Pràctiques de foment del plurilingüisme autocentrat
El Servei de Política Lingüística (SPL) contribueix a la internacionalització de la Universitat de
València mitjançant diverses iniciatives del Pla Operatiu adreçades a l'acolliment lingüístic
dels estudiants internacionals i al foment del plurilingüisme entre els membres de la
comunitat universitària.
Entre aquestes iniciatives destaquen els Tallers de Llengües i Cultures, en els quals un
estudiant nadiu d'un idioma no oficial en la Universitat de València dinamitza un grup de
treballadors i estudiants interessats a conèixer la llengua i la cultura en qüestió, amb el
valencià com a llengua de suport.
Els objectius de cada taller són promoure el coneixement de la llengua i la cultura del taller,
els valors del plurilingüisme i l'estatus del valencià com a llengua pròpia de l'activitat
acadèmica.
Qui pot fer aquestes pràctiques?
Per a poder fer aquestes pràctiques, cal complir TOTS els requisits següents:
1. Ser estudiant de la Universitat de València o trobar-se cursant estudis en la Universitat de
València en el marc de programes de mobilitat acadèmica o de convenis establerts amb
altres universitats i centres de formació superior (programa Erasmus, etc.).
2. Ser nadiu d'una llengua diferent del valencià i del castellà.
3. Tenir un domini suficient del valencià i comprometre's a usar aquesta llengua com a
idioma auxiliar i de suport en els tallers i per a qualsevol altra tasca vinculada a les
pràctiques.
4. Estar inscrit en el programa de Voluntariat Lingüístic del SPL (www.spluv.es/voluntariat).
5. En el cas de les pràctiques extracurriculars, cal tenir superat com a mínim el 50% dels
crèdits de la titulació en la qual es troba matriculat. Si les pràctiques són curriculars, el
percentatge mínim és el que establisca, si escau, la titulació que s'està cursant.
6. Comptar amb el vistiplau d'un professor de la Universitat de València que estiga disposat
a actuar com a tutor acadèmic de les pràctiques.
7. Complir els requisits addicionals que haja fixat, si escau, la facultat o escola on estudia o
la Fundació Universitat Empresa ADEIT.
Naturalesa de les pràctiques
Es tracta de pràctiques dotades d'una borsa econòmica, de naturalesa formativa, realitzades
pels estudiants de la Universitat de València i supervisades per un tutor tècnic del SPL i per
un tutor acadèmic de la Universitat, en el marc establert per la Fundació Universitat Empresa
de la Universitat de València (www.adeituv.es/ca/practicas-en-empresas).
Les pràctiques tenen l'objectiu genèric de complementar els coneixements adquirits en la
formació acadèmica i afavorir l'adquisició de competències que els preparen per a l’exercici
d’activitats professionals, en faciliten l'ocupabilitat i en fomenten la capacitat emprenedora.
Específicament, els objectius principals són la presa de consciència i la valoració dels capitals
lingüístics i culturals propis i aliens, l'increment de les competències comunicatives en
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valencià i en la llengua objecte dels tallers, l'adquisició d'habilitats retòriques i didàctiques i el
desenvolupament de la capacitat de treballar i construir coneixement en grup.
Aquestes pràctiques tenen un caràcter voluntari i són, en principi, extracurriculars, ja que no
formen part de cap pla d'estudis. També és possible, si l'estudiant ho desitja i la titulació en
què està matriculat ho permet, que aquestes pràctiques siguen curriculars, és a dir que
s'integren en el pla d’estudis del qual es tracte (graus i postgraus).
Les tasques dels estudiants en pràctiques se centren en la promoció simultània del valencià i
de la llengua i la cultura pròpies dels estudiants que les realitzen, mitjançant la dinamització
dels tallers de llengües i cultures (www.spluv.es/tallers) i altres activitats d'acolliment
lingüístic i foment del plurilingüisme que organitza el Servei de Política Lingüística (SPL). Es
desenvolupen en la llengua de les persones seleccionades i en valencià, com a idioma de
suport.
Les activitats es duen a terme en horaris i ubicacions acordats entre els estudiants en
pràctiques i els tècnics del SPL, compatibles amb els compromisos acadèmics dels primers i
la programació feta pels segons.
El SPL emetrà una certificació a cada estudiant en pràctiques amb detall de les activitats
realitzades i hores esmerçades i efectuarà la gratificació corresponent.
El tutor acadèmic
El tutor acadèmic és un professor de la Universitat de València que accepta fer un seguiment
efectiu de les pràctiques de l'estudiant, en coordinació amb el tutor tècnic del SPL. Les seues
funcions són les indicades per la Fundació Universitat Empresa. Principalment, ha de facilitar
l'atenció a l'estudiant durant les seues tutories. També ha de dur a terme el procés avaluador
de les pràctiques de l’estudiant tutelat i emetre la corresponent qualificació quan es tracte de
pràctiques curriculars. El tutor acadèmic pot sol·licitar a la Fundació Universitat Empresa
ADEIT el certificat de tutor acadèmic una vegada completades les pràctiques.
Dotació econòmica
La gratificació màxima de cada estudiant en pràctiques seleccionat no podrà superar els
5.900€ anuals. La gratificació es farà efectiva al final de cada quadrimestre, en funció de les
hores dedicades, de manera efectiva, a les activitats acordades pels tècnics del SPL i els
estudiants en pràctiques, amb la retenció d'impostos i les cotitzacions a la Seguretat Social
establertes per la legislació vigent.
Com proposar les pràctiques?
Has d’enviar per correu electrònic a dinamitza@uv.es el teu currículum i una carta de
motivació. Si compleixes tots els requisits esmentats més amunt, els tècnics del SPL
concertaran una entrevista amb tu. En el moment de sol·licitar les pràctiques o una volta
acordades, hauràs d'aportar també un document signat pel professor que es compromet a
actuar com a tutor acadèmic de les teues pràctiques.
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