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DENÚNCIA PÚBLICA DE L'ESTAT DE LA DOCÈNCIA EN VALENCIÀ A LA UPV
Recentment, el Vicerectorat de Cultura a través de l'Àrea de Promoció i Normalització
Lingüística ha llançat una campanya dirigida a estimular els professors de la nostra Universitat a
impartir classes en valencià que el nostre sindicat aplaudeix. No obstant això, ens dirigim a
vosaltres per mostrar-vos quina és la situació real de la docència en valencià a la UPV i quina és
l'actitud que l'actual direcció mostra cap a aquesta qüestió.
Segons les estadístiques difoses en aquesta campanya, fins un 40% dels estudiants de la
nostra universitat estan disposats a rebre classes en valencià i el 50% dels professors estan disposats
a donar classes en valencià. Això contrasta amb una oferta oficial de crèdits en valencià que els
darrers anys s’ha estancat al voltant del 7% mentre la demanda continua creixent, moderadament,
any rere any.
Tanmateix, la brutal diferència entre oferta i demanda es veu incrementada si tenim en
compte que, tal com ha reconegut el Vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica a membres
de l'STEPV, existeix un nombre de professors que imparteix en castellà les classes de grups
catalogats en valencià. Cal adonar-se que aquests professors estan cobrant, fraudulentament, un plus
de productivitat variable per l'esforç que se'ls atribueix pel fet d’impartir classes i preparar material
docent en valencià.
Des del sindicat STEPV vàrem encetar al juny de 2008, i hem continuat fins el moment, una
sèrie de negociacions amb diversos vicerectorats dirigides a cercar solucions als problemes
esmentats. En el marc d'aquestes negociacions vàrem aconseguir que fóra aprovat el "Critèri K"
d'assignació de docència en els departaments, per mitjà del qual els professors que mostren
disponibilitat de fer en valencià les classes en un grup en valencià obtenen preferència per davant
dels qui no en mostren.
No obstant això, les negociacions han arribat actualment a un punt mort degut als següents
motius:
1) La direcció de la UPV ha estat impedint explícitament l'aplicació de cap mesura per
detectar quins són els grups en valencià impartits en castellà en el present curs acadèmic, tot
i que el mateix rector es va comprometre durant la campanya electoral a posar els mitjans
necessaris per posar fi a aquest frau que pateix l'alumnat. La solució proposada per l'STEPV
era tan senzilla com incloure en l'enquesta de qualitat docent, complimentada per l'alumnat,
una pregunta sobre la llengua usada pel professor en classe.
2) La direcció de la UPV ha desestimat dissenyar cap pla ni normativa relativa a l'ordenació
docent dels grups en valencià en els nous graus. En aquest sentit, l'STEPV ha fet propostes
que millorarien la situació actual, alguna d'aquestes tan racional, i de mínims, com ofertar un
grup en valencià en assignatures on hi ha més d'un grup, però ni tal sols això se’ns ha
acceptat. Amb tot això, la direcció de la UPV està fomentant el continuisme de la política
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d'insuficiència d'oferta de crèdits en valencià. Actualment, la catalogació lingüística es fa a
criteri de la direcció dels centres, amb els resultats fatals que reflecteixen les estadístiques.
Volem fer notar que l’augment constatat de formació en valencià rebuda pels estudiants
actuals de primària i secundària, augmentarà previsiblement la diferència entre oferta i demanda de
docència en valencià en els pròxims anys, agreujant el problema de la discriminació lingüística que
pateix una part de l'alumnat de la UPV.
De tot plegat, es dedueix la clara actitud de falta de suport a la docència en valencià que
demostra bona part de l'equip rectoral actual. Per als que tingueu interés, us convidem a llegir
l'escrit que l'STEPV ha dirigit al rector després del trencament de les negociacions, a causa de
l’incompliment d’acords verbals per part de l’equip rectoral, i del qual encara no hem rebut resposta
http://www.stepv.upv.es/documents/manifest/20100602_reg8329_docencia_val.pdf
Des de l'STEPV continuarem treballant amb el màxim esperit constructiu i fent propostes
realistes, però amb contundència davant els incompliments, perquè la nostra llengua siga tractada
dignament, que els alumnes que ho desitgen puguen cursar, si més no, bona part de la seua titulació
de la UPV en valencià, i que als professors que vulguen impartir les seues classes en la nostra
llengua no se'ls negue la possibilitat de fer-ho.
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