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1. INFORMACIÓ INSTITUCIONAL 

 

 

1.1 . DEFINICIÓ ESTRATÈGICA  

1.1.1. Valors compartits 

1. Unitat lingüística de les comunitats universitàries membres, amb vincles geogràfics, 

històrics i culturals comuns en un context multilingüe. 

2. Col·laboració interuniversitària. 

3. Equitat entre totes les universitats. 

4. Respecte a l’autonomia universitària. 

5. Democràcia com a forma de govern de la institució. 

6. Voluntat de projecció i servei conjunt a la societat. 

 

 

1.1.2. Visió 

Ser la xarxa de referència per a l’acció conjunta i la plataforma pel desenvolupament 
d’estratègies comunes de les universitats de la comunitat que integren les societats de parla i 
cultura catalana, distribuïdes en la regió Pirineus-Mediterrània. 
 
 
 

1.1.3. Missió 

La Xarxa Vives d’Universitats promou la cohesió de la comunitat universitària i reforça la 
projecció i l’impacte de la universitat en la societat. La Xarxa Vives d’Universitats 
desenvolupa la seua missió: 

 Mitjançant una sistemàtica de treball coordinat i compartit, fonamentat en l’equitat 
entre els seus membres, la qualitat i el servei.  

 Formulant propostes conjuntes de les universitats i facilitant la seua inclusió en 
l’agenda social i política de cada realitat administrativa. 

 Contribuint a fer encara més forta l'educació superior i la recerca. 
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1.1.4. Objectius generals estratègics 

1. Promoure i desenvolupar al més alt nivell la definició d’estratègies comunes. 

2. Difondre un cos de coneixement comú sobre el sistema universitari que conforma i les 
tendències globals en educació superior i recerca universitària, amb especial atenció al 
món digital. 

3. Facilitar el treball coordinat en tots els àmbits d’actuació universitària. 

4. Impulsar i coordinar les accions interuniversitàries en els àmbits de llengua pròpia i 
multilingüisme de les universitats membres.  

5. Promoure programes interuniversitaris destinats a la comunitat universitària a través 
de la prestació de serveis innovadors i amb valor afegit per a les universitats membres. 

6. Incrementar el coneixement i el reconeixement vertebrat de la institució per part de 
les diverses realitats socials que composen l'entorn d'influència de la Xarxa Vives 
d’Universitats i reforçar la projecció internacional com a grup d’universitats. 

7. Identificar l’acció de la Xarxa Vives com a acció pròpia de cada universitat membre.  
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1.2  ÒRGANS DE GOVERN I DE TREBALL 2022  
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2. ACTUACIÓ 2021 

 
 

2.1. PROGRAMES 
 

L’actuació de la Xarxa Vives es distribueix en un total de 16 programes en què es 
classifiquen les accions de 2022, i que responen, de manera transversal en la majoria de 
casos, als àmbits de treball i als objectius estratègics de l’associació: 
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2.2. AGENDA 2030 PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 
 

Les universitats tenen un paper rellevant en la formació de les noves generacions i en la 
construcció d’un món més sostenible, just i igualitari, d’acord amb els objectius globals de 
desenvolupament sostenible que estableix l’Agenda 2030 de l’Assemblea General de 
Nacions Unides. 
 
Per aquest motiu, les accions desenvolupades en el marc del pla d’actuació anual de 
la Xarxa Vives s’alineen amb l’Agenda 2030 de Nacions Unides i contribueixen a assolir els 
diferents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que la integren. 
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2.3. ACCIONS 
 

     

1. COMUNICACIÓ Calendari Ubicació Coordinació 

     

1.1  Organitzar la IV Jornada Fòrum Vives de Comunicació Digital  UPF GTCD 

1.2  
Organitzar l’acte de lliurament de la medalla d’honor 2022 i dels 
premis de la Xarxa Vives  

Juliol UAB SE 

1.3  Revisar  i aplicar l’estratègia digital de la XVU  Permanent  SE 

1.4  Gestionar la imatge corporativa de la XVU Permanent  SE 

1.5  Elaborar i aplicar el pla de comunicació anual Permanent  SE 

1.6  
Elaborar, implementar i avaluar plans de comunicació específics 
per a activitats i productes 

Permanent  SE 

1.7  
Produir i difondre continguts informatius de la XVU en diversos 
formats (textuals, visuals i audiovisuals) 

Permanent  SE 

1.8  Coordinar i editar les publicacions pròpies de la XVU Permanent  SE 

1.9  Elaborar productes de marxandatge institucional Permanent  SE 

1.10  Difondre l’activitat de les universitats Permanent  SE 

1.11  
Gestionar la comunicació i les comunitats en els canals socials de 
la institució 

Permanent  SE 

1.12  
Actualització dels espais de treball en línia dels òrgans de 
govern i les comissions i grups de treball 

Permanent  SE 

     

2. CULTURA Calendari Ubicació Coordinació 

     

2.1  
Organitzar la VI Jornada Fòrum Vives sobre la gestió de la 
cultura a les universitats 

 UPC SE 

2.2  Organitzar la II Biennal de Teatre de la XVU 2 i 3 juny UA UA 

2.3  Carta d’Universitats i Cultura. Fase II: desenvolupament    

     

3. DEFINICIÓ ESTRATÈGICA Calendari Ubicació Coordinació 

     

3.1  
Vetllar per l’adequació dels plans de treball als objectius 
estratègics de la institució 

Permanent  SE 

3.2  Consell General: organitzar la sessió de debat estratègic 1 Febrer UIB Presidència 

3.3  Consell General: organitzar la sessió de debat estratègic 2 Juliol UAB Presidència 

     

4. ESTUDIANTS Calendari Ubicació Coordinació 

     

4.1  
Organitzar i promoure la Lliga de Debat Universitària. És 
necessària una indústria farmacèutica pública a la Unió Europea? 

4-7 abril UAB SE 

4.2  
Organitzar i promoure la Lliga de Debat de Secundària i 
Batxillerat. Cal posar límits a la ciència? 

30 març – 1 
abril 

UAB SE 

4.3  
Organitzar una sessió formativa Fòrum Vives de participants a la 
Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 

Desembre 
2022 

Virtual SE 

4.4  
Organitzar una sessió formativa Fòrum Vives de caps de jutges 
de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat (fases locals i fase 
final) 

Gener/març Virtual SE 

4.5  Organitzar i promoure una edició pilot de la Lliga de Debat Gener - maig UAB SE-
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Sènior GTProgrames 
Sènior 

4.6  
VIA UNIVERSITÀRIA III. Desenvolupar la FASE 3: anàlisi, difusió 
i debat dels resultats 

Gener - maig  SE 

4.7  Iniciar l’elaboraciódel projecte de VIA UNIVERSITÀRIA IV Tardor  SE 

     

5. ESTUDIS DE DOCTORAT Calendari Ubicació Coordinació 

     

5.1  
Elaboració d’una proposta de programa interuniversitari 
semipresencial de doctorat 

Juny  URV 

     

6. IGUALTAT DE GÈNERE Calendari Ubicació Coordinació 

     

6.1  Organitzar la jornada anual Fòrum Vives d’Igualtat de Gènere 
Novembre-

desembre 
P/D P/D 

6.2  
Iniciar la 4a fase de les Guies per a una docència universitària 
amb perspectiva de gènere 

  
UA 

UOC 

6.3  Publicació de l’informe periòdic de les Unitats d’Igualtat 2021 Gener   

6.4  
Iniciar l’elaboració de l’informe Biaix de gènere en el 
reclutament, la promoció i la retenció del personal universitari 
(2023) 

Setembre  UA-UPF  

6.5  
Compilar, processar i publicar dades periòdiques al tauler 
d’indicadors de l’Observatori de Gènere de la XVU 

Permanent  SE 

     

7. LLENGUA Calendari Ubicació Coordinació 

     

7.1  
Compartir informació sobre accions específiques destinades a 
alumnat de nou accés  

Curs 21-22  
Comissió de 

Llengua 

7.2  
Seguiment de la sol·licitud d’incorporació del català a la 
plataforma Online Linguistic Support i oferir-ne la traducció i el 
manteniment dels continguts 

  
Comissió de 

Llengua 

7.3  
Actualitzar a www.vives.org del directori de tesis i materials 
docents basat en el CBUC 

Permanent  URV-UV 

7.4  
Organitzar l’edició anual d’ajuts a les coedicions científiques 
universitàries en català 

Juliol-
octubre 

 
CL-

GTPublicacions 

7.5  
Organitzar l’edició anual de premi a l’edició universitària en 
català 

Gener-març  
CL-

GTPublicacions 

7.6  
Impulsar una plataforma de difusió dels resultats de la recerca 
universitària en català 

2021  CL 

7.7  
Elaborar la primera extracció de dades d’acord amb els 
indicadors lingüístics establerts 

2021  CL 

7.8  
Realitzar una campanya de sensibilització de tesis amb menció 
internacional/europea en català 

2021  SE 

7.9  
Realitzar una campanya de promoció dels estudis de llengua i 
literatura catalana en el marc de la col·laboració amb la 
Coordinadora d’Estudis de Filologia Catalana 

2021  
Comissió de 

Llengua 

7.10  Adaptar i traduir normes internacionals d’informació financera 2021  UdA-UB-UOC 

7.11  
Elaborar una proposta sobre la distribució funcional de les 
llengües de la docència universitària 

2020  URV 

7.12  
Elaborar un informe sobre les acreditacions lingüístiques del 
professorat 

2020  
Comissió de 
Llengua-SE 

7.13  Organitzar la trobada Fòrum Vives de voluntariat lingüístic 2021  UA 

7.14  
Desenvolupar el projecte d’aprenentatge de llengües per a 
adults amb la Universitat de Bangor 

2020-2022  CL 

7.15  
Revisar les recomanacions generals per als usos lingüístics 
institucionals i seguiment d’aplicació a cada universitat 

2021 
 UA-URV 

7.16  
Millorar la completesa i la fiabilitat de les dades de llengua de 
docència 

2021 
 CL 

7.17  Adaptació i validació oficial  de tests psicològics en català 2021-2022  UB 
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7.18  
Elaborar un model/plantilla per a plans de política lingüística 
universitaris 2021-2022 

 P/D 

7.19  
Generalitzar i visibilitzar canals per vehicular queixes 
lingüístiques als òrgans de política lingüística de cada 
universitat 

Permanent  CL 

7.20  Actualitzar els criteris i models de documentació administrativa 2021  
UdG 

GT Qualitat 
Lingüística 

7.21  
Promoure la guia de Criteris lingüístics per a textos corporatius 
de difusió general 

2021 
 

Comissió de 
Llengua-SE 

7.22  
Promoure el Diccionari de dubtes del català oral en línia al web 
de llengua de la XVU 

2021 
 

Comissió de 
Llengua-SE 

7.23  
Promoure els Criteris multilingües per la redacció de textos 
igualitaris 

2021 
 

Comissió de 
Llengua-SE 

7.24  
Organitzar el curs d’introducció a la didàctica de la llengua com 
a idioma estranger (AVL, IRL i XVU) 

  SE 

7.25  
Implementar a www.vives.org un apartat amb els recursos 
d’autoaprenentatge en línia de les universitats de la Xarxa 

2021  UJI 

7.26  Col·laborar en l’elaboració de materials d’avaluació 2021  
Comissió de 

Llengua 

7.27  
Desenvolupar nomenclatures multilingües de la gestió 
universitària 

Permanent  
UPC 

GTTN 

7.28  
Garantir l'accessibilitat dels recursos lingüístics en línia (a 
través de www.vives.org) 

Permanent  SE 

7.29  
Realitzar un recull dels projectes terminològics que està previst 
desenvolupar a cada universitat i al Termcat 

Anual  
UPC 

GTTN 

7.30  Col·laborar en la difusió de projecte VIQUITERM Permanent  
Comissió de 

Llengua 

7.31  Actualitzar les taules d’equivalències de certificats d’idiomes  Permanent  UJI 

7.32  Traslladar la informació i les directrius de CERCLES als SLU Permanent  SE 

7.33  
Elaborar un document que divulgue els aspectes clau del 
Companion Volume del MECR i proporcione consells i 
orientacions al professorat dels serveis d’idiomes 

2021  
UAB 

GT Autoapre-
nentatge 

7.34  
Revisió i actualització periòdica del manual d’estil per a la 
redacció de textos institucionals en anglès  

Permanent  
UOC 

GT Qualitat 
Lingüística 

7.35  
Compartir informació i recursos sobre les competències 
interculturals de la comunitat universitària 

Permanent  
Comissió de 

Llengua 

7.36  
Elaborar un estudi del nombre de publicacions universitàries en 
català 

Anual  SE 

7.37  
Elaborar un informe sobre el grau de desenvolupament del pla 
de política lingüística de cada universitat 

2021  
UA-UIB-UIC-

UdL 

7.38  
Facilitar eines i espais de treball en línia per la Comissió de 
Llengua  

Permanent  SE 

7.39  
Organitzar la Trobada biennal de Serveis Lingüístics 
Universitaris 

2022  UB 

7.40  
Desenvolupar accions de formació conjunta per al personal dels 
SLU 

2021   

7.41  
Donar suport a l’elaboració de comunicats institucionals i a 
posicionar-se en política lingüística com a grup d’universitats 
davant les administracions i la societat en general 

Permanent  Presidència CL 

7.42  
Actualitzar l’argumentari per als posicionaments institucionals 
sobre la llengua  

Permanent  UA-SE 

7.43  Coordinar i mantenir la representació al Termcat Permanent  GTTN 

7.44  Mantenir la col·laboració amb el IEC 
Permanent 

 
GTQL 
GTTN 

7.45  Mantenir la col·laboració amb l’AVL Permanent  Presidència CL 

7.46  
Coordinar i mantenir la representació i la participació de la XVU 
als òrgans de govern del IRL 

Permanent 
  

7.47  
Donar suport a la convocatòria del IRL de professorat de llengua 
i cultura catalanes a universitats de l’exterior 

Anual  SE 

7.48  

Mantenir la col·laboració amb la Direcció General d’Impacte 
Territorial i Social del Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya 

Permanent 

 
GTQL 

GT Aprentge. 



Pla d’actuació 2022  Xarxa Vives d’Universitats 

 
- 11 - 

7.49  
Mantenir la col·laboració amb la Direcció General de Política 
Lingüística de la Generalitat de Catalunya 

Permanent 
 

GTQL 
GT Aprentge. 

7.50  
Mantenir la col·laboració amb la Direcció General de Política 
Lingüística del Govern de les Illes Balears 

Permanent 
 Presidència CL 

7.51  
Mantenir la col·laboració amb la Direcció General de Política 
Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Generalitat 
Valenciana 

Permanent 
 Presidència CL 

7.52  
Mantenir contactes amb els serveis lingüístics d’altres 
universitats europees 

Permanent 
  

7.53  
Mantenir i ampliar el mapa de col·laboracions amb altres 
institucions de l’àmbit lingüístic  

Permanent 
 Presidència CL 

7.54  
Coordinar i mantenir la representació amb la Societat de 
Terminologia Catalana (SCATERM)  

Permanent 
 UAB-UB 

7.55  Coordinar l’assistència a la Jornada de Sociolingüística d’Alcoi Permanent  UPV 

7.56  
Organitzar una jornada Fòrum Vives sobre “Política lingüística 
universitària. Estat de la qüestió” 

2022   

7.57  Coorganitzar el 67é Congrés Anual de l’Anglo-Catalan Society Novembre  UJI 

7.58  Coordinar l’aplicació del pla d’imatge dels materials de llengua Permanent  CL 

7.59  Coordinar l’assistència a fires de llengües   SE 

7.60  Participar a les jornades anuals de Realiter Anual  GTTN 

7.61  Participar a CERCLES 
Permanent 

 
Comissió de 

Lengua 

7.62  Participar a la Xarxa Europea de la Diversitat Lingüística 
Permanent 

 
Comissió de 
Llengua-UPV 

7.63  
Facilitar l’intercanvi d’informació i accions amb la xarxa 
d’eurodiputats i altres representants en les institucions 
europees 

Permanent 
 SE 

  
   

8. MOBILITAT Calendari Ubicació Coordinació 

     

8.1  Revisar i actualitzar el programa DRAC    GT Mobilitat 

  
   

9. PREMIS I AJUTS Calendari Ubicació Coordinació 

     

9.1  
Convocar l’edició anual d’ajuts a les coedicions científiques 
universitàries en català 

Juliol-
octubre 

 
CL-

GTPublicacions 

9.2  
Convocar l’edició anual de premi a l’edició universitària en 
català 

Gener-març  
CL-

GTPublicacions 

9.3  
Col·laborar amb el GELA-UB i Òmnium Cultural en la promoció 
del II Premi a la creació de continguts audiovisuals en català, 
aranès i LSC a les xarxes 

Gener-maig  
SE 

GELA-UB 

9.4  
Col·laborar amb el GELA-UB i Òmnium Cultural en la promoció 
del premi Jesús Tuson a treballs de diversitat lingüística 

Febrer-juny  
SE 

GELA-UB 

9.5  Col·laborar en la promoció de la Beca Segimon Serrallonga   SE 

     

10. PROGRAMES SÈNIOR Calendari Ubicació Coordinació 

     

10.1  
Elaborar i publicar l’informe periòdic sobre els Programes 
Universitaris per a Majors  

Maig  SE 

10.2  
Organitzar el seminari Fòrum Vives de formació per a formadors 
de Programes Sènior 1 

Maig  UAB 

10.3  
Organitzar i promoure una edició pilot de la Lliga de Debat 
Sènior 

Gener-maig UAB 
SE-

GTProgrames 
Sènior 

     

11. PUBLICACIONS Calendari Ubicació Coordinació 

     

11.1  Mantenir el web de promoció i venda de llibre universitari Permanent  SE 
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www.e-buc.com   GT Publicacions 

11.2  
Elaborar campanyes periòdiques de promoció del llibre 
universitari 

Permanent  
GT Publicacions 

SE 

11.3  

Participar en fires del llibre:  
- Fira del Llibre de València 
- Setmana del Llibre en Català 
- Plaça del Llibre de València 

2022  

GT Publicacions 

11.4  
Organitzar l’edició anual d’ajuts a les coedicions científiques 
universitàries en català 

Juliol-
octubre 

 
CL-

GTPublicacions 

11.5  
Organitzar l’edició anual de premi a l’edició universitària en 
català  

Gener-març  
CL- 

GTPublicacions 
     

12. RECERCA Calendari Ubicació Coordinació 

     

12.1  
Coordinar el procés de reconeixement acadèmic de la tasca 
investigadora dels PDI vinculats als centres d'estudis locals 
(col·laboració Institut Ramon Muntaner) 

  SE 

12.2  Col·laborar amb l’Institut Interuniversitari d’Escola Rural   SE 

12.3  
Col·laborar amb el Centre de Recerca en Sociolingüística i 
Comunicació (CUSC) de la UB 

  SE-CL 

12.4  
Col·laborar amb el GRIE (Grup de Recerca Interdisciplinar en 
Educació) de la UdA 

  
Direcció Via 

Universitària 

12.5  
Col·laborar amb el Grup de Recerca en Educació i Treball 
(GRET) de la UAB 

  
Direcció Via 

Universitària 

12.6  
Col·laborar amb l’Equip d’Investigació TRALS (Transicions 
Acadèmiques i Laborals) de la UB 

  
Direcció Via 

Universitària 

12.7  
Col·laborar amb el Grup de 
Recerca Innovació i Anàlisis Social (GIAS) 

  
URL (GT 

Programes 
Sènior) 

12.8  

Col·laboració amb el GIBAF-UB pel projecte recerca en docència 
(convocatòria REDICE-2020) “COVID19 com a motor de canvi en 
la docència universitària: anàlisi del redisseny de la Botànica en 
la Xarxa Vives d’Universitats” 

  UB 

     

13. RELACIONS INSTITUCIONALS Calendari Ubicació Coordinació 

     

13.1  Desenvolupar la política de projecció de la Xarxa en l’entorn de 
l’arc mediterrani com a regió universitària 

Permanent 
  

13.2  Mantenir el conveni de col·laboració amb la Generalitat de 
Catalunya 

Permanent 
  

13.3  Mantenir el conveni de col·laboració amb la Generalitat 
Valenciana 

Permanent 
  

13.4  Impulsar un conveni de col·laboració amb el Govern d’Andorra Permanent   

13.5  Impulsar un conveni de col·laboració amb el Govern de les Illes 
Balears 

Permanent 
  

13.6  Coordinar col·laboració amb Acadèmia Valenciana de la Llengua Permanent   

13.7  Coordinar col·laboració amb Associació Catalana de la Premsa 
Comarcal 

Permanent 
  

13.8  Coordinar col·laboració amb Col·lectiu Universitat Jaume I per la 
Llengua i la Cultura 

Permanent 
  

13.9  Coordinar col·laboració amb Federació Escola Valenciana Permanent   

13.10  Coordinar col·laboració amb Fòrum Valencià pel Corredor 
Mediterrani 

Permanent 
  

13.11  Coordinar col·laboració amb Institut d’Estudis Catalans Permanent   

13.12  Coordinar col·laboració amb Institut Ramon Muntaner Permanent   

13.13  Coordinar col·laboració amb Universitat Catalana d’Estiu Permanent   

13.14  Promoure col·laboració amb diputacions provincials Permanent   

13.15  Participar en la Junta Rectora i en el Consell de Direcció de 
l’Institut Ramon Llull 

Permanent 
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13.16  Participar en el Consell Social de la Llengua Catalana Permanent   

13.17  Participar en la Comissió de Commemoracions de la Generalitat 
de Catalunya 

2022 
  

13.18  Vetllar per incorporar altres universitats del territori encara no 
membres a la Xarxa 

Permanent 
  

  
   

14. RELACIONS INTERNACIONALS I COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT 

Calendari Ubicació Coordinació 

     

14.1  Participar en els òrgans de direcció i de treball de l’Associació 
Europea d’Universitats 

Permanent  Presidència 

     

15. SÍNDICS-DEFENSORS Calendari Ubicació Coordinació 

     

15.1  
Organitzar la XIV trobada anual Fòrum Vives de síndics de 
greuges, defensors i mediadors universitaris 

  P/D P/D 

     

16. UNIVERSITATS SALUDABLES I SOSTENIBLES Calendari Ubicació Coordinació 

     

16.1  
Organitzar la Trobada anual Fòrum Vives d’Universitats 
Saludables i Sostenibles 
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2.4. REUNIONS D’ÒRGANS DE GOVERN I DE TREBALL 
 

L’estructura funcional que desenvolupa aquest pla està liderada pels diferents òrgans de 
govern i de treball de la Xarxa Vives i s’executa des de l’estructura tècnica de la Secretaria 
Executiva. 

Per al 2022 es preveuen les sessions de treball següents dels diferents òrgans: 

 

 

    
 

REUNIONS  Calendari Ubicació Coordinació 

     

 
Consell General: organització de sessió ordinària 1 18 febrer UIB UIB (Presidència) 

 Consell General: organització de sessió ordinària 2 Juliol UAB UAB (Presidència) 

 
Comissió Delegada: organització de sessió 1  UIB UIB (Presidència) 

 
Comissió Delegada: organització de sessió 2  UAB UAB (Presidència) 

 
Comissió Permanent: organització de sessió 
ordinària 1 

 UAB UAB (Presidència) 

 
Comissió Permanent: organització de sessió 
ordinària 2 

 UV UV (Presidència) 

 
Comissió de Llengua: organització de sessió 1  P/D Presidència CL (UA) 

 
Comissió de Llengua: organització de sessió 2  P/D Presidència CL (UA) 

 
Comissió de Cultura: organització de sessió 1    

 GT de Comunicació Digital  UPF Coordinació GT 

 
GT de Gestió Cultural: organització de sessió 1  P/D Coordinació GT 

 
GT de Programes Sènior: organització de sessió 1 Maig UAB UAB 

 
GT de Publicacions: organització de sessió 1  UIB Coordinació GT (UB) 

 
GT d’Igualtat de Gènere: organització de sessió 1  P/D  

 GT d’Universitats Saludables i Sostenibles  P/D  
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2.5. ACCIONS PER CALENDARI 
 

 Termini/Data 
de realització 

 Preparació/ 
Tancament 

 

 
  G F M A M J J A S O N D 

1. COMUNICACIÓ             

1.1  Organitzar la IV Jornada Fòrum Vives de Comunicació Digital             

1.2  Organitzar l’acte de lliurament de la medalla d’honor 2021 de la Xarxa Vives i dels premis Joan Lluís Vives             

1.3  Revisar  i aplicar l’estratègia digital de la XVU             

1.4  Gestionar la imatge corporativa de la XVU             

1.5  Elaborar i aplicar del pla de comunicació anual             

1.6  Elaborar, implementar i avaluar plans de comunicació específics per a activitats i productes             

1.7  Produir i difondre continguts informatius de la XVU en diversos formats (textuals, visuals i audiovisuals)             

1.8  Coordinar i editar les publicacions pròpies de la XVU             

1.9  Elaborar productes de marxandatge institucional             

1.10  Difondre l’activitat de les universitats             

1.11  Gestionar la comunicació i els comunitats en els canals socials de la institució             

1.12  Actualització dels espais de treball en línia dels òrgans de govern i les comissions i grups de treball             

2. CULTURA             

2.1  Organitzar la VI Jornada Fòrum Vives sobre la gestió de la cultura a les universitats             

2.2  Organitzar la II Biennal de Teatre de la XVU             

2.3  Carta d’Universitats i Cultura. Fase II: desenvolupament             

3. DEFINICIÓ ESTRATÈGICA             

3.1  Vetllar per l’adequació dels plans de treball als objectius estratègics de la institució             

3.2  Consell General: organitzar la sessió de debat estratègic 1             

3.3  Consell General: organitzar la sessió de debat estratègic 2             

4. ESTUDIANTS             

4.1  
Organitzar i promoure la Lliga de Debat Universitària. És necessària una indústria farmacèutica pública a la 
Unió Europea? 

            

4.2  Organitzar i promoure la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat. Cal posar límits a la ciència?             

4.3  Organitzar una sessió formativa Fòrum Vives de participants a la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat             

4.4  
Organitzar una sessió formativa Fòrum Vives de caps de jutges de la Lliga de Debat de Secundària i 
Batxillerat  

            

4.5  Organitzar i promoure una edició pilot de la Lliga de Debat Sènior             
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  G F M A M J J A S O N D 

4.6  VIA UNIVERSITÀRIA III. Desenvolupar la FASE 3: anàlisi, difusió i debat dels resultats             

4.7  Iniciar l’elaboració del projecte de VIA UNIVERSITÀRIA IV             

              

5. ESTUDIS DE DOCTORAT             

5.1  Elaborar una proposta de programa interuniversitari semipresencial de doctorat             

6. IGUALTAT DE GÈNERE             

6.1  Organitzar la jornada anual Fòrum Vives sobre Igualtat de Gènere             

6.2  Iniciar la 4a fase de les Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere             

6.3  Publicar l’informe periòdic de les Unitats d’Igualtat 2021             

6.4  
Iniciar l’elaboració de l’informe Biaix de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció de personal 
universitari (2023) 

            

6.5  Compilar, processar i publicar dades periòdiques al tauler d’indicadors de l’Observatori de Gènere              

     7.          LLENGUA             

7.1  Compartir informació sobre accions específiques destinades a alumnat de nou accés              

7.2  
Fer el seguiment de la sol·licitud d’incorporació del català a la plataforma Online Linguistic Support i oferir-
ne la traducció i el manteniment dels continguts 

            

7.3  Actualitzar a www.vives.org del directori de tesis i materials docents basat en el CBUC             

7.4  Organitzar l’edició anual d’ajuts a les coedicions científiques universitàries en català             

7.5  Organitzar l’edició anual de premi a l’edició universitària en català             

7.6  Impulsar una plataforma de difusió dels resultats de la recerca universitària en català             

7.7  Elaborar la primera extracció de dades d’acord amb els indicadors lingüístics establerts             

7.8  Realitzar una campanya de sensibilització de tesis amb menció internacional/europea en català             

7.9  
Realitzar una campanya de promoció dels estudis de llengua i literatura catalana en el marc de la 
col·laboració amb la Coordinadora d’Estudis de Filologia Catalana 

            

7.10  Adaptar i traduir normes internacionals d’informació financera             

7.11  Elaborar una proposta sobre la distribució funcional de les llengües de la docència universitària             

7.12  Elaborar un informe sobre les acreditacions lingüístiques del professorat             

7.13  Organitzar la trobada Fòrum Vives de voluntariat lingüístic             

7.14  Desenvolupar el projecte d’aprenentatge de llengües per a adults amb la Universitat de Bangor             

7.15  
Revisar les recomanacions generals per als usos lingüístics institucionals i seguiment d’aplicació a cada 
universitat 

            

7.16  Millorar la completesa i la fiabilitat de les dades de llengua de docència             

7.17  Adaptació i validació oficial  de tests psicològics en català             

7.18  Elaborar un model/plantilla per a plans de política lingüística universitaris             

7.19  
Generalitzar i visibilitzar canals per vehicular queixes lingüístiques als òrgans de política lingüística de cada 
universitat 

            

7.20  Actualitzar els criteris i models de documentació administrativa             
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  G F M A M J J A S O N D 

7.21  Promoure la guia de Criteris lingüístics per a textos corporatius de difusió general             

7.22  Promoure el Diccionari de dubtes del català oral en línia al web de llengua de la XVU             

7.23  Promoure els Criteris multilingües per la redacció de textos igualitaris             

7.24  Organitzar el curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger (AVL, IRL i XVU)             

7.25  Implementar a www.vives.org un apartat amb recursos d’autoaprenentatge en línia              

7.26  Col·laborar en l’elaboració de materials d’avaluació             

7.27  Desenvolupar nomenclatures multilingües de la gestió universitària             

7.28  Garantir l'accessibilitat dels recursos lingüístics en línia (a través de www.vives.org)             

7.29  
Realitzar un recull dels projectes terminològics que està previst desenvolupar a cada universitat i al 
Termcat 

            

7.30  Col·laborar en la difusió de projecte VIQUITERM             

7.31  Actualitzar les taules d’equivalències de certificats d’idiomes              

7.32  Traslladar la informació i les directrius de CERCLES als SLU             

7.33  
Elaborar un document que divulgue els aspectes clau del Companion Volume del MECR i proporcione 
consells i orientacions al professorat dels serveis d’idiomes 

            

7.34  Revisió i actualització periòdica del manual d’estil per a la redacció de textos institucionals en anglès              

7.35  Compartir informació i recursos sobre les competències interculturals de la comunitat universitària             

7.36  Elaborar un estudi del nombre de publicacions universitàries en català             

7.37  Elaborar un informe sobre el grau de desenvolupament del pla de política lingüística de cada universitat             

7.38  Facilitar eines i espais de treball en línia per la Comissió de Llengua              

7.39  Organitzar la Trobada biennal de Serveis Lingüístics Universitaris             

7.40  Desenvolupar accions de formació conjunta per al personal dels SLU             

7.41  
Donar suport a l’elaboració de comunicats institucionals i a posicionar-se en política lingüística com a grup 
d’universitats davant les administracions i la societat en general 

            

7.42  Actualitzar l’argumentari per als posicionaments institucionals sobre la llengua              

7.43  Coordinar i mantenir la representació al Termcat             

7.44  Mantenir la col·laboració amb el IEC             

7.45  Mantenir la col·laboració amb l’AVL             

7.46  Coordinar i mantenir la representació i la participació de la XVU als òrgans de govern del IRL             

7.47  
Donar suport a la convocatòria del IRL de professorat de llengua i cultura catalanes a universitats de 
l’exterior 

            

7.48  
Mantenir la col·laboració amb la Direcció General d’Impacte Territorial i Social del Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya 

            

7.49  Mantenir la col·laboració amb la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya             

7.50  Mantenir la col·laboració amb la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears             

7.51  
Mantenir la col·laboració amb la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la 
Generalitat Valenciana 

            

7.52  Mantenir contactes amb els serveis lingüístics d’altres universitats europees             
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  G F M A M J J A S O N D 

7.53  Mantenir i ampliar el mapa de col·laboracions amb altres institucions de l’àmbit lingüístic              

7.54  Coordinar i mantenir la representació amb la Societat de Terminologia Catalana (SCATERM)              

7.55  Coordinar l’assistència a la Jornada de Sociolingüística d’Alcoi             

7.56  Organitzar una jornada Fòrum Vives sobre “Política lingüística universitària. Estat de la qüestió”             

7.57  Coorganitzar el 67é Congrés Anual de l’Anglo-Catalan Society             

7.58  Coordinar l’aplicació del pla d’imatge dels materials de llengua             

7.59  Coordinar l’assistència a fires de llengües             

7.60  Participar a les jornades anuals de Realiter             

7.61  Participar a CERCLES             

7.62  Participar a la Xarxa Europea de la Diversitat Lingüística             

7.63  
Facilitar l’intercanvi d’informació i accions amb la xarxa d’eurodiputats i altres representants en les 
institucions europees 

            

8.         MOBILITAT             

8.1  Revisar i actualitzar el programa DRAC             

9. PREMIS I AJUTS             

9.1  Convocar l’edició anual d’ajuts a les coedicions científiques universitàries en català             

9.2  Convocar l’edició anual de premi a l’edició universitària en català             

9.3  
Col·laborar amb el GELA-UB i Òmnium Cultural en la promoció del I Premi a la creació de continguts 
audiovisuals en català, aranés i LSC  a les xarxes 

            

9.4  
Col·laborar amb el GELA-UB i Òmnium Cultural en la promoció del premi Jesús Tuson a treballs de diversitat 
lingüística 

            

9.5  Col·laborar en la promoció de la Beca Segimon Serrallonga             

10. PROGRAMES SÈNIOR             

10.1  Elaborar i publicar l’informe periòdic sobre els Programes Universitaris per a Majors              

10.2  Organitzar el seminari Fòrum Vives de formació per a formadors de Programes Sènior 1             

10.3  Organitzar i promoure una edició pilot de la Lliga de Debat Sènior             

11. PUBLICACIONS             

11.1  Mantenir el web de promoció i venda de llibre universitari www.e-buc.com               

11.2  Elaborar campanyes periòdiques de promoció del llibre universitari             

11.3  Participar en fires del llibre             

11.4  Organitzar l’edició anual d’ajuts a les coedicions científiques universitàries en català             

11.5  Organitzar l’edició anual de premi a l’edició universitària en català              

12. RECERCA             

12.1  
Coordinar el procés de reconeixement acadèmic de la tasca investigadora dels PDI vinculats als centres 
d'estudis locals (col·laboració Institut Ramon Muntaner) 

            

12.2  Col·laborar amb l’Institut Interuniversitari d’Escola Rural             
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  G F M A M J J A S O N D 

12.3  Col·laborar amb el Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació (CUSC) de la UB             

12.4  Col·laborar amb el GRIE (Grup de Recerca Interdisciplinar en Educació) de la UdA             

12.5  Col·laborar amb el Grup de Recerca en Educació i Treball (GRET) de la UAB             

12.6  Col·laborar amb l’Equip d’Investigació TRALS (Transicions Acadèmiques i Laborals) de la UB             

12.7  Col·laborar amb el Grup de Recerca Innovació i Anàlisis Social (GIAS)             

12.8  Col·laborar amb el GIBAF-UB per projecte de recerca en docència             

13. RELACIONS INSTITUCIONALS             

13.1  Desenvolupar la política de projecció de la Xarxa en l’entorn de l’arc mediterrani com a regió universitària             

13.2  Mantenir el conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya             

13.3  Mantenir el conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana             

13.4  Impulsar un conveni de col·laboració amb el Govern d’Andorra             

13.5  Impulsar un conveni de col·laboració amb el Govern de les Illes Balears             

13.6  Coordinar col·laboració amb Acadèmia Valenciana de la Llengua             

13.7  Coordinar col·laboració amb Associació Catalana de la Premsa Comarcal             

13.8  Coordinar col·laboració amb Col·lectiu Universitat Jaume I per la Llengua i la Cultura             

13.9  Coordinar col·laboració amb Federació Escola Valenciana             

13.10  Coordinar col·laboració amb Fòrum Valencià pel Corredor Mediterrani             

13.11  Coordinar col·laboració amb Institut d’Estudis Catalans             

13.12  Coordinar col·laboració amb Institut Ramon Muntaner             

13.13  Coordinar col·laboració amb Universitat Catalana d’Estiu             

13.14  Promoure col·laboració amb diputacions provincials             

13.15  Participar en la Junta Rectora i en el Consell de Direcció de l’Institut Ramon Llull             

13.16  Participar en el Consell Social de la Llengua Catalana             

13.17  Participar en la Comissió de Commemoracions de la Generalitat de Catalunya             

13.18  Vetllar per incorporar altres universitats del territori encara no membres a la Xarxa             

14. RELACIONS INTERNACIONALS I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT             

14.1  Participar en els òrgans de direcció i de treball de l’Associació Europea d’Universitats             

15. SÍNDICS-DEFENSORS             

15.1  Organitzar la XIV trobada anual Fòrum Vives de síndics de greuges, defensors i mediadors universitaris             

16. UNIVERSITATS SALUDABLES I SOSTENIBLES             

16.1  Organitzar la Trobada anual Fòrum Vives d’Universitats Saludables i Sostenibles             
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2.6. COORDINACIÓ DE LES ACCIONS 
 

  UAO UA UdA UAB UB UCH UdG UIB UIC UJI UdL UMH UOC UPVD UPC UPV UPF URL URV US UV 
UVIC
-UCC 

SE 
P.- 

VP1 

1. COMUNICACIÓ                         

1.1  
Organitzar la IV Jornada Fòrum Vives de 
Comunicació Digital 

                        

1.2  

Organitzar l’acte de lliurament de la medalla 
d’honor 2021 de la Xarxa Vives i dels premis Joan 
Lluís Vives 

                        

1.3  Revisar  i aplicar l’estratègia digital de la XVU                         

1.4  Gestionar la imatge corporativa de la XVU                         

1.5  Elaborar i aplicar el pla de comunicació anual                         

1.6  
Elaborar, implementar i avaluar plans de 
comunicació específics per a activitats i productes 

                        

1.7  
Produir i difondre continguts informatius de la XVU 
en diversos formats (textuals, visuals i audiovisuals) 

                        

1.8  
Coordinar i editar les publicacions pròpies de la 
XVU 

                        

1.9  Elaborar productes de marxandatge institucional                         

1.10  Difondre l’activitat de les universitats                         

1.11  
Gestionar la comunicació i les comunitats en els 
canals socials de la institució 

                        

1.12  
Actualització dels espais de treball en línia dels 
òrgans de govern i les comissions i grups de treball 

                        

2. CULTURA                         

2.1  
Organitzar la VI Jornada Fòrum Vives sobre la gestió 
de la cultura a les universitats 

                        

2.2  Organitzar la II Biennal de Teatre de la XVU                         

2.3  
Carta d’Universitats i Cultura. Fase II: 
desenvolupament 

                        

3. DEFINICIÓ ESTRATÈGICA                         

3.1  
Vetllar per l’adequació dels plans de treball als 
objectius estratègics de la institució 

                        

3.2  
Consell General: organitzar la sessió de debat 
estratègic 1 

                        

3.3  
Consell General: organitzar la sessió de debat 
estratègic 2 

                        

4. ESTUDIANTS                         

4.1  

Organitzar i promoure la Lliga de Debat 
Universitària. És necessària una indústria 
farmacèutica pública a la Unió Europea? 

                        

4.2  
Organitzar i promoure la Lliga de Debat de 
Secundària i Batxillerat. Cal posar límits a la ciència? 

                        

4.3  Organitzar una sessió formativa Fòrum Vives de                         
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  UAO UA UdA UAB UB UCH UdG UIB UIC UJI UdL UMH UOC UPVD UPC UPV UPF URL URV US UV 
UVIC
-UCC 

SE 
P.- 

VP1 

participants a la Lliga de Debat de Secundària i 
Batxillerat 

4.4  

Organitzar una sessió formativa Fòrum Vives de 
caps de jutges de la Lliga de Debat de Secundària i 
Batxillerat  

                        

4.5  
Organitzar i promoure una edició pilot de la Lliga de 
Debat Sènior 

                        

4.6  
VIA UNIVERSITÀRIA III. Desenvolupar la FASE 3: 
anàlisi, difusió i debat dels resultats 

                        

4.7  
Iniciar l’elaboració del projecte de VIA 
UNIVERSITÀRIA IV 

                        

5. ESTUDIS DE DOCTORAT                         

5.1  
Elaborar una proposta de programa 
interuniversitari semipresencial de doctorat 

                        

6. IGUALTAT DE GÈNERE                         

6.1  
Organitzar la jornada anual Fòrum Vives sobre 
Igualtat de Gènere 

                        

6.2  
Iniciar la 4a fase de les Guies per a una docència 
universitària amb perspectiva de gènere 

                        

6.3  
Publicar l’informe periòdic de les Unitats d’Igualtat 
2021 

                        

6.4  

Iniciar l’elaboració de l’informe Biaix de gènere en el 
reclutament, la promoció i la retenció de personal 
universitari (2023) 

                        

6.5  
Compilar, processar i publicar dades periòdiques al 
tauler d’indicadors de l’Observatori de Gènere  

                        

7. LLENGUA                         

7.1  
Compartir informació sobre accions específiques 
destinades a alumnat de nou accés  

                        

7.2  

Fer el seguiment a la sol·licitud d’incorporació del 
català a la plataforma Online Linguistic Support i 
oferir-ne la traducció i el manteniment dels 
continguts 

                        

7.3  
Actualitzar a www.vives.org del directori de tesis i 
materials docents basat en el CBUC 

                        

7.4  
Organitzar l’edició anual d’ajuts a les coedicions 
científiques universitàries en català 

                        

7.5  
Organitzar l’edició anual de premi a l’edició 
universitària en català 

                        

7.6  
Impulsar una plataforma de difusió dels resultats de 
la recerca universitària en català 

                        

7.7  
Elaborar la primera extracció de dades d’acord amb 
els indicadors lingüístics establerts 

                        

7.8  
Realitzar una campanya de sensibilització de tesis 
amb menció internacional/europea en català 

                        

7.9  Realitzar una campanya de promoció dels estudis                         
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  UAO UA UdA UAB UB UCH UdG UIB UIC UJI UdL UMH UOC UPVD UPC UPV UPF URL URV US UV 
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de llengua i literatura catalana en el marc de la 
col·laboració amb la Coordinadora d’Estudis de 
Filologia Catalana 

7.10  
Adaptar i traduir normes internacionals 
d’informació financera 

                        

7.11  
Elaborar una proposta sobre la distribució funcional 
de les llengües de la docència universitària 

                        

7.12  
Elaborar un informe sobre les acreditacions 
lingüístiques del professorat 

                        

7.13  
Organitzar la trobada Fòrum Vives de voluntariat 
lingüístic 

                        

7.14  
Desenvolupar el projecte d’aprenentatge de 
llengües per a adults amb la Universitat de Bangor 

                        

7.15  

Revisar les recomanacions generals per als usos 
lingüístics institucionals i seguiment d’aplicació a 
cada universitat 

                        

7.16  
Millorar la completesa i la fiabilitat de les dades de 
llengua de docència 

                        

7.17  
Adaptació i validació oficial  de tests psicològics en 
català 

                        

7.18  
Elaborar un model/plantilla per a plans de política 
lingüística universitaris 

                        

7.19  

Generalitzar i visibilitzar canals per vehicular 
queixes lingüístiques als òrgans de política 
lingüística de cada universitat 

                        

7.20  
Actualitzar els criteris i models de documentació 
administrativa 

                        

7.21  
Promoure la guia de Criteris lingüístics per a textos 
corporatius de difusió general 

                        

7.22  
Promoure el Diccionari de dubtes del català oral en 
línia al web de llengua de la XVU 

                        

7.23  
Promoure els Criteris multilingües per la redacció de 
textos igualitaris 

                        

7.24  
Organitzar el curs d’introducció a la didàctica de la 
llengua com a idioma estranger (AVL, IRL i XVU) 

                        

7.25  

Implementar a www.vives.org un apartat amb els 
recursos d’autoaprenentatge en línia de les 
universitats de la Xarxa 

                        

7.26  Col·laborar en l’elaboració de materials d’avaluació                         

7.27  
Desenvolupar nomenclatures multilingües de la 
gestió universitària 

                        

7.28  
Garantir l'accessibilitat dels recursos lingüístics en 
línia (a través de www.vives.org) 

                        

7.29  

Realitzar un recull dels projectes terminològics que 
està previst desenvolupar a cada universitat i al 
Termcat 

                        

7.30  Col·laborar en la difusió de projecte VIQUITERM                         

7.31  Actualitzar les taules d’equivalències de certificats                         
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d’idiomes  

7.32  
Traslladar la informació i les directrius de CERCLES 
als SLU 

                        

7.33  

Elaborar un document que divulgue els aspecte clau 
del Companion Volume del MECR i proporcione 
consells i orientacions al professorat dels serveis 
d’idiomes 

                        

7.34  
Revisió i actualització periòdica del manual d’estil 
per a la redacció de textos institucionals en anglès  

                        

7.35  

Compartir informació i recursos sobre les 
competències interculturals de la comunitat 
universitària 

                        

7.36  
Elaborar un estudi del nombre de publicacions 
universitàries en català 

                        

7.37  

Elaborar un informe sobre el grau de 
desenvolupament del pla de política lingüística de 
cada universitat 

                        

7.38  
Facilitar eines i espais de treball en línia per la 
Comissió de Llengua  

                        

7.39  
Organitzar la Trobada biennal de Serveis Lingüístics 
Universitaris 

                        

7.40  
Desenvolupar accions de formació conjunta per al 
personal dels SLU 

                        

7.41  

Donar suport a l’elaboració de comunicats 
institucionals i a posicionar-se en política lingüística 
com a grup d’universitats davant les 
administracions i la societat en general 

                        

7.42  
Actualitzar l’argumentari per als posicionaments 
institucionals sobre la llengua  

                        

7.43  Coordinar i mantenir la representació al Termcat                         

7.44  Mantenir la col·laboració amb el IEC                         

7.45  Mantenir la col·laboració amb l’AVL                         

7.46  
Coordinar i mantenir la representació i la 
participació de la XVU als òrgans de govern del IRL 

                        

7.47  

Donar suport a la convocatòria del IRL de 
professorat de llengua i cultura catalanes a 
universitats de l’exterior 

                        

7.48  

Mantenir la col·laboració amb la Direcció General 
d’Impacte Territorial i Social del Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya 

                        

7.49  
Mantenir la col·laboració amb la Direcció General de 
Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya 

                        

7.50  
Mantenir la col·laboració amb la Direcció General de 
Política Lingüística del Govern de les Illes Balears 

                        

7.51  

Mantenir la col·laboració amb la Direcció General de 
Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la 
Generalitat Valenciana 
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7.52  
Mantenir contactes amb els serveis lingüístics 
d’altres universitats europees 

                        

7.53  
Mantenir i ampliar el mapa de col·laboracions amb 
altres institucions de l’àmbit lingüístic  

                        

7.54  
Coordinar i mantenir la representació amb la 
Societat de Terminologia Catalana (SCATERM)  

                        

7.55  
Coordinar l’assistència a la Jornada de 
Sociolingüística d’Alcoi 

                        

7.56  
Organitzar una jornada Fòrum Vives sobre “Política 
lingüística universitària. Estat de la qüestió” 

                        

7.57  
Coorganitzar el 67é Congrés Anual de l’Anglo-
Catalan Society 

                        

7.58  
Coordinar l’aplicació del pla d’imatge dels materials 
de llengua 

                        

7.59  Coordinar l’assistència a fires de llengües                         

7.60  Participar a les jornades anuals de Realiter                         

7.61  Participar a CERCLES                         

7.62  
Participar a la Xarxa Europea de la Diversitat 
Lingüística 

                        

7.63  

Facilitar l’intercanvi d’informació i accions amb la 
xarxa d’eurodiputats i altres representants en les 
institucions europees 

                        

8. MOBILITAT                         

8.1  Revisar i actualitzar el programa DRAC                         

9. PREMIS I AJUTS                         

9.1  
Convocar l’edició anual d’ajuts a les coedicions 
científiques universitàries en català 

                        

9.2  
Convocar l’edició anual de premi a l’edició 
universitària en català 

                        

9.3  

Col·laborar amb el GELA-UB i Òmnium Cultural en 
la promoció del I Premi a la creació de continguts 
audiovisuals en català, aranés i LSC  a les xarxes 

                        

9.4  

Col·laborar amb el GELA-UB i Òmnium Cultural en 
la promoció del premi Jesús Tuson a treballs de 
diversitat lingüística 

                        

9.5  
Col·laborar en la promoció de la Beca Segimon 
Serrallonga 

                        

10. PROGRAMES SÈNIOR                         

10.1  
Elaborar i publicar l’informe periòdic sobre els 
Programes Universitaris per a Majors  

                        

10.2  
Organitzar el seminari Fòrum Vives de formació per 
a formadors de Programes Sènior 1 

                        

10.3  
Organitzar i promoure una edició pilot de la Lliga de 
Debat Sènior 

                        

11. PUBLICACIONS                         
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11.1  
Mantenir el web de promoció i venda de llibre 
universitari www.e-buc.com   

                        

11.2  
Elaborar campanyes periòdiques de promoció del 
llibre universitari 

                        

11.3  Participar en fires del llibre                         

11.4  
Organitzar l’edició anual d’ajuts a les coedicions 
científiques universitàries en català 

                        

11.5  
Organitzar l’edició anual de premi a l’edició 
universitària en català  

                        

12. RECERCA                         

12.1  

Coordinar el procés de reconeixement acadèmic de 
la tasca investigadora dels PDI vinculats als centres 
d'estudis locals (col·laboració Institut Ramon 
Muntaner) 

                        

12.2  
Col·laborar amb l’Institut Interuniversitari d’Escola 
Rural 

                        

12.3  
Col·laborar amb el Centre de Recerca en 
Sociolingüística i Comunicació (CUSC) de la UB 

                        

12.4  
Col·laborar amb el GRIE (Grup de Recerca 
Interdisciplinar en Educació) de la UdA 

                        

12.5  
Col·laborar amb el Grup de Recerca en Educació i 
Treball (GRET) de la UAB 

                        

12.6  
Col·laborar amb l’Equip d’Investigació TRALS 
(Transicions Acadèmiques i Laborals) de la UB 

                        

12.7  
Col·laborar amb el Grup de Recerca Innovació i 
Anàlisis Social (GIAS) 

                        

12.8  
Col·laborar amb el GIBAF-UB per projecte de 
recerca en docència 

                        

13. RELACIONS INSTITUCIONALS                         

13.1  Desenvolupar la política de projecció de la Xarxa en 
l’entorn de l’arc mediterrani com a regió 
universitària 

                        

13.2  Mantenir el conveni de col·laboració amb la 
Generalitat de Catalunya 

                        

13.3  Mantenir el conveni de col·laboració amb la 
Generalitat Valenciana 

                        

13.4  Impulsar un conveni de col·laboració amb el Govern 
d’Andorra 

                        

13.5  Impulsar un conveni de col·laboració amb el Govern 
de les Illes Balears 

                        

13.6  Coordinar col·laboració amb Acadèmia Valenciana 
de la Llengua 

                        

13.7  Coordinar col·laboració amb Associació Catalana de 
la Premsa Comarcal 

                        

13.8  Coordinar col·laboració amb Col·lectiu Universitat 
Jaume I per la Llengua i la Cultura 
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13.9  Coordinar col·laboració amb Federació Escola 
Valenciana 

                        

13.10  Coordinar col·laboració amb Fòrum Valencià pel 
Corredor Mediterrani 

                        

13.11  Coordinar col·laboració amb Institut d’Estudis 
Catalans 

                        

13.12  Coordinar col·laboració amb Institut Ramon 
Muntaner 

                        

13.13  Coordinar col·laboració amb Universitat Catalana 
d’Estiu 

                        

13.14  Promoure col·laboració amb diputacions 
provincials 

                        

13.15  Participar en la Junta Rectora i en el Consell de 
Direcció de l’Institut Ramon Llull 

                        

13.16  Participar en el Consell Social de la Llengua 
Catalana 

                        

13.17  Participar en la Comissió de Commemoracions de la 
Generalitat de Catalunya 

                        

13.18  Vetllar per incorporar altres universitats del 
territori encara no membres a la Xarxa 

                        

14. RELACIONS INTERNACIONALS I COOPERACIÓ 
AL DESENVOLUPAMENT 

                        

14.1  Participació en els òrgans de direcció i de treball de 
l’Associació Europea d’Universitats 

                        

15. SÍNDICS-DEFENSORS                         

15.1  
Organització de la XIII trobada anual Fòrum Vives 
de síndics de greuges, defensors i mediadors 
universitaris 

                        

16. UNIVERSITATS SALUDABLES I SOSTENIBLES                         

16.1  
Organitzar la Trobada anual Fòrum Vives 
d’Universitats Saludables i Sostenibles 
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2.7. CONVENIS 2022 
 

Els convenis de col·laboració pels diferents projectes i actuacions durant 2022 són els 
següents:  

 

ORGANISME/ENTITAT OBJECTE 

Acadèmia Valenciana de la Llengua 
Establir un acord marc de col·laboració amb la finalitat de coordinar futurs 
projectes de foment de la llengua i la cultura pròpies. 

Agència de Qualitat de 
l’Ensenyament Superior d’Andorra 

Establir el marc de col·laboració per tal d’afavorir el desenvolupament de la 
tercera edició del programa Via Universitària: accés, condicions 
d’aprenentatge, expectatives i retorn dels estudis universitaris 

Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya 

Establir el marc de col·laboració per tal d’afavorir el desenvolupament de la 
tercera edició del programa Via Universitària: accés, condicions 
d’aprenentatge, expectatives i retorn dels estudis universitaris 

Centre de Terminologia TERMCAT 
Atorgament d’una llicència no exclusiva d’ús de la Nomenclatura de gestió 
universitària 

Centre de Terminologia TERMCAT 
Atorgament de llicència no exclusiva d’ús de les dades terminològiques del 
Multidiccionari al Termcat 

Centre de Terminologia TERMCAT Col·laboració institucional en matèria terminològica 

Col·lectiu Universitat Jaume I per 
la Llengua i la Cultura 

Col·laboració amb la finalitat d’organitzar i promoure activitats 
conjuntament 

Fundació Jaume Bofill 
Cessió de dades per al desenvolupament de noves edicions del projecte “Via 
Universitària: accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels 
estudis universitaris” 

Generalitat de Catalunya – 
Departament d’Educació 

Promocionar la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 

Govern d’Andorra Establir un marc de col·laboració 

Institut Privat d’Estudis Món Juïc Establir un marc de col·laboració 

Institut Ramon Llull 
Cooperació en l’organització d’activitats i utilització de recursos i 
desenvolupament de projectes comuns 

Institut Ramon Muntaner Acord marc de col·laboració 

La Cívica – Escola Valenciana 
Organització per part de la Cívica-Escola Valenciana d’una Lliga de Debat 
entre els estudiants de secundària o batxillerat dels instituts del País 
Valencià, d’acord amb el model de la Lliga de Debat Universitari de la XVU  

Òmnium Cultural 
Col·laboració per al foment del premi Jesús Tuson i del premi a la creació de 
continguts audiovisuals en català, aranès i llengua de signes catalana a les 
xarxes 

Universitat Abat Oliba CEU 

Organització Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 

 

Universitat d’Alacant i Escola 
Valenciana 

Universitat d’Andorra 

Universitat Autònoma de 
Barcelona 
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Universitat de Barcelona 

Universitat de Girona 

Universitat Internacional de 
Catalunya 

Universitat Jaume I  

Escola Valenciana 

Universitat de Lleida 

Universitat Miguel Hernández 
d’Elx i Escola Valenciana 

Universitat Politècnica de València 
i Escola Valenciana 

Universitat Pompeu Fabra 

Universitat Rovira i Virgili 

Universitat de València i Escola 
Valenciana 

Universitat de Vic – Universitat 
Central de Catalunya 

Universitat Abat Oliba CEU 

Desenvolupament de la tercera edició Projecte Via Universitària: accés, 
condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris  

Universitat d’Alacant 

Universitat d’Andorra 

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

Universitat de Barcelona 

Universitat CEU Cardenal Herrera 

Universitat de Girona 

Universitat de les Illes Balears 

Universitat Internacional de 
Catalunya 

Universitat Jaume I 

Universitat de Lleida 

Universitat Miguel Hernández 
d’Elx 

Universitat Oberta de Catalunya 

Universitat Politècnica de 
Catalunya 
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Universitat Politècnica de València 

Universitat Pompeu Fabra 

Universitat Ramon Llull 

Universitat Rovira i Virgili 

Universitat de València 

Universitat de Vic – Universitat 
Central de Catalunya 

Universitat d’Alacant 

Conveni de cessió de drets de traducció, distribució i comunicació pública 
de les Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere 

Universitat de Barcelona 

Universitat de les Illes Balears 

Universitat de Girona 

Universitat de Vic – Universitat 
Central de Catalunya 

Universitat Jaume I 
Definició i establiment dels mitjans de coordinació dels serveis de 
prevenció de la UJI i de la XVU per a complir l’article 24 de la LPRL 

Universitat Jaume I Ubicació de la seu de la XVU a l’Edifici Àgora de l’UJI 

Universitat Jaume I 
Cooperació educativa perquè alumnat de l’UJI realitze estades en pràctiques 
a la XVU 

Universitat de Vic – Universitat 
Internacional de Catalunya 

Ajuntament de Torelló 

Difusió de la beca Segimon Serrallonga per a l’ampliació d’estudis superiors 
en Humanitats a l’estranger 

Universitats de A Coruña, Vigo i 
Santiago de Compostela 

Establir la cessió gratuïta per part de la Xarxa Vives dels drets de 
reproducció, distribució traducció al gallec i comunicació pública de les 
Guies per a una perspectiva universitària amb perspectiva de gènere a les 
entitats signatàries. 
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Secretaria Executiva 
Universitat Jaume I 
Edifici Àgora, local 10 
12006 Castelló de la Plana 
Tel. +34 964 728 993 
 

Punt de suport Catalunya 
Universitat de Vic 
Rectorat 
Sagrada Família, 7 
08500 Vic 
Tel. +34 938 861 855 

Punt de suport Illes Balears 
Universitat de les  Illes Balears 
Edifici Son Lledó 
Ctra. de Valldemossa, km. 7,5 
07122 Palma 
Tel. +34 971 173 044 

xarxa@vives.org 

www.vives.org 


