
 

La ciència del llenguatge 

Projectes interdisciplinaris i la seva aplicació a l’aula de secundària. 

Coordinadors: Ángel J. Gallego (UAB) i Román Orús (DIPC & IKERBASQUE). 

Calendari: del 25 al 28 de juny de 2019. 

Horari: de 9 a 14 hores.  

Durada: 20 hores 

Lloc: Universitat Pompeu Fabra (Campus Poblenou) 

Dies 25, 26 i 28 de juny, Sala d'activitats 55.003 (edifici Tànger) 

Dia 27 de juny, TBA (edifici Roc Boronat) a l'aula 52.019 

Adreçat a: docents i estudiants de secundària 

Professorat:  

Laura Arias (UAB) 
Maria Bañeras (UAB) 
Lorena Castillo (UAB) 
Pilar Colomina (UAB) 
Ricardo Etxepare (IKER & CNRS) 
Irene Fernández (UAB) 
Román Orús (DIPC & IKERBASQUE) 
Juan Uriagereka (UMD) 

Objectius: normalment, als cursos de llengua (catalana, castellana i anglesa) de 
Secundària es combinen aspectes de la gramàtica normativa amb estratègies 
comunicatives i instrumentals dedicades sobretot a l’escriptura i la lectura. 

El nostre curs pretén complementar aquesta formació amb unes sessions que 
presenten la vessant científica de l’estudi del llenguatge. El principal objectiu 
d’aquest curs és acostar els assistents a la dimensió científica del llenguatge, tot 
considerant els punts de contacte entre el llenguatge i disciplines com la història, 
la geografia, la física i la química. A través de la combinació de classes i activitats 
dirigides, es pretén estimular el pensament científic i la capacitat d’argumentació dins el 
domini de la llengua. Això permetrà, més enllà de conèixer els descobriments que s’han 
fet al camp de la Lingüística durant les últimes dècades, reconsiderar la divisió 
Humanitats/Ciències, enriquir la seva capacitat crítica, i saber com es pot aplicar 
aquesta perspectiva a aspectes metodològics i aplicats. 

Al curs es presentaran projectes interdisciplinaris breus (1-4 setmanes) per a la seva 
aplicació als centres de secundària. Les propostes es plantejaran i discutiran a cada 
sessió amb vista a una possible aplicació per al curs acadèmic 2019-2020. 

 



 

Continguts 

- L’estudi científic del llenguatge 
- Relacions entre llenguatge i física: aspectes teòrics i aplicats 
- Relacions entre llenguatge i química: aspectes teòrics i aplicats 
- Relacions entre llenguatge i història: aspectes teòrics i aplicats 
- Relacions entre llenguatge i geografia: aspectes teòrics i aplicats 
- Relacions entre llenguatge i biologia: aspectes teòrics i aplicats 

Metodologia 

El curs en el seu conjunt es basa principalment en sessions dirigides per membres i 
col·laboradors de Gramàtica Orientada a les Competències. Les sessions es dividiran 
en una part teòrica (presentació de continguts) i una d’aplicada (pràctiques i 
presentacions de projectes). Hi haurà temps per a la discussió i una taula rodona. 

Programa 

Dimarts, 25 de juny 

09.00 – 09.30 h. Benvinguda i presentació. A càrrec d’Ángel J. Gallego (UAB). 

09.30 – 11.00 h. Relacions entre Humanitats i Ciències. A càrrec de Juan 
Uriagereka (UMD). 

11.00 – 11.30 h. Pausa llarga. 

11.30 – 13.00 h. Relacions entre Humanitats i Ciències. A càrrec de Juan 
Uriagereka (UMD). 

13.00 – 13.15 h. Pausa breu. 

13.15 – 14.00 h Discussió. 

Dimecres, 26 de juny 

09.00 – 11.00 h Relacions entre llenguatge i història: el cas de les pintures del 
gravetià. A càrrec de Ricardo Etxepare (IKER & CNRS). 

11.00 – 11.30 h. Pausa llarga 

11.30 – 13.00 h. Relacions entre llenguatge i geografia: l’estudi de la variació a les 
xarxes socials (I). A càrrec de Lorena Castillo, Pilar Colomina i Irene Fernández (UAB). 

13.00 – 13.15 h. Pausa breu. 

13.15 – 14.00 h. Discussió. 

Dijous, 27 de juny 

09.00 – 11.00 h. Relacions entre llenguatge i física. A càrrec de Román Orús (DIPC 
& IKERBASQUE) 

12.00 – 12.30 h. Pausa llarga. 



 

11.30 – 13.00 h. Relacions entre llenguatge i geografia: l’estudi de la variació a les 
xarxes socials (II). A càrrec de Laura Arias i Ángel J. Gallego (UAB). 

13.00 – 13.15 h. Pausa breu. 

13.15 – 14.00 h. Discussió. 

Divendres, 28 de juny 

09.00 – 11.00 h. Relacions entre llenguatge i química. A càrrec de Maria Bañeras 
(UAB). 

11.00 – 11.30 h. Pausa llarga. 

11.30 – 14.00 h. Taula rodona. A càrrec d’Ángel J. Gallego (moderador). 


