
 
La Universitat de València té un compromís ferm amb l'ús del 
valencià en els àmbits docent, investigador, administratiu i 
institucional. En aquest sentit, des del Servei de Política 
Lingüística (SPL) donem suport al PDI i el PAS que ensenya, fa 
recerca i utilitza la nostra llengua a l'hora d'atendre els usuaris, 
redactar documents i, en definitiva, en totes les tasques pròpies 
del nostre treball quotidià, com també animem a donar el pas als 
qui encara no ho fan. 
 
En aquest sentit, et recordem que tens a la teua disposició tres 
centres d'autoaprenentatge de llengües (CAL) per a millorar 
el teu valencià: 
 
• CAL dels Tarongers (Aulari Nord, planta baixa) 
• CAL de Blasco Ibáñez (Aulari V, c/ Gascó Oliag, 3, planta 

baixa) 
• El CAL de Burjassot està a la planta baixa de la Biblioteca de  

Ciències.

 

Si  passes  pel  CAL  del  teu  
campus,  t'informarem  sobre  
tots els recursos formatius que  
posem  a  la  teua  disposició,  
tant  en  valencià  com  en  
anglès.  A  més  a  més,  
presentant-hi  la  sol�licitud  
adjunta en mà, podràs recollir 

gratuïtament un exemplar de la Gramàtica zero, un instrument

 

que t'ajudarà a usar més i millor el valencià dins i fora del treball,

 

i la bandolera de comerç just de la Universitat. 

Sol�licitud d'un exemplar de la Gramàtica zero i de la 
bandolera de comerç just de la Universitat 

Aquests són uns materials valuosos que no s'envien per 
correu. Es lliuren en mà, personalment, als membres de 
la comunitat universitària que passen amb aquesta butlleta 
per qualsevol dels centres d'autoaprenentatge del SPL. 
 
Nom i cognoms 
 

 
Relació amb la Universitat 

�PDI  �PAS  �Estudiant  �Una altra: 

 
Departament / centre / servei / titulació 
 

 
Mòbil Adreça electrònica 
   

 
� Vull subscriure'm a la llista de c/e Escriu-me i rebre 
informació de les activitats del SPL. 
� Ja sóc usuari del Centre d'Autoaprenentatge de Llengües. 

 
Data i signatura:



 


