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NORMES PER A LA CONSTITUCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ 
DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES 

Aprovat en Junta de Facultat de 13 de juny de 2012 
 
Introducció  
 
Els articles 1 i 2 de l'Estatut de la Universitat d'Alacant declaren que les llengües oficials 
de la Universitat d’Alacant són les de la Comunitat Valenciana, i inclou entre els fins de la 
Universitat potenciar el coneixement i l'ús del valencià i fer possible la plena normalització 
d’aquesta llengua en tota la vida universitària. Per a avançar en la consecució d'aquests 
objectius, la Universitat va crear un òrgan assessor del Consell de Govern, la Comissió de 
Política Lingüística (acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2010, BOUA de 3 de 
juny de 2010). Aquesta comissió ha elaborat un Pla Pluriennal de Política Lingüística 
(aprovat pel Consell de Govern el 29 de juny de 2011, BOUA de 5 de juliol de 2011) per 
als pròxims anys amb la voluntat que la Universitat en el seu conjunt, el personal i les 
unitats i centres el facen seu i el despleguen en el treball diari en els seus àmbits 
d'actuació. 
 
Els diferents òrgans i unitats de la Universitat, en l'àmbit de les seues competències i amb 
el suport de la Comissió de Política Lingüística, hauran d’adaptar a les seues 
circumstàncies específiques els objectius estratègics i específics dels diferents eixos o 
àmbits que els afecten, amb la finalitat que la Universitat en conjunt avance en la mateixa 
direcció en les diferents línies estratègiques d'aquest Pla. En relació amb això, la 
Comissió de Política Lingüística recomana la creació de comissions de centre que 
impulsen la docència en valencià, amb l´objectiu últim de garantir una oferta en valencià 
en totes les titulacions, i promoguen l'ús del valencià en els àmbits institucionals i de la 
gestió.  
 
Aquest reglament es planteja como un marc normatiu que defineix els aspectes mínims i 
necessaris per a la constitució i el funcionament de la Comissió de Política Lingüística de 
la Facultat de Ciències. 
 
 
Funcions 
 
La Comissió de Política Lingüística de la Facultat de Ciències (CPL-FC) és un òrgan de 
caràcter consultiu que actuarà d’assessor del Deganat de la Facultat en matèria de 
política lingüística. 
 
El principal objectiu d’aquesta comissió és incrementar l'ús del valencià en els àmbits de 
la docència i en els usos institucionals i de gestió, per a garantir una bona formació 
lingüística de l’alumnat i garantir els drets lingüístics dels usuaris i de les usuàries dels 
serveis de la nostra Facultat. 
 
La CPL-FC té les funcions següents: 
 
a) Proposar els eixos estratègics de la política lingüística de la Facultat i definir els 
objectius de cada eix. 
 
b) Proposar les accions i els indicadors per a avaluar l´assoliment dels objectius. 
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c) Fer propostes de modificació o d’actualització dels objectius fixats en el Pla de Política 
Lingüística de la UA. 
 
d) Elaborar, al final de cada curs acadèmic, un informe que reculla totes les accions dutes 
a terme en matèria de política lingüística. 
 
 
Composició 
 
La CPL-FC estarà integrada pels membres següents: 
 
a) El Degà o la degana, que en serà President/a, i que, d’acord amb l’article 52 del 
reglament de la Facultat, podrà delegar la presidència en el Vicedegà / la Vicedegana o 
el/la Coordinador/a corresponent. 
 
b) El Vicedegà / la Vicedegana o el/la Coordinador/a encarregat de les qüestions de 
política lingüística. 
 
c) Un professor o una professora representant de cadascuna de les titulacions adscrites a 
la Facultat. 
 
d) Un/una representant de l’alumnat de les titulacions adscrites al centre. 
 
e) L’administrador/a de centre, o persona en qui delegue. 
 
f) Quan algun dels punts de l’ordre del dia així ho aconselle, el President podrà convidar a 
assistir a la reunió, amb veu però sense vot, a altres membres de la Facultat que 
pogueren estar directament implicats amb els assumptes a tractar. 
 
 
Funcionament 
 
La CPL-FC es reunirà amb caràcter ordinari, com a mínim, una vegada cada semestre. 
Podran també reunir-se en sessió extraordinària a petició del President o quan ho sol·licite 
al menys la tercera part dels seus membres. 
 
En cas d’absència justificada a alguna reunió, els membres podran delegar la seua 
representació en un altre membre de la comissió.  
 
Es podrà crear una subcomissió de treball específica per a cada titulació i una altra per al 
col·lectiu del Personal d’Administració i Serveis. A aquestes subcomissions de treball 
podran pertànyer altres persones que no siguen membres de la CPL-FC i s’encarregaran 
de fer un seguiment del grau de consecució dels objectius proposats i d’estudiar maneres 
d’impulsar l’ús del valencià en les activitats acadèmiques de la titulació específica o en les 
tasques administratives. 
 
 
Convocatòria 
 
La convocatòria la farà el President i haurà de notificar-se amb una antelació mínima de 
quaranta-huit hores. Inclourà l’ordre del dia a tractar en la reunió, que serà fixat pel 
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President i que tindrà en compte, si escau, les peticions formulades per escrit pels 
membres de la comissió. 
 
 
Quòrum 
 
El quòrum per a la vàlida constitució de la comissió serà el de la majoria absoluta dels 
components. Si no existira quòrum, quedarà constituïda en segona convocatòria mitja 
hora després de l’assenyalada per a la primera, i serà suficient en este cas l’assistència 
de la tercera part dels seus membres. 
 
 
Actes 
 
De cada sessió s'alçarà acta, que contindrà, com a mínim, les circumstàncies de temps i 
lloc en què s'ha dut a terme, nombre d'assistents, punts tractats i descripció dels acords i 
de les propostes. 
 
Les deliberacions tindran caràcter estrictament confidencial i únicament quedaran 
reflectides en l'acta de la reunió les intervencions o debats a sol·licitud expressa dels 
membres. 
 
Les actes seran elaborades per la presidència i seran remeses al Deganat de la Facultat 
per al seu coneixement i arxivament. 
 
 
Renovació 
 
Els representants de la comissió es renovaran al principi de cada curs acadèmic. 
 
Es podran produir renovacions parcials quan algun dels membres cause baixa per deixar 
de formar part del col·lectiu pel qual va resultar triat o per renúncia expressa dirigida al 
President o la presidenta de la Comissió. 
 


