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Una universitat de llengües
En la Universitat adquiriràs la formació necessària per a 
incorporar-te al món laboral. El context social, a més, exigeix 
que parles idiomes. Amb un perfil multilingüe les oportunitats 
laborals i socials s’incrementen notablement.

Aprofita el pas per la Universitat per a consolidar les teues 
habilitats lingüístiques. No deixes escapar cap oportunitat de 
prendre contacte amb altres llengües i altres cultures.

Universitat en valencià

La Universitat d’Alacant té dues llengües oficials: el valencià 
i el castellà. Tens dret a utilitzar el valencià en tots els llocs i 
situacions de l’àmbit universitari amb normalitat. 

Sigues bilingüe actiu. Parla en valencià a la UA. Vés al teatre, a 
concerts o al cinema en valencià; fes tallers i cursos d’extensió 
universitària en valencià... 

Anima els teus companys, el professorat, el personal i la 
Universitat en general a utilitzar el valencià. Hi guanyem 
tots.

Matricula’t en les assignatures dels teus estudis que 
s’imparteixen en valencià. Docència en valencià vol dir que el 
professorat utilitza el valencià per a impartir les classes; tu, 
com a alumne, pots utilitzar en les activitats acadèmiques 
qualsevol de les dues llengües oficials.

Tingues present que tenir un bon domini del valencià et 
facilitarà l’accés al món laboral al País Valencià, Catalunya i 
les Illes Balears, especialment en l’administració.

Consulta en la teua Facultat o Escola quines acreditacions de 
valencià són valorades o exigides en les eixides professionals 
dels teus estudis.

Estudiar en valencià et permet consolidar els coneixements en 
aquesta llengua i així et serà més fàcil accedir a una tercera 
llengua. 

Abans de matricular-te, o quan et matricules, consulta el pla 
d’estudis i l’oferta d’assignatures en valencià en el web de la 
teua Facultat o Escola. En el Servei de Promoció del Valencià 
també trobaràs la informació sobre la docència en valencià 
i et podrem orientar i resoldre dubtes sobre l’acreditació de 
valencià i les eixides professionals.

Universitaris plurilingües
Sigues plurilingüe. Aprofita el teu pas per la Universitat per a 
avançar en els teus coneixements pràctics en llengües.

Completa la teua formació en valencià a través dels cursos i 
eines informàtiques del Servei de Promoció del Valencià (SPV) 
i del Centre d’Autoaprenentatge de Valencià (CAU). El CAU és 
un servei de suport a l’aprenentatge en línia i presencial que 
et facilita recursos per a millorar el teu valencià (grups de 
conversa, material audiovisual, etc.). Amb els cursos de l’SPV  
(http://spv.ua.es/formacio) podràs obtenir un certificat 
convalidable amb el títol corresponent de la Junta Qualificadora 
de Coneixements de Valencià.

Capacitació docent en valencià
Si vols dedicar-te en el futur a l’ensenyament, hauries 
d’acabar el màster de Formació del Professorat de Secundària, 
Batxillerat, Formació Professional i Idiomes amb el Certificat 
de Capacitació docent en valencià. 


