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LA UNITAT PER A L’EDUCACIÓ MULTILINGÜE 

 DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT 

 

La Unitat per a l’Educació Multilingüe de la Universitat d’Alacant (UEM-UA) és un 

organisme adscrit a l’Insitut Interuniversitari de Filologia Valenciana, constituït per acord de 

la mateixa Universitat d’Alacant (UA)  i Escola Valenciana, Federació d’Associacions per la 

Llengua (FEV), l’any 2005. 

 

La UEM-UA es dirigida des de llavors per una Junta Directiva conformada per especialistes 

en educació plurilingüe designats tant per la UA com per la FEV, d’entre els quals són elegits 

el director i el secretari. 

 

D’entre els objectius de la UEM-UA, perfectament recollits al seu reglament, cal destacar la 

promoció de la investigació sobre l’educació multilingüe, la constitució de grups de treball, 

l’intercanvi d’expriències educatives, donar a conéixer models i programes educatius 

plurilingües especialment relacionats amb el sistema educatiu valencià, assesorar i informar al 

conjunt de la comunitat educativa sobre aquests models i programes, assessorar llur avaluació, 

publicar i difondre treballs sobre plurlinguisme, organitzar accions formatives i de debat 

col·lectives per a aprofundir en el coneixement del programes i la seua didàctica i, en 

definitiva, donar resposta a totes les necessitats que el sistema educatiu i l’entorn social 

demanden des del punt de vista de la presència de diverses llengues, i llur 

ensenyament/aprenentatge, a les nostres escoles i instituts. 

 

L’activitat desenvolupada per la UEM-UA al llarg d’aquest sis cursos d’existència ha estan 

ben àmplia i diversa. La UEM manté un lloc web, www.ua.es/uem, on perfectament s’hi pot 

resseguir. En destacarem, però, les tres Setmanes per a l’Educació Plurilingüe, on s’han 

conjugat les aportacions dels més importants experts del nostre entorn amb el debat i la 

presentació d’experiències i bones pràctiques; els cursos sobre plurilingüisme educatiu 

organitzat al si de la Universitat d’Estiu Rafael Altamira; la presentació de llibres; 

l’elaboració i difusió de materials didàctics; una important presència als mitjans de 

comunicació per divulgar i crear estat d’opinió sobre l’educació i el plurilingüisme; el 

seguiment de les bones pràctiques escolars a través dels “Centres destacats”; el Seminari per a 

l’elaboració de materials per al tractament integrat de llengües i continguts, dirigit per Vicent 

Pascual i celebrat a Muro; exposicions com la dedicada a homenatjar a la pedagoga Marta 

Mata o “La mar de llengües”; la constitució de grups d’experts per elaborar guies per a posar 

en marxa adequadament els programes bilingües i plurilingües del nostre sistema educatiu o 

informar les famílies dels avantatges educatius i socials d’aquests programes; el manteniment 

al web d’un seguiment quotidià de totes les notícies que es generen al món de l’educació i el 

plurilingüisme, etc. 

 

Entre el projectes i reptes de futur de UEM-UA es troben estimular la creació d’altres 

organismes semblants a les universitats valencianes  —tot indica que la UEM-UJI sera ben 

prompte una realitat— ; l’edició de les unitats temàtiques pilot per al tractament integrat de 

llengües i continguts; la IV Setmana de l’Educació Plurilingüe i la posada en marxa d’una 

investigació per a avalauar els resultats dels diversos programes educativolingüístics que 

s’apliquen al País Valencià des de fa més de 25 anys i, és clar, contribuir decididament amb el 

nostre assessorament a l’èxit qualitatiu de la “Xarxa de centres de qualitat de la FEV”. 
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