PETICIONS ALS CANDIDATS A RECTOR
Plataforma Universitària pel Català ‐ UPF

Professorat i coneixements de llengua catalana
1. Compliment de l’acord del CIC que requereix l’acreditació d’un nivell de
suficiència de la llengua catalana per part del professorat de nova contractació,
del que queden exempts els casos que esmenta l’acord.
2. Cursos obligatoris de català als professors visitants que els capacitin per poder
impartir docència a la UPF i els proporcionin uns coneixements passius i de
comprensió.
3. Incentius econòmics pel professorat no‐catalanoparlant que utilitza el català
com a llengua de docència. Reconeixement oficial dels mèrits.
Augment de classes en català
4. Augmentar considerablement el percentatge de classes en català. Garantir un
mínim de docència en català per cada estudi i que el percentatge es ponderi
segons el numero d’estudiants a la hora de difondre les xifres de docència en
cada llengua.

Servei de Llengües Modernes com a òrgan central de la política lingüística
5. Establiment d’un Servei de Llengües Modernes adequat a les dimensions de la
UPF, que ofereixi els serveis necessaris per tal de poder donar compliment al
PAM. Aquest hauria d’elaborar treballs de suport a la docència en català,
realitzar traduccions de manuals i bibliografia acadèmica, elaboració de llibres
d’estil i incentivar l’ús de la llengua catalana a la UPF.
6. Habilitar anualment una convocatòria de subvencions per l’edició de material
docent, propi de cada departament, en llengua catalana.
Comissió de política lingüística com a òrgan de debat
7. Plaça permanent de la Plataforma Universitària pel Català a la Comissió de
Política Lingüística.
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Seguretat lingüística com a eix central del multilingüisme
8. Publicació de la llengua de docència en el moment de la preinscripció, per tal
que els estudiants puguin escollir grup o subgrup en funció de la
llengua. Publicació a partir del procés de preinscripció del proper curs acadèmic
(2009‐2010).
9. Publicació cada curs acadèmic d’una guia amb la llengua de docència de tota
l’oferta docent en un fitxer en PDF en el moment de la preinscripció. Enviament
d’una còpia signada i compulsada a la Plataforma Universitària pel Català.
Evitaria canvis de llengua d’última hora deliberats i facilitats per la possible
manipulació del programa informàtic amb el que es gestiona l’oferta docent.
10. Assignació per defecte de la llengua catalana en qualsevol assignatura en la que
es desconeix el la llengua (sigui perquè el professor no l’ha facilitat, perquè
encara no té professor assignat, perquè la secretaria no l’ha introduït o per
errors o problemes en l’aplicació informàtica. Entenem que la llengua catalana és
la “llengua pròpia i d’ús preferent” en les universitats catalanes segons la Llei
d’Universitats de Catalunya, i per tant quan es desconeix la llengua de docència
en una assignatura, aquesta s’ha de fer en català.
11. Indicar la llengua de docència en els horaris personals, en els horaris de la porta
de cada aula i a altres vies visibles i accessibles.
12. Inclusió d’indicadors referents a la llengua en l’enquesta de qualitat docent
trimestral.
Llengua i contractació d’empreses externes
13. Adjudicació i compra preferent a empreses que emprin el català en
l’etiquetatge de productes, comunicacions i web. Signatura del la campanya “A
la taula, en català” de ADEC i Plataforma per la Llengua. http://www.plataforma‐
llengua.cat/campanyes/index.php?campanya=31
14. Establiment de mesures per tal que les empreses externes que treballen per la
UPF tinguin el català com a llengua preferent en totes les activitats (d’acord amb
la normativa interna i externa).
15. Acord amb OCÉ‐España perquè utilitzi de forma normal la llengua catalana,
d’acord amb la normativa.
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Llengua i TIC
16. Instal∙lació per defecte en tots els ordinadors de la UPF del català com a llengua
predefinida en el programari que estigui disponible en català (ordinadors de les
biblioteques, del CRAI, portàtils de préstec, ordinador de les aules d’informàtica,
de les aules, associacions d’estudiants i PAS).

Política simètrica anglès ‐ català
Aplicació d’una política lingüística paral∙lela entre l’anglès i el català. Tot allò que el
govern de la UPF a favor de l’anglès es podrà fer també per promocionar el català , si
s’escau.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Si és necessari, adaptar l’Acord de la Junta de Govern de 8 de març del 2000,
(Regulació i foment de l'ús del català), es procedirà a l’esmena amb el vist‐i‐plau
prèvi de la Comissió de Política Lingüística.
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