfacció són alts. Els usuaris, a pesar de no haver acabat el curs, es
mostren satisfets amb el tracte i el material. Com a raó per a abandonar el curs, majoritàriament esmenten
la coincidència amb altres faenes o la falta de temps lliure per a dedicar-se al curs.
Pla de treball per al curs següent
Caldrà tancar cada curs amb una memòria de cada grup. Això ens permetrà avaluar les
particularitats de cada grup separadament.
Cal potenciar la participació dels alumnes dels cursos a distància amb eines com el grup de
Facebook. D'aquesta manera es pot implicar més l'alumnat i aconseguiríem reduir el nombre
d'abandonaments.
Convé incrementar el contacte entre alumne i professor en els cursos a distància. Això implica reduir
el temps que passa entre el lliurament de les pràctiques i la correcció i mantindre una comunicació a
través de correu o el grup del Facebook bastant regular.
Convé que en tots els cursos i accions formatives de l’SPV s’incorpore una actuació sobre l’entorn
personal d'aprenentatge al llarg del curs per a garantir que els alumnes que vulguen puguen
continuar aprenent i usant el valencià, disposant de recursos, una volta hagen acabat el curs.
Cal incrementar l'ús del CAU perquè els alumnes tinguen un mínim de socialització en valencià.
4.2.3 Cursos de Valencià a la Seu Universitària d’Alacant organitzats pel Consell de la Joventut
2010/2011
Oral: 14 alumnes
Elemental: 83 alumnes
Mitjà: 45 alumnes
Superior: 24 alumnes
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 de classe teòriques: 100 h
Nombre de matriculats: 7 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: 4 alumnes
Procedència de l’alumnat:
Àustria: 1
Alemanya: 1
Itàlia: 4
Gran Bretanya: 1
4.2.5 European Intensive Language Course (EILC) 2011
Per segon any consecutiu, la Universitat d’Alacant ha fet un curs EILC adreçat a estudiants Erasmus. El
curs està finançat per la Unió Europea en un programa per a promoure el coneixement de les llengües no
oficials d’Estat o minoritàries. La Xarxa Vives és la responsable de la gestió dels cursos de llengua catalana.
Els alumnes reben una ajuda de la Unió Europea per a assistir al curs i allotjar-se en el país d'acollida. L'única condició és que el curs es faça abans de l'inici de les classes dels estudis oficials.
El curs serveix per a familiaritzar els alumnes amb el valencià i visibilitzar la nostra llengua davant dels
alumnes forasters. Enguany hem rebut Erasmus que més tard s'han quedat a la Universitat d'Alacant, però
també un que es traslladava a Barcelona i cinc que es traslladaven a València.
Les característiques de l'alumnat d'enguany (molts no sabien encara parlar en castellà) han fet que el contingut s'orientara més cap a la comprensió. A més, s'ha treballat fonamentalment la conversa en aspectes
bàsics (presentació, indicacions d'adreces, descripcions físiques...).
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Durant les hores lectives s'han treballat també aspectes culturals (jocs i esports tradicionals, història, etc.) i
han pogut tastar diversos plats i receptes gastronòmiques típiques del nostre país.
A més de la càrrega lectiva, també s'han fet diverses activitats extracurriculars, amb visites culturals a la Vila
Joiosa, Altea, Alacant, Elx, Algemesí i el barranc de l'Encantà a Planes. El vicerector Faraón Llorens va fer la
cloenda del curs.
En les enquestes de satisfacció, els alumnes han valorat molt positivament el treball fet a classe i les activitats extracurriculars.
Tots els alumnes han rebut la qualificació d'apte.
Procedència dels alumnes:
Finlàndia: 3
Noruega: 1
Itàlia: 7
Suïssa: 1
Txèquia: 3
Alemanya: 1
Polònia: 2
Dates: 29 d'agost a 9 de setembre
Horari: 9 a 13 h
4.2.6 Adaptació dels Cursos de Valencià de la Universitat a la metodologia integradora (integrative
Computer Assisted Learning Language ) 2008-2011
Resum del treball que ha coordinat Santiago García durant el curs 2010/2011.
1. S'han implementat els continguts dels nivells C2 a la Plataforma Multimèdia.
2. S'han registrat en la Plataforma Multimèdia del Laboratori d'Idiomes de la Universitat
d'Alacant (http://labidiomas3.ua.es/spv) 494 alumnes en 20 assignatures.
3. Han fet un total de 185.672 preguntes escrites i orals en la Plataforma.
4. S'ha configurat l'estructura per a un nivell A2 lliure en una plataforma Moodle. Aquesta
estructura té 15 cursos. Estarà disponible en el primer trimestre del curs 2011/2012.
5. S'han gravat les proves orals oficials.

4.2.7 CURS GRATUÏT INICIAL DE COMPRENSIÓ DEL VALENCIÀ /
CATALÀ (setembre 2011)
Alumnes preinscrits: 51
Alumnes matriculats: 26
Alumnes que assisteixen a classe el primer dia: 13
Alumnes que segueixen el curs: 10
El curs va adreçat a alumnes de nou accés de la Universitat que siguen
de fora del País Valencià i que no hagen tingut cap contacte amb el català.
L’objectiu principal del curs és, per tant, acostar el valencià a l’alumnat de
primer curs que té dificultats per a entendre’l oralment i per escrit. S’hi han
treballat les habilitats de comprensió oral i escrita a través de textos i àudios. A més, l’alumnat ha tingut
l’oportunitat de conèixer diversos serveis de la UA en valencià.
El primer dia de classe, després d’explicar els objectius del curs, abandonen 3 alumnes, que ja tenen
acreditat el B1 i que, per tant, no responen al perfil a qui ens adrecem. La resta de l’alumnat assisteix a les
classes i participa en les activitats que s’hi plantegen.
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4.2.8 Proves d’acreditació d’alumnes
En 2010 es va aprovar una normativa per a l'acreditació del valencià per a alumnes de grau de la UA, però
per dificultats organitzatives i a l’espera d’arribar a una solució en el reconeixement dels certificats de
valencià de la Universitat per la Conselleria, encara no s’han convocat les proves, tot i que hi ha la previsió
de fer-ho al llarg del curs 2011/2012.
(http://spv.ua.es/va/secretaria/acreditacio-de-competencies-en-valencia.html).

4.2.9 El Centre d’Autoaprenentatge de Valencià (CAU) de la
Universitat d’Alacant
La Universitat, a través del Servei de Promoció del Valencià
(Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa), va apostar
per crear un Centre d’Autoaprenentatge de Valencià (CAU),
ubicat en la Biblioteca General, en concret en la sala
d'informàtica d'accés lliure (planta baixa de la Biblioteca
General). Extensió telefònica 9942.
El CAU de Valencià actua com un espai de suport als alumnes
que volen millorar el seus coneixements de valencià amb
activitats presencials o en línia.
Durant el curs 2010-2011 el CAU ha oferit a tots els col·lectius
universitaris, de manera completament gratuïta, més de 30
hores d'exercicis autocorrectius en línia, classes de conversa i
atenció lingüística personalitzada. A més, ha enllestit una pàgina web (http://web.ua.es/cau) amb una àmplia
gamma de continguts, destinats a millorar l'aprenentatge autònom de qualsevol usuari.
Objectius de futur del CAU
Potenciar l’estudi del valencià a distància i en règim d’autoaprenentatge tutoritzat, aprofitant els
materials implementats en la Plataforma d'Idiomes i els recursos tecnològics i audiovisuals de què
disposem en la Biblioteca General. D’aquesta manera, pretenem flexibilitzar les condicions per a
l’aprenentatge del valencià per a totes les persones interessades que no poden assistir a cursos
presencials.
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.
Donar suport a l'aprenentatge i l'ús del valencià a través d'activitats com classes de conversa,
atencions personalitzades, programa de Voluntariat, etc.
Personal
Durant el curs 2010-2011, Juli Martínez, tècnic de l’Àrea de Formació de l’SPV, ha estat en el CAU a
jornada completa .
Hem comptat amb l’aportació dels estudiants Guillem Sellés i Marc Palomares que van obtindre
beques preprofessionals de suport al CAU des d'octubre de 2010 fins a juliol de 2011, el que ens ha
permès tenir obert el CAU matí i vesprada.
Accions
S’ha millorat la segona versió de la pàgina web del CAU (http://web.ua.es/cau), amb un increment
de continguts considerable i una optimització del menú, amb la voluntat que siga l’eix de tots els
serveis que oferim als usuaris.
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. Hem instal·lat prestatgeries que posen a l’abast de tothom el fons
bibliogràfic del CAU i separen físicament el Centre de la resta de la sala d’informàtica; i estem
esperant 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.
4.2.10 El Voluntariat pel Valencià (VpV)
(http://web.ua.es/va/cau/voluntariat.html)
Durant el curs 2010-2011, el CAU ha organitzat la huitena 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
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d’aquests últims. Com en edicions anteriors, els voluntaris que han culminat l’activitat han aconseguit 1
crèdit de LC i han obtingut música i llibres en valencià.
Les dades de participació han sigut les següents: hem constituït 20 grups de conversa, dels quals han pogut
beneficiar-se fins a 80 aprenents.
4.3 Traducció i correcció de documents administratius i de gestió
4.3.1 Assessorament lingüístic a l’administració universitària. Materials administratius (de l’1-8-10 al
31-8-11)

Comandes de traducció
Pàgines traduïdes

Comandes de correcció
Pàgines corregides

2007-08

2008-09

2009-10

2010-11

300

259

245

202

1.755

2.204

1.544

1.090

295

264

288

279

975

1.307

1.468

1.509

A més d’aquests treballs, que són rebuts i gestionats a través d’un formulari en línia, també tenim 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 (o, en alguns casos,
corregir en valencià):
Les notícies que es generen per a la Revista Cultural del Vicerectorat d’Extensió Universitària:
aproximadament 400 pàgines anuals.
Les notícies d’Actualitat Universitària que estan enllaçades des de la pàgina principal de
www.ua.es: aproximadament 450 pàgines anuals.
Les notícies difoses a través de l’Administrador de Correu.
4.3.2 Treballs lingüístics per a la CAM (de l’1-9-10 al 31-8-11)
Servei de traducció i correcció:
El Secretariat, 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:

2008-09

2009-10

2010-11

416

296

212

1.755

1.276

479

Comandes de correcció

19

13

7

Pàgines corregides

57

97

9

Comandes de traducció
Pàgines traduïdes

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 de quatre bases de dades
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d’etiquetes que utilitza l’entitat en les transaccions econòmiques per Internet, comunicacions amb els clients,
etc. (Sixtina, Valores, Intercam i Cam Directo): aproximadament 2.200 pàgines anuals.
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 en
l’any (al novembre i al juny) en qualitat de traductor-intèrpret per a oferir suport d’interpretació a l’Assemblea
General.
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
D’altra banda, gràcies al suport del Vicerectorat d’Alumnat, del Consell
d’Alumnes, del Vicerectorat d’Extensió Universitària 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.

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 2011
està dedicat al centenari del naixement d’Enric Valor. S’han editat 3.000
calendaris de paret, 5.000 de sobretaula i 5.000 de butxaca.
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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
Docència als estudis de
grau en crèdits
(curs 2010-11)
ADE
Arquitectura
Biologia
Ciències de l'Activitat Física
Ciències del Mar
Criminologia
DADE
Dret
Economia
Enginyeria Civil
Enginyeria de l'Edificació
Enginyeria en Informàtica
Enginyeria en So i Imatge
Enginyeria Multimèdia
Enginyeria Química
Espanyol
Estudis Anglesos
Estudis Àrabs
Estudis Francesos
Filologia Catalana
Geografia
Geologia
Gestió i Administració Pública
Història
Humanitats
Infermeria
Matemàtiques
Mestre en Educació Infantil
Mestre en Educació Primària
Nutrició
Òptica i Optometria
Publicitat
Química
Relacions Laborals
Sociologia
TADE
Traducció i Interpretació
Treball Social
Turisme

Anglès Castellà Valencià
0,00 414,40
0,00
0,00 149,40
3,60
0,00 155,20
0,00
0,00
47,40
0,00
0,00 132,60
0,00
0,00
99,20
0,00
12,00 395,80
13,20
0,00 149,30
23,80
0,00
65,60
0,00
0,00 284,40
18,00
0,00 268,80
24,00
17,10 245,70
12,00
0,00
114,30
0,00
0,00
61,20
0,00
0,00
48,36
0,00
4,80
61,80
16,80
20,40
76,20
21,60
4,80
61,80
16,80
4,80
56,40
16,80
4,80
63,00
19,20
0,00
77,92
24,00
0,00
72,20
0,00
0,00
30,40
0,00
0,00
77,92
24,00
0,00
75,52
28,80
4,80 131,48
0,00
0,00
58,60
0,00
0,00 105,60
64,80
0,00 136,80
72,00
4,80
110,33
0,00
0,00
76,20
0,00
0,00 103,60
4,80
0,00
87,56
0,00
0,00
79,80
0,00
0,00
46,40
2,40
14,40 436,00
2,40
15,00
51,00
26,40
0,00
87,60
0,00
2,40 126,96
14,40

Font: Servei d’Informàtica

El curs 2010-11 hi hagué grups en valencià en 1r curs de grau en Dret, Enginyeria de l’Edificació, Història,
Humanitats, Filologia Catalana, Història, Humanitats i Mestre en Educació Infantil i Primària.
L’oferta per al curs 2011-12 preveu grups en valencià als estudis de grau en Enginyeria Civil (1r), Enginyeria
de l’Edificació (1r), Enginyeria Informàtica (1r i 2n), Geografia (1r), Història (1r), Mestre en Educació Infantil
(1r i 2n), Mestre en Educació Primària (1r i 2n), Sociologia (2n) i Turisme (grup en 1r i 2n).
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Estudis de la Universitat segons el nombre de llengües que utilitzen en la docència
Monolingües
(castellà)
Estudis
%

18
46,15

Bilingües
(castellàvalencià)
12
30,77

Trilingües

Quatre o més
llengües

1
2,56

8
20,51

Font: Servei d’Informàtica
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Crèdits impartits en les diferents llengües per centres en els estudis de grau
Curs 2010-11
Alemany

Anglès

Àrab

Castellà

Francès

Valencià

Ciències

0,00

0,00

0,00

582,36

0,00

0,00

C. Econòmiques

3,60

14,40

0,00

1.153,60

8,40

9,60

Ciències de la Salut

0,00

0,00

0,00

241,81

0,00

0,00

Dret

0,00

12,00

0,00

754,50

0,00

37,00

Educació

0,00

0,00

0,00

289,80

0,00

136,80

Filosofia i Lletres

16,20

57,00

15,60

728,52

23,40

208,80

Politècnica

0,00

17,10

0,00

1.172,16

0,00

57,60

Font: Servei d’Informàtica

Com podem veure en el gràfic anterior, encara hi ha centres en els quals no hi ha cap assignatura impartida
en valencià, i d’altres en què el percentatge de crèdits és simbòlic.

b) 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 d’un 14,7% si sumem els que diuen que els és
indiferent fer classe en castellà o valencià (6,7%) i els que opten només pel valencià (8,0%). Es tracta de
4.017 alumnes.

Font: Unitat Tècnica de Qualitat
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c) Coneixements de valencià de la comunitat universitària
Entenen el valencià
Correctament
Bastant bé
Amb dificultat
Gens

PDI
64,9
26,6
7,5
0,9

PAS
70,3
25,0
4,1
0,7

Estudiants
56,4
30,6
9,8
3,3

PDI
37,4
20,4
25,5
16,7

PAS
36,4
36,1
21,8
5,8

Estudiants
38,6
30,8
15,9
14,6

PDI
63,3
22,3
12,5
1,9

PAS
65,5
26,7
6,1
1,7

Estudiants
64,9
21,9
8,1
5,1

PDI
34,7
18,6
27,1
19,6

PAS
30,7
33,4
27,0
8,8

Estudiants
41,9
28,4
15,1
14,6

Parlen valencià
Correctament
Bastant bé
Amb dificultat
Gens
Lligen en valencià
Correctament
Bastant bé
Amb dificultat
Gens
Escriuen en valencià
Correctament
Bastant bé
Amb dificultat
Gens

Font: ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA (2011) Els usos lingüístics en les universitats públiques valencianes, València.
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4.5 Activitats d’extensió del valencià
4.5.1 Cinema i audiovisuals
a) Cinema en valencià (del 3 de març al 2 de juny del 2011)
El Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa i el d’Extensió Universitària hem fet per sisè curs
consecutiu cinema comercial en valencià o en versió original subtitulat en valencià a la ciutat d’Alacant. Les
sessions s’han fet als Yelmo Cines Porta d’Alacant, sota el patrocini de l’Institut d’Estudis Catalans i la
col·laboració d’Escola Valenciana en l’organització d’algunes sessions matinals.
A Alacant, entre els mesos de març i juny, s’hi han projectat onze pel·lícules, amb dues sessions per
pel·lícula, més quatre sessions matinals. Hi han assistit 4.342 persones. Des que va començar aquest cicle,
l’any 2006, hi han assistit quasi 19.000 persones al cinema en valencià organitzat per la Universitat
d’Alacant a la ciutat d'Alacant.

www.cinemaenvalencia.com
Pel·lícules
Harry Potter i les relíquies de la mort
Gru, el meu dolent preferit
Coneixeràs l'home dels teus somnis
Shrek. Feliços per sempre
Flors negres
Com ensinistrar un drac
Pa negre
Toy Story 3
Millennium 3
Elisa K
Shutter Island (VOS)
Total 2011

Total 2006
Total 2007
Total 2008
Total 2009
Total 2010
Total 2011
Total

Sessions Assistents
2
215
3
619
2
295
3
840
2
193
3
631
2
606
3
746
2
79
2
42
2
76
26
4.342

Sessions Assistents
9
2.011
24
3.935
32
2.670
19
2.903
20
3.113
26
4.342
130
18.974

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.
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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, 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 quarta convocatòria (2010/2011) s’hi han presentat 4 curtmetratges i 4
videoclips. Com cada any, durant el mes de setembre es resol el concurs i
després (a l’octubre) es fa la projecció de les obres guardonades i l’acte de
lliurament dels premis.
Com a novetat de la IV edició, s’ha creat un blog específic del concurs dins
la plataforma blogs.ua.es (http://blogs.ua.es/elconcurs/) amb la finalitat de
difondre les obres premiades, la convocatòria de noves edicions i informació
relacionada amb el contingut del concurs.

4.5.2 Música en valencià
a) Concert de Fogueres (18 de juny de 2011)
El 18 de juny va tenir lloc al campus de Sant Vicent del Raspeig el Concert de Fogueres de la Universitat
d’Alacant dins del marc de la Gira de Música en Valencià 2011. Hi van participar els grups Sva-ters,
Rapsodes i Pellikana. La Colla de Dimonis la Ceba de Sant Antoni també hi va ser present. El concert es va
fer en col·laboració amb Escola Valenciana, el Consell d’Alumnes, el Vicerectorat d’Alumnat i el d’Extensió
Universitària.
b) Edició del volum cinquè del disc de la música en valencià, la Gira 10
La Universitat d'Alacant, la Universitat de València, la Universitat Jaume I, la Universitat Miguel Hernández
d’Elx i la Federació Escola Valenciana hem editat el cinquè volum del disc de la música en valencià La Gira
10, que recull un ampli ventall de les darreres novetats discogràfiques en valencià. Dos milers d’exemplars
es van repartir entre els estudiants de la Universitat d’Alacant.

http://www.lagira.cat
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4.5.3 Jornades i actes públics
Activitats al campus de Sant Vicent del Raspeig
a) II 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 7 d’abril de 2011 la II
Jornada de Difusió de Programari Informàtic en
Valencià, com a continuació de la jornada oferida
l’any 2010.
En aquesta ocasió, la jornada consistí en una
conferència inicial i quatre tallers pràctics en
paral·lel, en dues sessions consecutives, de
manera que tots els assistents van poder assistir
a dos dels quatre tallers.
Conferència
Localització de programari lliure, a càrrec de David Planellas.
Tallers
- El Corrector: la verificació automàtica de textos, un ajut a la redacció, a càrrec de Martí Quixal i Francesc
Benavent.
- Traductor Apertium. Funcionament i integració en els webs de Softvalencià i Softcatalà, a càrrec de Xavier
Ivars.
- Traductors automàtics: recursos a l'abast, a càrrec de Robert Escolano.
- Ubuntu 10.10. Instal·lació i aplicacions, a càrrec de Vicent Cubells.
L’assistència a la jornada donà dret a 1 crèdit de lliure elecció reconegut per la CECLEC a tot l’alumnat que
lliurà la memòria i les pràctiques corresponents als tallers. La inscripció a la Jornada assolí el màxim previst
(100 persones).
El programa complet i el material dels tallers i la conferència es poden consultar en el web de la Jornada
(http://spv.ua.es/va/ii-jornada-de-difusio-de-programari-informatic-en-valencia.html).

b) Activitats 35 anys d’Al Tall

Amb motiu dels 35 anys d’Al Tall, la Universitat d’Alacant va dur a terme
diverses activitats per a reflexionar sobre l’aportació musical i cultural d’aquest
grup de músics valencians que va començar l’any 1975 a recuperar velles
cançons populars valencianes i les tradicionals maneres d’interpretar-les per a
acabar component noves cançons amb estils i maneres antigues, fent fusions i
innovacions tècniques, després d’haver descobert les músiques de la
Mediterrània i del nord d’Àfrica. Un periple d’aprenentatge de 35 anys, 16
discos en solitari i diversos enregistraments en col·laboració i discos col·lectius.
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A la Universitat d’Alacant, la setmana del 4 al 7
d’octubre de 2010 va tenir lloc el curs “Al Tall, 35
anys de música valenciana i mediterrània de base
tradicional”, que va constar d’un recital de música de
trobadors occitans a càrrec de Jan-Maria Carlotti,
amb la presentació del catedràtic de literatura
catalana medieval Rafael Alemany i tres taules
redones amb la participació de Vicent Torrent,
Manuel Miralles, Joan Borja, Víctor Mansanet, Jordi
Reig, Jan-Maria Carlotti, Josep Vicent Frechina,
Ramon Canut, Manuel Luna, Joaquim Vilarnau,
Jaume Ayats, Miquel Flores, Josep Maria Esteve i
Dani Martín.
Per a difondre l’obra d’Al Tall entre les noves
generacions d’universitaris es va preparar una exposició amb 24 panells de cartó ploma emmarcats amb
alumini de 0,800 x 1,200 cm, un display i les siluetes dels músics d’Al Tall de 0,700 x 1,800 cm. A més s’hi
van afegir cinc cartells originals d’actuacions i discos diversos, i quatre vitrines amb instruments tradicionals
de vent, les portades dels discos editats, alguns cartells, entrades, una mostra dels premis i distincions
rebudes i alguns altres documents relacionats amb la trajectòria d’Al Tall. El cartell de l’exposició prenia com
a base el dibuix de Manuel Boix per a l’interior del disc Tocs i vares.
http://spv.ua.es/va/exposicio-al-tall-35-anys.html
El catàleg de l’exposició i el disseny dels panells va ser obra del tècnic del Museu de la Universitat d’Alacant
Stefano Beltran.
L’exposició va estar oberta a la sala Aifos des d’octubre fins a desembre de 2010. A partir de gener
l’exposició va començar a circular per les seus de la Universitat a Cocentaina i Benissa, pròximament a
Xixona i continuarà per aquelles entitats o centres que ho demanen.
El dia 7 d’octubre Al Tall va actuar al Paranimf de la UA acompanyat en algunes cançons pel músic
provençal Jan-Maria Carlotti. El públic de diferents generacions que quasi omplia el Paranimf va gaudir amb
un programa que va fer una repassada a les cançons més significatives de la seua obra i va dedicar una
part al darrer disc Vergonya, cavallers, vergonya.
En paral·lel a aquestes activitats, Bimicesa va iniciar la preparació d’un portal dedicat a Al Tall per a recollir
les aportacions fetes en aquestes jornades i altres documents per a aprofundir en l’obra d’Al Tall i en la
música tradicional valenciana i d’arrel mediterrània. El portal està dirigit per Joan Borja i coordinat per Josep
Forcadell.
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/altall/

Joan Borja, Vicent Torrent, Manuel Miralles i Josep Forcadell en la inauguració del curs
“Al Tall, 35 anys de música valenciana i mediterrània de base tradicional”.
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El rector Jiménez Raneda i el Vr. Faraon Llorens amb Al Tall, alguns participants en el curs i col·laboradors en l’acte d’inauguració de
l’exposició d’Al Tall (Sala Aifos, UA, 06/10/2010).

El rector Jiménez Raneda amb Manuel Miralles, Vicent Torrent i Joan Borja (Dep. Filologia Catalana) en la inauguració de l’Exposició
“Al Tall, 35 anys de música mediterrània des del País Valencià” (06/10/2010).

c) II Jornades de Normalització Lingüística (14 a 17 de març de 2011)
El SPV va col·laborar amb aquestes Jornades organitzades del sindicat SEPC de
la Universitat, que tenien com a principal objectiu participar activament en el
procés de creació del Pla de Política Lingüística que s’estava elaborant en la UA.
Hi van participar responsables dels serveis lingüístics de la UB i la UAB. La
cloenda va consistir en un concert amb els grups Orxata Sound System i
Mugroman.
www.sepc.cat

d) Lliga de Debat Universitari de la Xarxa Vives (del 21 a 25 de març del 2011)
Del 21 al 25 de març del 2011, va tenir lloc a la Universitat Politècnica de
Catalunya la VII Lliga de Debat Universitari que organitza la Xarxa Vives
d’universitats. Hi van participar dotze equips, entre els quals hi havia el de la
Universitat d’Alacant.
A més, a l’Alacantí, la Seu d’Alacant i el Club Información van acollir els debats de
la lliga de debat d’estudiants de batxillerat, organitzada per la Cívica (Federació
Escola Valenciana) amb el suport de la Universitat.
www.vives.org
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e) Prova Cangur de Matemàtiques (24 de març del 2011)
La prova Cangur, convocada per la Societat Catalana de
Matemàtiques, i organitzada per una comissió
catalanovalencianobalear és una activitat que es marca
com a objectiu estimular i motivar l'aprenentatge de les
matemàtiques a través dels problemes. Consisteix en
una prova de 30 reptes matemàtics, de dificultat creixent
i de resposta tancada, amb cinc opcions per a cada
problema. En el campus de la UA va estar organitzada
per la professora Xaro Soler i va comptar amb el suport
de la Facultat de Ciències i hi van participar uns 300
alumnes de diversos instituts de les comarques
meridionals.
www.cangur.org

f) Activitat dins de la Campanya de l’AVL “En valencià” (29 de març del 2011)
El Servei de Promoció del Valencià va col·laborar amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua en la campanya de promoció del valencià: "En valencià" que es va fer al 2011 en diferents municipis i universitats valencianes.
www.avl.gva.es

g) VI Jornada Escolar de Jocs Tradicionals (1 d'abril del 2011)
Les instal·lacions esportives de la Universitat d’Alacant acolliren a
l’abril al voltant de 800 xiquets i xiquetes de primària de les escoles de
la comarca de l’Alacantí, en una jornada lúdica i formativa organitzada
per la Coordinadora de Centres d’Immersió Lingüística de l’Alacantí i
el Vicerectorat d’Extensió Universitària. Hi van col·laborar 160
voluntaris de cicles d’animació i alumnat de la Facultat d’Educació.
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h) Instal·lació de l’escultura La clau que obri tots els panys (5 d'abril del 2011)
La UA va acollir l’escultura La clau que obri tots els panys de Manuel
Boix, cedida per Escola Valenciana. En l‘acte va participar el rector,
Ignasi Jiménez Raneda, Vicent Romans en nom d’Escola i l’autor.
L’obra, que commemora els 25 anys d’ensenyament en valencià, fa
referència al títol d’un poemari de Vicent Andrés Estellés i es tracta del
bust d’un infant, en forma de llibre obert, que es converteix en
contenidor de les claus-valors que es fomenten i s'aprenen als centres
d'ensenyament en valencià.
Provisionalment està instal·lada a l’entrada sud de l’Aulari I. Quan
estiga acabada la Facultat d’Educació s’hi instal·larà en un espai
comú, segons el conveni signat entre la FEV i la Universitat.
www.fev.org

En la imatge, entre d’altres, Manuel Boix, Ignasi Jiménez Raneda, Vicent Romans i
Faraón Llorens.

i) Spring Agora Alacant 2011 (del 27 al 30 d’abril del 2011)
Del 27 al 30 d’abril la Universitat d’Alacant va acollir vora 800 joves europeus de
l’associació AEGEE (Associació dels Estats Generals d’Estudiants Europeus). El
Servei de Promoció del Valencià va col·laborar-hi fent difusió de la Xarxa Vives i
de la Universitat d’Alacant i convidant els estudiants participants a conèixer l’oferta
cultural i universitària de la regió Vives.
www.aegee.org

j) Premi Sambori Universitari
En el marc de la col·laboració entre les universitats valencianes i la Fundació
Sambori, es va convocar la vuitena edició del Premi Sambori Universitari de
narrativa curta destinat a estudiants de les universitats valencianes.
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k) Premi de Comunicació Científica Joan Lluís Vives
El SPV fa difusió d’aquest premi que convoca anualment la xarxa Vives amb
l’objectiu de fomentar les habilitats comunicatives dels estudiants del doctorat
de les universitats de la xarxa Vives.
www.vives.org

Activitats a la Seu Universitària d’Alacant
l) Els Dissabtes, Cinema en Valencià i Tallers d’Animació (octubre i novembre de 2010)
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.

m) Cicle Conèixer els nostres autors
Escriptores i escriptors com Silvestre Vilaplana, Àngela Menagues, Joan
Lluís Monjo, Carme Miquel, Manel Rodríguez, Jordi Raül i David Reig han
acostat al públic les seues obres literàries en una iniciativa organitzada
conjuntament amb la Cívica-Escola Valenciana i 26 Lletres.

n) II Lliga de Debat d’Estudiants de l’ESO (del 10 al 12 de febrer del 2011)
En el marc de la VII Lliga de Debat Universitari que
organitza la Xarxa Vives d’universitats, van tenir lloc a la
Seu d’Alacant i al Club Información aquests debats entre
grups de 3 a 5 alumnes de batxillerat. L’institut de
Mutxamel, que va resultar guanyador, va assistir als
debats de la lliga universitària que van tenir lloc a
Barcelona.
www.vives.org
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o) 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 amb el suport de l’SPV.
www.eldocumentaldelmes.com

p) Concert de Capella de Ministrers (13 de maig de 2011)
En el marc dels Concerts de Primavera organitzats per la Seu universitària d’Alacant, el grup de música
antiga Capella de Ministrers va fer un concert a la cocatedral de Sant Nicolau el dia 13 de maig de 2011 per
iniciativa de l’SPV. El concert “Els viatges de Tirant lo Blanc. Música i esplendor cavalleresc” va ser un
recorregut cultural i musical pel món del Tirant i l’entorn cristià, otomà i àrab del segle XV.

http://www.capelladeministrers.es/

Activitats a les comarques del país
q) Trobades d’Escoles en Valencià (d’abril a juny del 2011)
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 de jocs infantils al voltant de la figura de l'escriptor Enric Valor.

La Universitat d'Alacant ha estat representada en les trobades per Ignasi Jiménez Raneda (rector de la
Universitat d’Alacant) a l'Alacantí, Maria Teresa Morell (directora acadèmica de la Seu de Benissa) a la
Marina Alta, Vicente Montiel (vicerector) al Baix Vinalopó i Baix Segura, Brauli Montoya (professor de
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Filologia Catalana) a les Valls del Vinalopó i Nancy Sirvent (directora acadèmica de la Seu de Xixona) a la
de Secundària i Batxillerat de l'Alacantí.

4.5.4 Publicacions
a) Edició i distribució del Gripau (30.000 exemplars)
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 amb el nom Recursos per a l’alumnat de 2n de batxillerat. 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 (Una universitat de
llengües), 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 l’any anterior, el DVD del 2011 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.
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, encara que l’enviament a tots els instituts i centres escolars es fa des de
la UA.

b) 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.
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Més informació en: http://www.iifv.ua.es/Capicua/18.pdf
4.5.6 Programa de lectorats de valencià
Programa coordinat pel professor Enric Balaguer, amb el suport tècnic i de gestió de l’SPV. 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 2010-2011 els lectors han sigut Lola Ivorra (Queens’ College de la Universitat de Cambridge),
Lluís-Xavier Flores (Universitat de Kent) i Noemí Tortosa (Universitat de Messina).
En el mes de març un grupet d’alumnes de la Universitat de Cambridge, amb la lectora Lola Ivorra, van venir
a la Universitat d’Alacant per a conèixer la Universitat i visitar algunes ciutats valencianes acompanyats per
un tècnic de Formació de l’SPV.
En el mes de juliol, amb la presència dels coordinadors acadèmics de les universitats de Cambridge
(Dominic Keown) i de Kent (Natalia Sobrevilla), representants de la Conselleria d’Educació i de l’AVL, es va
fer la selecció dels lectors de Cambridge i Kent per als pròxims cursos:
Lectorat al Queens’ College de la Universitat de Cambridge, a càrrec d’Ester Aparici Vilar.
Lectorat a la Universitat de Kent (Canterbury) a càrrec de Sandra Ferrero Lloret.
Lectorat a la Universitat de Messina (Sicília) a càrrec de Noemí Tortosa Corbí.
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:
5.1 Informació i atenció al públic
Cursos de valencià de la Universitat d’Alacant (CUA)
Vies per obtenir la capacitació docent 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 per a elaborar materials docents; tesis i tesines; conferències, etc.
5.2 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.
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Redacció i tramitació de un Contracte de prestació de serveis amb la empresa San Vicente Sur /
Santa Ana (Villa Universitaria), per al patrocini de l’agenda universitària.
Gestió administrativa de la convocatòria del Premi Sambori.
5.3 Gestió econòmica
Justificació dels dos convenis amb la Conselleria d'Educació i de les subvencions de l’Acadèmia
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, en valencià.
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.
Suport a la lliga de debat de batxillerat.
La gestió econòmica ordinària que genera un servei universitari.
5.4 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: Al Tall, 35 anys de música
mediterrània des del País Valencià. Llibres: Federació Escola Valenciana, 25 anys de Trobades.
Material de difusió sobre com obtenir la capacitació en valencià a la Universitat d’Alacant, el CAU i
altres.
5.5 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:
La matriculació dels cursos de valencià.
Elaboració dels certificats del Pla de Formació Lingüisticotècnica en Llengües del Professorat no Universitari.
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