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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.  
 
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. 
 
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, també en els processos de 
selecció, promoció i concurs, 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, recomana fer 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 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 aposta per 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. 
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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. 
 
3.3. La Xarxa Vives ha de facilitar permanentment informació de la política lingüística de la 
Xarxa als eurodiputats i altres 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, 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 en català 
 

4.1. Les universitats de la Xarxa han de fomentar la recerca en català en totes les àrees, 
especialment en les més proclius.  
 
4.2. La Xarxa d’Universitats ha de fomentar la difusió del coneixement i de la tecnologia en 
català.  
 
4.3. La Xarxa 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 d’aprofitar els 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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EIX OBJECTIU GENERAL 

1. NORMALITZACIÓ 

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. Establiment de terminologia i nomenclatures universitàries 

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 tècnics lingüístics  

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 SLU i de la XVU 

OG-4.4. Projecció internacional de la llengua 
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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 XVU 

OE-1.3.2. Elaboració de materials de formació i d’avaluació 

OG-1.4. Establiment de terminologia i 

nomenclatures universitàries 
OE-1.4.1. Elaboració i fixació de terminologia i nomenclatures 
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ACCIÓ / PROJECTE COORDINACIÓ1 
PERÍODE DE 

DESENVOLUPAMENT 
TERMINI 

APORTACIÓ DEL 
PROGRAMA DE 
LLENGUA 

OBSERVACIONS 

OG-1.1. Promoció del català 

OE-1.1.1  Generalització de l’acollida als col·lectius internacionals 

A-1.1.1.a 
Accions específiques destinades a 
alumnat de nou accés 

UB 

UIB 

UV 

2017-2018  
Assumit 
internament 

 

A-1.1.1.b 

Iniciar converses amb la 

Generalitat Valenciana i el Govern 
de les Illes Balears per ampliar 
Intercat  a tota la regió Vives 

Presidència CL 

UIB 

Universitats 
valencianes 

2017-2018    

OE-1.1.2.  Foment de la recerca i de la divulgació científica en català 

A-1.1.2.a 
Encarregar un informe sobre la 
publicació de la recerca en català  

UB 

UIB 
2017-2018  300,00 € XVU 

A-1.1.2.b 

Continuar contactes amb 

organismes pertinents perquè els 
sexennis d’investigació reconeguen 
les publicacions en català al mateix 
nivell que en una altra llengua 

Presidència CL 2017    

A-1.1.2.c 
Actualització a www.vives.org del 
directori de tesis i materials 

docents basat en el CBUC 

URV (coord.) 

UV 
Permanent   

Secció de Llengua 
del web XVU 

A-1.1.2.d 
Promoure les dues modalitats de 

premis Cum Laude per a tesis 
doctorals en català 

SE 

I. Món Juïc/Tessa 
Calders i Esperança 

Valls 

Maig – novembre 

2016. Publicació 
primavera 2017 

 700,00 € 
XVU, Institut Món 

Juïc, AGAUR, 
DGPL-GenCat 

A-1.1.2.e 
Coorganitzar el concurs 
d’(auto)biografies lingüístiques 

F. Aurèlia 

Figueras/Carme 
Junyent 

SE 

Gener – setembre 

2016. Lliurament 
premi novembre 2016 

 1.000,00 € 

XVU 

F. Aurèlia 
Figueras 

OE-1.1.3.  Foment de la docència en català 

A-1.1.3.a 
Organitzar una jornada FV sobre la 

distribució de les llengües a la 
docència 

URV (coord.) 

UJI 
2017  800,00 €  

OE-1.1.4.  Promoció del català entre l’estudiantat 

A-1.1.4.a 

Lliga de Debat Universitari 

Lliga de Debat de Secundària i 
Batxillerat 

SE 
Setembre – abril de 
cada any 

Abril 40.000,00 

XVU 

SUR_Gencat 

DGPL_GenVal 

Ajuntaments 

Diputacions 

A-1.1.4.b Trobada de voluntariat lingüístic UA Novembre 2017  1.000,00 € 

Universitat 

amfitriona i XVU; 
cada universitat 
assumeix el cost 
de mobilitat dels 

voluntaris 
participants. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Si no ens especifiqueu res al contrari, entendrem que la persona responsable és el representant de la vostra Universitat a la Comissió de Llengua. 
Si no és així, us agrairem que ens indiqueu en un full a banda el(s) nom(s) i les dades de contacte de la persona responsable o implicada en l’acció o 
el projecte. 
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ACCIÓ / PROJECTE COORDINACIÓ2 
PERÍODE DE 
DESENVOLUPAMENT 

TERMINI 
APORTACIÓ 
PROGRAMA DE 
LLENGUA 

OBSERVACIONS 

A-1.1.4.c 
Actualització del curs XarxaMOOC 

i promoció 
UA 2017-2018  P/D  

A-1.1.4.d 
Incorporar una secció d’ús de la 
llengua en la propera enquesta 
Via Universitària 

SE 2018  P/D  

OE-1.1.5. Foment del català en els usos institucionals 

A-1.1.5.a 

Revisar les recomanacions 
generals per als usos lingüístics 
institucionals i seguiment de la 

seua aplicació a cada Universitat 

UA (coord.) 

URV 
  

Assumit 
internament 

UA i URV 

OG-1.2. Millora de la qualitat lingüística 

OE-1.2.1.  Establiment de criteris comuns 

A-1.2.1.a 
Actualització dels criteris i models 
de documentació administrativa 

UdG (coord.) 

GT Q. Lingüística 
 

Desembre 
2016 

P/D P/D 

A-1.2.1.b 
Elaborar i establir criteris de 

llengua en xarxes socials i mitjans 
audiovisuals 

UdG (coord.) 

GT Q. Lingüística 
 Abril 2017 -  

A-1.2.1.c 
Establir criteris generals per al 
tractament del gènere en la 
documentació institucional 

UdG (coord.) 

GT Q. Lingüística 
 2018  GTQL i UB 

A-1.2.1.d 
Promoure la guia de Criteris 
lingüístics per a textos corporatius 
de difusió general 

SE     

A-1.2.1.e 
Publicar el Diccionari de dubtes 
del català oral en línia al web de 
llengua de la XVU 

UAB 

UPV 

SE 

2017  1.500,00 €  

A-1.2.1.f. 

Coordinar l’aplicació i difusió en 

l’àmbit universitari de les noves 
Gramàtica de la llengua catalana i 
de l’Ortografia catalana del IEC. 

UdG (coord.) 

GT Q. Lingüística 
    

OG-1.3. Formació lingüística per a la comunitat universitària 

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

A-1.3.1.a 
Curs d’introducció a la didàctica 

de la llengua com a idioma 
estranger (AVL, IRL i XVU) 

SE (coord.) Octubre 2017 - 8.200,00 € 

AVL 

IRL 

XVU 

A-1.3.1.b 
Manteniment del web de cursos 
de llengües 

UdG  P/D 2.000,00 €  

OE-1.3.2.  Elaboració de materials de formació i d’avaluació 

A-1.4.3.a 
Elaboració de la prova de català 

en línia 

UB 

UIB  

UV 

UJI 

  11.200,00 €  

OG-1.4. Establiment de terminologia i nomenclatures universitàries 

OE-1.4.1.  Elaboració i fixació de terminologia i nomenclatures 

A-1.4.1.a 
Desenvolupament de 
nomenclatures multilingües de la 

gestió universitària 

UAB-UB (coord.) 

GT Terminologia 
2017  P/D  

                                                
2 Si no ens especifiqueu res al contrari, entendrem que la persona responsable és el representant de la vostra Universitat a la Comissió de Llengua. 
Si no és així, us agrairem que ens indiqueu en un full a banda el(s) nom(s) i les dades de contacte de la persona responsable o implicada en l’acció o 
el projecte. 



   

a. EIX 1. NORMALITZACIÓ PLA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. P. 9 
 

 

 

 

 

ACCIÓ / PROJECTE COORDINACIÓ3 
PERÍODE DE 
DESENVOLUPAMENT 

TERMINI 
APORTACIÓ 

PROGRAMA DE 
LLENGUA 

OBSERVACIONS  

A-1.4.1.c 
Millorar l'accessibilitat dels 

recursos lingüístics en línia (a 
través de www.vives.org) 

SE Permanent Permanent   

A-1.4.1.e 

Mantenir els continguts del 
cercador de recursos 
terminològics i incorporar 
participació de professorat al 

Consell Supervisor del Termcat 

UAB-UB(coord.) 

GT Terminologia 
    

A-1.4.1.f 

Realitzar un recull dels projectes 

terminològics que està previst 
desenvolupar a cada universitat i 
al Termcat 

UAB-UB (coord.) 

GT Terminologia 
Anual Anual 

Assumit 
internament 

UPC i GTT 

A-1.4.1.g 
Establir una priorització de quins 

materials cal publicar com a XVU 

UAB-UB (coord.) 

GT Terminologia 

Elaborar informe-
protocol per establir 

prioritats 

 
Assumit 
internament 

 

A-1.4.1.h 
Millorar i ampliar les prestacions 

del metacercador terminològic de 
la XVU 

UAB-UB (coord.) 

GT Terminologia 
  

Assumit 

internament + 
TERMCAT 

Secció de Llengua 
del web XVU 

                                                
3 Si no ens especifiqueu res al contrari, entendrem que la persona responsable és el representant de la vostra Universitat a la Comissió de Llengua. 
Si no és així, us agrairem que ens indiqueu en un full a banda el(s) nom(s) i les dades de contacte de la persona responsable o implicada en l’acció o 
el projecte. 

http://www.issuu.com/xarxavives/docs/recursosdeterminologia
http://www.issuu.com/xarxavives/docs/recursosdeterminologia
http://www.issuu.com/xarxavives/docs/recursosdeterminologia
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OBJECTIU GENERAL OBJECTIU ESPECÍFIC 

OG-2.1. Foment del multilingüisme 

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 

 

ACCIÓ / PROJECTE COORDINACIÓ4 
PERÍODE DE 

DESENVOLUPAMENT 
TERMINI 

APORTACIÓ 
DEL 

PROGRAMA 
DE LLENGUA 

OBSERVACIONS  

OG-2.1. Foment del multilingüisme 

OE-2.1.1 Millora de les competències lingüístiques de l’alumnat, del PAS i del PDI en terceres llengües 

 
A-2.1.1.a 

Revisió permanent de les taules d’equivalències de 
certificats d‘idiomes  

UJI (coord.)   
Assumit 
internament 

 

A-2.1.1.b 
Traslladar la informació i les directrius de CERCLES als 

SLU 
SE Permanent    

A-2.1.1.c 
Elaborar un informe de recursos d’autoaprenentatge 
per a l’ensenyament multilingüe 

UPF 

UVIC-UCC 

UJI 

 
Abril 
2017 

300,00 € 
Secció de 
Llengua del web 
XVU 

A-2.1.1.d 
Elaborar un informe d’experiències d’intercomprensió 
en llengües romàniques 

UB 

UPF 
 

Abril 
2017 

300,00 €  

OE-2.1.2.  Suport a la docència en terceres llengües 

A-2.1.2.a 
Coordinació de recursos per al suport a la docència en 
anglès 

UAB  
Abril 
2017 

  

A-2.1.2.b 
Elaboració d’un informe sobre la compensació 

acadèmica en docència multilingüe 
UJI  

Abril 

2017 
300,00 €  

OE-2.1.3.  Elaboració de criteris lingüístics en anglès 

A-2.1.3.a 
Revisió del manual d’estil per  a la redacció de textos 
institucionals en anglès  

URV (coord.) 

GT  Qualitat 
Lingüística 

2016 2016 P/D 

Assumit per cada 

universitat, 
d’acord amb la 
demanda 
respectiva 
d’exemplars en 

paper d ela 
publicació. 

OE-2.1.4.  Formació de l’estudiantat en interculturalitat 

A-2.1.4.a 
Difondre els continguts del curs “Mou-te” i dels 

materials “Un món Divers” i “Conversem” 

UPC 

URV 
    

                                                
4 Si no ens especifiqueu res al contrari, entendrem que la persona responsable és el representant de la vostra Universitat a la Comissió de Llengua. 
Si no és així, us agrairem que ens indiqueu en un full a banda el(s) nom(s) i les dades de contacte de la persona responsable o implicada en l’acció o 
el projecte. 
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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 a 

tècnics lingüístics   OE-3.2.1.  Detecció de necessitats i disseny de plans de formació permanent 

 

 

ACCIÓ / PROJECTE COORDINACIÓ5 
PERÍODE DE 

DESENVOLUPAMENT 
TERMINI 

APORTACIÓ 
PROGRAMA DE 
LLENGUA 

OBSERVACIONS  

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 

 

A-3.1.1.a 
Actualitzar i difondre un informe de 

dades sobre l’ús de la llengua a la 
docència 

SE Biennal  300,00 €  

A-3.1.1.b 

 

Elaborar un estudi del nombre de 

publicacions universitàries en català 
SE  Anual  300,00 €  

A-3.1.1.c 

 

Elaborar un estudi de la llengua de 
les tesis: reforçar la presència del 
català com a llengua internacional 

SE 

UIB 
Anual  300,00 € 

En col·laboració amb el 
CBUC/TDX 

A-3.1.1.d 
Realitzar una campanya de 

sensibilització de tesis internacionals 
en català 

UAO 

UIB 

UV 

  P/D  

A-3.1.1.e 
Elaborar un mapa de les 

acreditacions que realitza cada 
universitat per la docència en català  

UIB   300,00 € UIB 

OE-3.1.2. Administració conjunta de processos 

A-3.1.2.a 

 

Gestió de cursos intensius de 

llengua per a estrangers 
SE  Anual  

Assumit 

internament 
 

A-3.1.2.b 

 

Reconeixement i adopció de la prova 
de català en línia  

XVU-CL Permanent    

A-3.1.2.c 

 

Constituir una comissió d’estudi de 

la traducció de manuals universitaris 
en llengua catalana en col·laboració 
amb el IEC i l’AVL 

SE 

UB 
  6.000,00 € 

Aportació per la traducció 

i edició 

OE-3.1.3. Intercanvi d’experiències i millora de la comunicació interna 

A-3.1.3.a 
Facilitar eines i espais de treball en 
línia per a la Comissió de Llengua 

SE   
Assumit 
internament 

 

                                                
5 Si no ens especifiqueu res al contrari, entendrem que la persona responsable és el representant de la vostra Universitat a la Comissió de Llengua. 
Si no és així, us agrairem que ens indiqueu en un full a banda el(s) nom(s) i les dades de contacte de la persona responsable o implicada en l’acció o 
el projecte. 
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ACCIÓ / PROJECTE COORDINACIÓ6 
PERÍODE DE 

DESENVOLUPAMENT 
TERMINI 

APORTACIÓ 
DEL PROGRAMA 
DE LLENGUA 

OBSERVACIONS  

 

 

 

                                                
6 Si no ens especifiqueu res al contrari, entendrem que la persona responsable és el representant de la vostra Universitat a la Comissió de Llengua. 
Si no és així, us agrairem que ens indiqueu en un full a banda el(s) nom(s) i les dades de contacte de la persona responsable o implicada en l’acció o 
el projecte. 

A-3.1.3.b 
Organitzar la Trobada biennal de 
Serveis Lingüístics Universitaris 

URV Biennal Juny 2017 3.000,00 €  

A-3.1.3.c 

Organitzar una jornada conjunta de 

directors de serveis de publicacions 
universitàries i serveis lingüístics 

UOC 

UA 

UJI 

 
18-19 octubre 

2018 
600,00 €  

A-3.1.3.d 
Organitzar un seminari de directors 

de SLU, serveis de Relacions 
Internacionals i l’Institut Ramon Llull  

UIB  
22-23 febrer 
2018 

600,00 €  

OG-3.2. Formació permanent per a tècnics lingüístics 

OE-3.2.1. Detecció de necessitats i disseny de plans de formació permanent 

 

A-3.2.1.a 

Accions de formació conjunta per al 

personal dels SLU 

 FV distribució llengües 

(en el marc de la trobada 
FV SLU 2017) 

 

   600,00 €  
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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 SLU i 
de la XVU   

OE-4.3.1.  Presència de la llengua en fòrums de l’àmbit de llengua 

OE-4.3.2.  Elaboració de materials de projecció 

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 

 

 

ACCIÓ / PROJECTE COORDINACIÓ7 
PERÍODE DE 

DESENVOLUPAMENT 
TERMINI 

APORTACIÓ 

PROGRAMA 
LLENGUA 

OBSERVACIONS  

OG-4.1. Compromís cívic respecte de la llengua 

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

 

A-4.1.1.a 

Donar suport a l’elaboració de comunicats 
institucionals i a posicionar-se en política lingüística 
com a grup d’universitats davant les administracions i 

la societat en general 

Presidència CL Permanent - -  

A-4.1.1.b 

 

Actualització de l’argumentari per als posicionaments 
institucionals sobre la llengua 

UA (coord.) 

SE 
Permanent - -  

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

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

 
A-4.2.1.a Coordinar i mantenir la representació al Termcat 

GT 

Terminologia 
Permanent - -  

A-4.2.1.b 
Mantenir la col·laboració amb la Secció Filològica del 

IEC 

GT Qualitat 

Lingüística 

GT 
Terminologia 

Permanent - -  

A-4.2.1.c Mantenir la col·laboració amb l’AVL Presidència CL Permanent - -  

A-4.2.1.d 
Coordinar i mantenir la representació i la participació 

de la XVU als òrgans de govern del IRL 
GT IRL Permanent - -  

A-4.2.1.e 
Mantenir col·laboració amb l’Oficina de Política 

Lingüística d’Universitats i Recerca (OPLUR) de la 
Generalitat de Catalunya 

GT Qualitat 

lingüística 

GT 
Aprenentatge 

Permanent - -  

A-4.2.1.f 
Mantenir la col·laboració amb la Direcció General de 
Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya 

GT Qualitat 

lingüística 

GT 

Aprenentatge 

Permanent  - -  

                                                
7 Si no ens especifiqueu res al contrari, entendrem que la persona responsable és el representant de la vostra Universitat a la Comissió de Llengua. 
Si no és així, us agrairem que ens indiqueu en un full a banda el(s) nom(s) i les dades de contacte de la persona responsable o implicada en l’acció o 
el projecte. 
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ACCIÓ / PROJECTE COORDINACIÓ8 
PERÍODE DE 
DESENVOLUPAMENT 

TERMINI 
APORTACIÓ 

PROGRAMA DE 
LLENGUA 

OBSERVACIONS  

A-4.2.1.g 
Mantenir col·laboració amb la Direcció General de 

Política Lingüística del Govern de les Illes Balears 
Presidència CL 2017-2018 - -  

A-4.2.1.h 
Mantenir col·laboració amb la Direcció General de 

Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la 
Generalitat Valenciana 

Presidència CL 
2017-2018 

 -  

A-4.2.1.i 

Organització d’un congrés destinat a tècnics 
lingüístics de les diverses administracions públiques i 
empreses privades, amb l’objectiu d’intercanviar 

experiències i oferir els productes que emanen dels 
SLU 

   2.000,00 € 

Inici en la 

preparació/recu-
peració del 
congrés CONVIT 

A-4.2.1.j 

 

Mantenir contactes amb els serveis lingüístics d’altres 
universitats europees 

 Permanent - -  

A-4.2.1.k 

Mantenir i ampliar el mapa de col·laboracions amb 

altres institucions de l’àmbit lingüístic: 

- Federació Escola Valenciana 

- Federació Llull (Òmnium Cultural, Acció Cultural del 
País Valencià, Obra Cultural Balear) 

Presidència CL Permanent  -  

A-4.2.1.l 
Coordinar i mantenir la representació amb la Societat 

de Terminologia Catalana (SCATERM) 
UAB-UB Permanent  

Assumit 
internament 

 

 
Mantenir col·laboració amb la Coordinadora d’Estudis 

de Filologia Catalana 
     

OG-4.3. Projecció de l’activitat dels SLU i la XVU 

OE-4.3.1 Presència en fòrums  de l'àmbit de llengua 

 

A-4.3.1.a 

 Coordinar assistència a Jornada de Sociolingüística 

d’Alcoi 

 Altres 

UPV (Alcoi)     

OE-4.3.2 Elaboració de materials de projecció 

 
A-4.3.2.a Aplicar el pla d’imatge dels materials de llengua CL   600,00 € XVU 

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 

 
A-4.4.1.a Coordinar assistència a fires de llengües SE  -  XVU 

A-4.4.1.b Participar a les jornades anuals de Realiter i Scaterm GT Terminologia Anual - 
1.000,00 € 
(REALITER 
2017) 

Aportació trobada 
REALITER a UPC 

A-4.4.1.c Participar a CERCLES 
SE + GT 

Aprenentatge 
Permanent - -  

A-4.4.1.d 
Participar a la Xarxa Europea per la Diversitat 

Lingüística 
     

A-4.4.1.e  
Facilitar l’intercanvi d’informació i accions amb la 
xarxa d’eurodiputats i altres representants en les 
institucions europees 

     

 

 

 

                                                
8 Si no ens especifiqueu res al contrari, entendrem que la persona responsable és el representant de la vostra Universitat a la Comissió de Llengua. 
Si no és així, us agrairem que ens indiqueu en un full a banda el(s) nom(s) i les dades de contacte de la persona responsable o implicada en l’acció o 
el projecte. 
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GT 
permanents 

Membres Acció / Projecte 

GT de 

Terminologia i 
Nomenclatura 

UA (R. Ferrer) 

UAB (M. Estella, F. Galera i 
L. Potrony) 

UB (C. Planas i À. Egea) 

UCH (A. Castells) 

UIB (coord. R. Calafat i M. 
Ramon) 

UIC (M. Juanhuix i B. Serra) 

UJI (E.Tolós) 

UdL (J.E. Teixidó) 

UOC (P. Murtra, X. Marzal i 
P. Gisbert) 

UPC (M. de Blas, S. Llovera 
i A. Lounds) 

UV (F. Esteve) 

Consensuar nomenclatures multilingües de la gestió universitària 

Mantenir els continguts del cercador de recursos terminològics 

Realitzar un recull dels projectes terminològics que està previst desenvolupar a cada universitat i 

al Termcat 

Establir una priorització de quins materials cal publicar com a XVU 

Millorar i ampliar les prestacions del metacercador terminològic 

Coordinar i mantenir la representació al Termcat 

[Amb GT Q. Ling.] Mantenir la col·laboració amb la Secció Filològica del IEC 

Participar a les jornades anuals de Realiter i Scaterm 

GT 

d’Aprenentatge 

UA (M.A. Aracil) 

UAB (coord. M. Estella) 

UCH (F. Serrano 

UIB (F. Latorre) 

UJI (N. Ruiz) 

UPF (M. Calm) 

UV (V. Sanxis) 

UVIC (O. Portell) 

[Amb GT Q. Ling.] Mantenir la col·laboració amb la Direcció General de Política Lingüística de la 

Generalitat de Catalunya 

[Amb GT Q. Ling.] Mantenir la col·laboració amb l’Oficina de Política Lingüística d’Universitats i 

Recerca (OPLUR) de la Generalitat de Catalunya 

Participar a CERCLES 

GT de Qualitat 

lingüística 

UB (coord.) 

Secció d’anglès 

UA (G.Alonso) 

UAB (D.Owen) 

UB (M. Juncadella i B. 
Noone) 

UCH (S. M. Matoses) 

UdG (P. Redmond) 

UIB (D. Mosblack) 

UIC (M. Bain) 

UJI (J. Herrero) 

UOC (D. Cullen) 

UPC (L. Vàzquez) 

UPV (C.Pérez Guillot) 

URV (coord. J. Bates) 

UV (G. Berman) 

UVIC (R. Samson) 

Secció de català 

UA (M. Gomis) 

UAB (F. Galera) 

UB (M. Juncadella i A. 
Grau) 

UCH (V. F. García) 

UdG (M. Salvatierra) 

UIB (C. Robles i M. Ramon) 

UdL (J.E. Teixidó) 

UOC (P. Gispert-Saüch i X. 

Marzal) 

UPC (J. Giner i A. Lounds) 

URV (J. de Bofarull i A. 
Tèvar) 

UV (F. Fabregat) 

Manual d’estil per la redacció de textos institucionals en anglès 

Elaborar i establir criteris previs comuns de redacció per obtenir documents de qualitat 

[Amb GT Terminologia] Mantenir la col·laboració amb la Secció Filològica del IEC 

[Amb GT Aprenentatge] Mantenir la col·laboració amb l’Oficina de Política Lingüística 
d’Universitats i Recerca (OPLUR) de la Generalitat de Catalunya 

[Amb GT Aprenentatge] Mantenir la col·laboració amb la Direcció General de Política Lingüística 
de la Generalitat de Catalunya 

Establir criteris de qualitat lingüística i mètriques d’avaluació 
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GT d’Extensió 

d’ús 

UVIC (coord. O. Portell) 

GT Dinamització 
Catalunya 

UA (B. Ripoll) 

UIB 

UPF (S. Ruiz) 

UV (R. Ramos) 

UJI (M. Segura) 

Dissenyar i desenvolupar campanyes de sensibilització lingüística entre l’estudiantat 

Elaborar una pàgina web amb els programes d’acollida de les universitats 

 

 

 

 

 

GT temporals Membres Acció / Projecte 

URV 

UV 
Incloure a www.vives.org un directori de tesis i materials docents 

UA (coord.) 

URV 

Seguiment de l’aplicació de les recomanacions generals per als usos lingüístics 

institucionals 

UdG 

UJI (coord.) 

UPF 

UPC 

UAB 

UB 

Revisió de l’adopció del model ACLES de taula d’equivalència de certificats d‘idiomes 

SE 

 
Donar suport a jornades de formació en terceres llengües (Fòrum Vives) 

GT Qualitat Lingüística 

GT Terminologia 
Consolidar la col·laboració amb la Secció Filològica del IEC 

GT Qualitat lingüística 

GT Aprenentatge 

 

Establir col·laboració amb l’Oficina de Política Lingüística d’Universitats i Recerca 
d’Universitats i Recerca (OPLUR) de la Generalitat de Catalunya 

Establir col·laboració amb la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat 
de Catalunya 

 

 
 


