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Accions de desplegament del Pla de Política Lingüística de la UA pera les llengües oficials 

Acció per a promoure la comunicació institucional en valencia entre l'administració 
universitaria i amb altres administracions valcncianes o de la regió Vives 

Ámbit -t, Usos lnstitucionals (de PPL UA pera les llengües oficials) 
Objectiu específic 2: 

" Sensibilitzar la comunitat universi taria sobre la necessitat de prendre mesures per a 
afavorir cls usos del valencia en la gestió administrativa, en la docencia i en les relacions 
amb cls alumnes, els instituts i centres de batxillcrat les altres administracions valencianes o 

de 1' ambi t de la Xarxa Vives, i la societat valenciana." 
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Acord: 
El Consell de Direcció de la Universitat d'Aiacant, pcr a desplegar l'objcctiu 2 de l'ambit d'usos 
lingüístics institucionals del Pla de Política Lingüística de la UA per a les llcngücs oticials. ha 
acordat impulsar la comunicació en valencia dins de l'administració de la UA i d'aquesta amb els 
órgans i les administracions valencianes i de la resta d'administracions situades en el territori de la 
regió Vives. 

L'acció consisteix a redactar en \'alencia els oficis, les notes. cls missatges de correu. cls sa ludes. els 
justi ficants de recepció i al tres documcnts semblants que s'usen per a rcmetre documentació o 
traslladar o recordar una informació breu a altres órgans de la Universitat, de les administracions 
valencianes i de la resta de la regió Vives d'universitats, o pcr a justificar la recepció d'algun escrit 
d'aquests órgans o administracions. 

Aquest acord afecta inicialment el RectoraL els vicereetorats. la Secretaria General i la Gerencia. 
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