
2.2. Educació i recerca. Ensenyament universitari 

 

Primera proposta: Ús del català per part de les empreses externes:  

Base legal: Article 6 “Llengua” de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 

Catalunya, que fixa que el català ha de ser la llengua vehicular de la universitat i tots els 

seus serveis.   

Proposta: Les universitats han d’incloure en les seves clàusules de contractació amb 

empreses alienes, incloses les asseguradores, l’obligació que emprin normalment el 

català en: 

- Atenció oral de tots els serveis externalitats (Serveis de restauració, biblioteques) 

- En la retolació i instruccions.  

- Etiquetatges i embalatge.  

- En tot el que sigui oferta pública de productes i serveis.  

- Tot el sistema operatiu i informàtic.  

Segona proposta: Estimular el coneixement i l’ús del català a les universitats:  

Base legal: Article 6.1, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, en 

el marc de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, que anuncia que la 

universitat ha d’estimular el coneixement i l’ús del català en tots els àmbits de l’activitat 

universitària i fomentar-ne l’aprenentatge.  

Proposta: La universitat ha de fomentar l’aprenentatge de la llengua catalana entre tots 

els seus membres, indicant els recursos necessaris per fer política lingüística activa. 

Aquest fet, conjuntament amb la definició del català com a llengua d’ús normal a la 

universitat, les universitats han d’assegurar:  

- Que es duguin a terme polítiques per a incentivar el català a les aules, amb 

l’objectiu d’augmentar el percentatge d’assignatures ofertes en aquesta llengua, 

de manera que tots els graus i màsters ofereixin un 60% de grups de docència en 

català prioritzant un 80% per als graus. 

- Assegurar que, a tots els graus, els alumnes facin un mínim d’assignatures en 

català.  

- Incentivar la recerca en català organitzant premis i oferint els recursos necessaris 

perquè les publicacions escrites en tal llengua tinguin la seva visibilitat.  

  



Tercera proposta: Reforç i ampliació de l’acollida lingüística dels estudiants 

internacionals:  

Proposta: Reforçar i ampliar els programes d’acollida lingüística i cultural per a tot el 

col·lectiu d’estudiants internacionals on:  

- Es divulgui la situació sociolingüística i cultural de Catalunya amb anterioritat. 

L’estudiant ha d’arribar a la universitat tenint constància de l’ús i la importància 

de la llengua catalana.  

- S’ofereixin cursos d’iniciació del català per assegurar una comprensió bàsica i 

poder seguir les classes universitàries.  

- S’ofereixi una prova d’acreditació de nivell A1 de català amb un reconeixement 

vàlid a l’estudiant internacional.  

- S’ofereixi un reconeixement per haver cursat un mínim de classes fetes en català. 

 


