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I. CRITERIS GENERALS
DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA
1. La Xarxa Vives d’Universitats és la institució de les
universitats dels territoris de llengua catalana que es
va constituir, entre altres objectius, amb la finalitat
de «[...] crear un espai universitari que permeta[...]
potenciar la utilització i la normalització de la llengua
pròpia» (art. 2 dels Estatuts).
1.1. La Xarxa Vives d’Universitats vol fer compatible
la promoció del català amb el multilingüisme
que impulsa l’espai europeu d’educació
superior. Per als qui no parlen català i viuen
o estudien en la regió Vives, incorporar el
català és el millor pas per a ser plurilingües.
1.2. La Xarxa Vives d’Universitats ha de prestigiar
la llengua catalana en l’àmbit universitari per
mitjà de polítiques d’ús, de formació i de
qualitat.
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1.3. La llengua catalana ha de ser present, oralment
o per escrit, en tots els actes institucionals
que la Xarxa duga a terme en la regió Vives.
2. Cada universitat de la Xarxa ha de ser una comunitat
universitària multilingüe amb individus plurilingües
2.1. La Xarxa Vives d’Universitats promou la
formació en llengües i l’acreditació de les
competències en llengües dels membres de
les universitats per a facilitar-los l’exercici
acadèmic i professional.
2.2. La Xarxa Vives d’Universitats valora els
recursos lingüístics i els cursos de llengua
i, d’acord amb les directrius europees, fa
constar en el Suplement Europeu al Títol i en
l’Europass la formació integrada de llengua
i continguts rebuda pels seus estudiants i el
nivell acreditat en les diferents llengües.

2.3. La Xarxa Vives d’Universitats vol promoure
i recollir iniciatives mancomunades i bones
pràctiques del professorat universitari i de
les diferents unitats i serveis en matèria de
llengua i ensenyament.
2.4. Les universitats de la Xarxa Vives faran
explícites les llengües d’ús en la docència
universitària de grau, de màster i doctorat, i
en altres activitats acadèmiques, perquè els
principis de transparència informativa i de
seguretat lingüística faciliten el treball de
qualitat del professorat, la formació completa
dels alumnes i la bona gestió dels estudis.
2.5. La Xarxa Vives vol promoure en l’àmbit
universitari la intercomprensió lingüística
(plurilingüisme receptiu o col·laboratiu, i
especialment el dels no catalanoparlants
envers el català) per a garantir els drets i els
deures dels estudiants i del professorat, i per
a facilitar la comunicació entre persones i
cultures i la integració lingüística.
3. La Xarxa Vives té un compromís amb la projecció
exterior del català i les relacions institucionals i
internacionals
3.1. La Xarxa Vives ha d’establir i mantenir vincles
de col·laboració amb altres institucions,
organismes i entitats, com ara l’Institut
d’Estudis Catalans, l’Acadèmia Valenciana de
la Llengua, l’Institut Ramon Llull, etc., per a
la promoció de la llengua pròpia en l’àmbit
universitari i a l’exterior, i per a impulsar la
recerca i la divulgació científica en català.
3.2. La Xarxa Vives ha d’incrementar les relacions
amb institucions i governs (locals, autonòmics,
estatals i europeus), perquè els estats i Europa
tenen competències en matèria universitària
i en matèria lingüística i convé que coneguen
els objectius i les actuacions de les universitats
de la Xarxa Vives i puguen col·laborar-hi.
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3.3. La Xarxa Vives ha de facilitar permanentment
informació de la política lingüística de la
Xarxa als eurodiputats i als representants en
les altres institucions europees, com ara el
Consell d’Europa. Les institucions europees
són un aval de les polítiques lingüístiques en
el nostre territori.
3.4. Les universitats de la Xarxa Vives han de
col·laborar institucionalment en la projecció
del català i de la regió Vives a través dels
lectorats i, especialment, en l’acollida
lingüística d’estudiants d’intercanvi.
3.5. La Xarxa Vives d'Universitats, en els programes
de cooperació per al desenvolupament
amb altres universitats i els seus països,
ha de prestar una atenció especial als fets
lingüístics dels països receptors i ha d’oferir,
si escau, l’experiència reeixida de la immersió
lingüística o els programes d’ensenyament
en català.
3.6. La Xarxa Vives ha de reforçar la col·laboració
entre les universitats de la Xarxa per a la
creació i l’intercanvi de productes culturals.

4. La Xarxa Vives ha d’afavorir la transferència del
coneixement i de la tecnologia en català
4.1. Les universitats de la Xarxa Vives han de
fomentar la recerca en català en totes les
àrees, especialment en les més proclius.
4.2. La Xarxa Vives d’Universitats ha de fomentar
la difusió del coneixement i de la tecnologia
en català.
4.3. La Xarxa Vives d’Universitats, en col·laboració
amb altres institucions i administracions
competents, ha de procurar el reconeixement
adequat de les publicacions científiques en
català en els processos de selecció i promoció
del professorat.
5. La participació dels serveis lingüístics universitaris és
una peça clau al servei de la política lingüística de la
Xarxa Vives
5.1. Les universitats de la Xarxa Vives han de valer-se
dels serveis lingüístics com a unitats de primer
nivell pel que fa al suport a la política lingüística
de la Xarxa i de les respectives universitats.
5.2. La Xarxa Vives recomana la constitució de
comissions de política lingüística en cada
universitat. Aquestes comissions han de ser
corresponsables del disseny i del desplegament
de la política lingüística de les universitats.
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II. PLA DE TREBALL 2011-2013. EIXOS I OBJECTIUS GENERALS
EIX

1. NORMALITZACIÓ

OBJECTIU GENERAL

OG-1.1. Promoció del català
OG-1.2. Millora de la qualitat lingüística
OG-1.3. Formació lingüística per a la comunitat universitària
OG-1.4. Elaboració de recursos lingüístics

2. MULTILINGÜISME

OG-2.1. Foment del multilingüisme

3. COORDINACIÓ

OG-3.1. Consolidació d’un espai d’intercanvi, de coordinació
i de gestió de projectes
OG-3.2. Formació permanent per als tècnics lingüístics
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4. PROJECCIÓ

OG-4.1. Compromís cívic respecte de la llengua
OG-4.2. Relació amb altres institucions de l’àmbit lingüístic
OG-4.3. Projecció de l’activitat dels serveis lingüístics universitaris
i de la Xarxa Vives d'Universitats
OG-4.4. Projecció internacional de la llengua
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A. EIX. 1. NORMALITZACIÓ
OBJECTIU GENERAL

OBJECTIU ESPECÍFIC

OG-1.1. Promoció del català

OE-1.1.1. Generalització de l’acollida als col·lectius
internacionals
OE-1.1.2. Foment de la recerca i de la divulgació científica
en català
OE-1.1.3. Foment de la docència en català
OE-1.1.4. Promoció del català entre l’estudiantat
OE-1.1.5. Foment del català en els usos institucionals

OG-1.2. Millora de la qualitat
lingüística

OE-1.2.1. Establiment de criteris comuns

OG-1.3. Formació lingüística per a
la comunitat universitària

OE-1.3.1. Consolidar i diversificar l’oferta de cursos
organitzats com a Xarxa Vives

OG-1.4. Posar a l’abast recursos
lingüístics

OE-1.4.1. Elaboració i fixació de terminologia
i nomenclatures
OE-1.4.2. Elaboració de criteris lingüístics i guies d’estil
OE-1.4.3. Elaboració de materials de formació
i d’avaluació
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B. EIX. 2. MULTILINGÜISME

OBJECTIU GENERAL

OG-2.1. Foment del multilingüisme
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OBJECTIU ESPECÍFIC
OE-2.1.1. Millora de les competències lingüístiques
de l’alumnat, del PAS i del PDI en terceres
llengües
OE-2.1.2. Suport a la docència en terceres llengües
OE-2.1.3. Elaboració de criteris lingüístics en anglès

C. EIX. 3. COORDINACIÓ
OBJECTIU GENERAL

OBJECTIU ESPECÍFIC

OG-3.1. Consolidació d’un espai
d’intercanvi, de coordinació
i de gestió de projectes

OE-3.1.1. Elaboració d’estudis i informes
OE-3.1.2. Administració conjunta de processos
OE-3.1.3. Intercanvi d’experiències i millora
de la comunicació interna
OE-3.1.4. Obtenció de finançament

OG-3.2. Formació permanent per als
tècnics lingüístics

OE-3.2.1. Detecció de necessitats i disseny de plans
de formació permanent
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D. EIX. 4. PROJECCIÓ
OBJECTIU GENERAL

OBJECTIU ESPECÍFIC

OG-4.1. Compromís cívic respecte
de la llengua

OE-4.1.1. Suport tècnic en els posicionaments
institucionals sobre la llengua

OG-4.2. Relació amb altres
institucions de l’àmbit
lingüístic

OE-4.2.1. Establiment de mecanismes de col·laboració
i participació

OG-4.3. Projecció de l’activitat
dels serveis lingüístics
universitaris i de la Xarxa
Vives d'Universitats

OE-4.3.1. Presència de la llengua en fòrums de l’àmbit
de llengua
OE-4.3.2. Elaboració de materials de projecció
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OG-4.4. Projecció internacional
de la llengua

OE-4.4.1. Presència de la llengua catalana en fòrums
internacionals de l’àmbit de llengua
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