Acord núm. 5/2011, de 28 de gener, pel qual s’aprova la Declaració de l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua sobre el valencià en el sistema educatiu.
El Ple de l’Acadèmia Valenciana ha acordat:
Primer.- Aprovar la següent declaració:
DECLARACIÓ DE L’ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA SOBRE EL VALENCIÀ
EN EL SISTEMA EDUCATIU
L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana reconeix que tots els valencians i
valencianes «tenen el dret a rebre l’ensenyament del i en idioma valencià» (article 6.2).
La Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià preveu que els alumnes de l’ensenyament
obligatori «al final dels cicles en què es declara obligatòria la incorporació del valencià a
l’ensenyament, i qualsevol que haja estat la llengua habitual en iniciar els estudis, els
alumnes han d’estar capacitats per a utilitzar, oralment i per escrit, el valencià en igualtat
amb el castellà» (art. 19.2).
Entre les funcions de l’Acadèmia Valenciana de la llengua figura «vetlar per l’ús normal del
valencià» (Llei 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat Valenciana, de Creació de
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, art. 7d).
De l’anàlisi de l’actual situació del valencià en tot el sistema educatiu, des de l’Educació
Infantil fins a l’ensenyament universitari, es deduïx que no es garantixen plenament els
drets lingüístics i, per tant, el principi d’igualtat lingüística que preveu la llei.
En conseqüència, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua s’adreça al Govern valencià i als
rectorats de les universitats valencianes per a sol·licitar-los que adopten les mesures
oportunes per a garantir que no s’hi produïsquen situacions de discriminació real entre els
ciutadans valencians per motius lingüístics. Amb esta finalitat, caldria:
a) En les escoles infantils, proveir dels mitjans necessaris, tant de recursos humans com
materials, per a preservar el dret dels pares i mares a poder educar els seus fills en
valencià.
b) Assegurar l’ensenyament en valencià en tots els centres educatius d’Educació Infantil,
Primària i Secundària, i fer compatible la docència en valencià, en castellà i en una llengua
estrangera en tots els programes educatius, a fi d’assolir realment el principi de cooficialitat
lingüística entre el valencià i el castellà.
c) Garantir en l’ensenyament universitari el dret de tots els alumnes que s’han matriculat
en valencià a rebre una docència real i efectiva en valencià. I, en general, la presència del
valencià com a llengua cooficial en el currículum i en les activitats de tota la comunitat
universitària.
d) Satisfer, no només la demanda d’ensenyament de valencià i en valencià en tot el
sistema educatiu, sinó adoptar i incentivar totes aquelles iniciatives que servisquen per a
fer real el principi de la igualtat lingüística, tant en l’àmbit estrictament docent com en el
comunicatiu a tots els nivells.
e) Dissenyar programes d’educació multilingüe que optimitzen la concurrència de
llengües en l’àmbit educatiu valencià i que afavorisquen els valors de respecte i
d’enriquiment cultural.

f) Promoure programes d’intercanvi educatiu que permeten la difusió íntegra de la cultura
valenciana, tant en la resta d’Espanya com en el conjunt de la Unió Europea, així com
l’accés a la nostra cultura per part dels alumnes i estudiants nouvinguts.
g) Recomanar, en especial als responsables de les institucions públiques, que adopten
una actitud exemplar quant a l’ús oral i escrit del valencià, «la llengua pròpia de la
Comunitat Valenciana» segons figura en l’Estatut d’Autonomia (art. 6.1).
Segon.- Comunicar el text de la declaració al Govern valencià i als rectorats de les
universitats públiques valencianes.

