Organització:
Secció de Lingüística Catalana

Departament de Filologia Catalana
i Lingüística General
(https://filcat.ub.edu/)

MÉS INFORMACIÓ

Departament de Filologia Catalana i Lingüística
General
Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
Correu electrònic: fil-catal@ub.edu
https://filcat.ub.edu/

CLUB 29
Vint-i-novè Col·loqui Lingüístic
de la Universitat de Barcelona

FER RECERCA SOCIOLINGÜÍSTICA
EN TEMPS DE PANDÈMIA
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Divendres, 17 de setembre de 2021
Aula Maragall
Facultat de Filologia
Universitat de Barcelona

Benvingudes i benvinguts a la vint-i-novena edició
dels col·loquis lingüístics de la Universitat de
Barcelona. Fa gairebé tres decennis que la Secció de
Lingüística Catalana del Departament de Filologia
Catalana i Lingüística General de la Universitat de
Barcelona organitza aquesta trobada acadèmica
oberta a tots els professors, investigadors i
estudiants.
El CLUB 29 d’enguany vol ser una finestra d’accés
a diferents vies de coneixement en la recerca en
(socio)lingüística actual en els territoris de parla
catalana. En els darrers mesos, tant als nostres
països com a tot el planeta, els investigadors han
continuat fent feina malgrat els temps difícils i
dolorosos de pandèmia que hem viscut arreu.
Voldríem fer visible i públic un tast d’algunes de les
línies de recerca més recents per tal de difondre-les,
conèixer-les i debatre-les.
La nostra trobada anual se centra tant en el què de
les investigacions (el marc teòric, les dades, els
continguts i els resultats...) com en el com (en les
metodologies, en les maneres com intentem
escodrinyar en la complexa imbricació de les
llengües i les societats). Recerques recents, la
majoria dutes a terme en temps de pandèmia i
conduïdes per joves estudiosos de tradicions
sociolingüístiques diverses, ens donaran pistes de
treball que esperem que siguin útils per a tots els
que s’animen a investigar i, sobretot a, innovar. Us
convidem a participar-hi activament!

PROGRAMA
9.15 h

9:30 h
10 h

10:30 h
11 h
11:30 h
12 h

12:30 h

13 h
13:30 h
16 h

16:30 h

Obertura: Lluís Payrató (coordinador del
Grup d'Estudi de la Variació), Emili
Boix (coorganitzador de la jornada)
Perspectives feministes per a la recerca
en sociolingüística, Andreia Moroni
Una panoràmica de les polítiques
lingüístiques universitàries a l’espai
Vives, Avel·lí Flors-Mas
Els usos interpersonals dels alumnes de
la Bressola, Hèctor Llull
Preguntes i intervencions del públic
Pausa
Crítica, conflicte i discurs entorn del
bilingüisme social: una perspectiva
diacrònica comparada, Sebastià Moranta
El professorat de secundària i la
promoció de l’ús del català, Montserrat
Sendra
La dinamització de l’ús de la llengua al
CPNL, Marina Massaguer
Preguntes i intervencions del públic
Ideologías y estrategias lingüísticas en el
mantenimiento de la lengua de herencia
de los hijos en familias mixtas chinoespañolas/catalanas, Zhe Shao
Efectes de la pandèmia en el benestar
dels pèrits lingüistes, Roser Jiménez

17 h

Innovant per pandèmia: recerca amb
GoogleForms, Natxo Sorolla
17:30 h Preguntes i intervencions del públic
18 h
Cloenda

DADES D'ORGANITZACIÓ
Secció de Lingüística Catalana,
Departament de Filologia Catalana
i Lingüística General,
Universitat de Barcelona
Grup d’Estudi de la Variació
(2017 SGR 942)
Comissió organitzadora
Emili Boix i Montserrat Sendra
Inscripció
Empleneu les dades a l’enllaç:
https://club29ub.weebly.com/
Twitter
https://twitter.com/CLUBfilcat
Etiqueta: #CLUB29UB
Facebook
https://www.facebook.com/FilCatUB

