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La Universitat d'Alacant es reafirma amb 

l'ensenyament plurilingüe 

Així ho ha afirmat avui el rector de la UA en la inauguració de la Jornada de Docència 

Universitària en Valencià 

 

 
 

Manuel Palomar s'adreça als participants en les II Jornades de Docència Universitària en Valencià. Foto: EL PUNT-

AVUI. 

 

El rector de la Universitat d'Alacant, Manuel Palomar ha inaugurat aquest matí les II Jornades de Docència 

Universitària en Valencià, organitzades pel Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística que dirigeix Carles 

Cortés. 

En la seua intervenció inaugural, Manuel Palomar ha destacat el compromís inequívoc en matèria de formació de 

llengües” i la seua intenció d'incentivar la formació acadèmica plurilingüe, tant del valencià com de l'anglès. En aquesta 

línia d'actuació, el rector ha destacat la creació del Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística i del 

Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística, així com el desenvolupament del Pla Plurianual de Política Lingüística. 

La Jornada, dirigida a tot el personal docent i investigador que impartisca o tinga la intenció d'impartir docència en 

valencià, ha programat tres taules redones:”Els plans de política lingüística de les universitats públiques valencianes”, 

“Experiències docents en valencià en la UA” i “Mobilitat dins de la Xarxa Vives d'Universitats i aprofitament de 

recursos compartits”. 

Política lingüística 

Paral·lelament, ha tingut lloc la reunió de la Comissió de Política Lingüística, integrada pels cinc responsables de 

política lingüística de les universitats públiques del País Valencià, amb la participació de Carles Cortés, vicerector de 

Cultura, Esports i Política Lingüística de la UA, en la que ha sigut la primera intervenció seua en aquesta comissió, 

després de prendre possessió del càrrec de vicerector. 

Segons Josep Forcadell, director del Servei de Política Lingüística de la UA, “la trobada té com a objectius la 

coordinació i l'intercanvi de normativa en aquesta matèria i el foment de la cooperació i dels plans d'actuació conjunta 

entre les universitats que integren la Comissió”. 


