Conferència del Llenguatge al Lloc de Treball
Avenços en la Recerca de Ciències Socials
Tarragona (Catalunya, Espanya), 7 i 8 de juny de2018
Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili (URV)
(Tarragona, Catalunya, Espanya)

L’abast i els objectius

Crida a la participació

La conferència pretén fomentar el debat entre científics socials sobre les relacions entre el llenguatge i la feina
(ocupacions, processos laborals i condicions de treball). En aquest ampli camp, la conferència Language at work.
Research Advances in Social Sciences proposa als participants analitzar la recerca sobre centralitat lingüística dels
processos laborals i les seves implicacions socials i econòmiques. Dins d’un marc de discussió i crítica, la conferència
parteix de la centralitat lingüística en el món de la informació; com que la informació està codificada lingüísticament,
i per una àmplia gamma de productes i serveis, el llenguatge es converteix en la matèria primera. El llenguatge s’ha
tractat com un component clau en la productivitat, l’ocupabilitat, els salaris i el control. Llengües maternes i
estrangeres, llenguatge informàtic, sistemes numèrics, guions o protocols són eines de treball actuals que han de
dominar els professionals d'una manera quotidiana. Més enllà de les típiques "indústries lingüístiques" que
produeixen llibres o traduccions, les converses d'avui en dia i els textos produïts en un ampli ventall de llocs de
treball es poden entendre com el producte final del procés laboral.
Des d’una perspectiva interdisciplinària i sota enfocaments estrictament acadèmics, la conferència reunirà
investigadors amb recerca sobre les habilitats lingüístiques en el treball i les seves implicacions per a problemes
socials i econòmics més amplis (inclusió social i econòmica, inseguretat laboral, aprenentatge de llarga durada,
sindicació, desigualtats de gènere, diferencials salarials, etc.).
Temes:
-

Definició i mesura de les capacitats lingüístiques relacionades amb el rendiment laboral.
Estandardització lingüística /processos d'agència i producció.
Treballs "lingüístics" i "no lingüístics".
Llengües no naturals en el mercat laboral. Llenguatges tècnics i numèrics.
Professions i llenguatge sectorial. Els argots, llenguatge dins l’empresa.
Habilitats lingüístiques, salaris, ocupació i ocupabilitat.
Llengua com a matèria primera, eina i producte.
Llengua, contractació i promoció.
Implicacions socials i econòmiques del treball lingüístic.

Ponents principals:
Alicia Adserà (Princeton University, EUA),
Florian Coulmas(Duisburg Essen University, Alemanya),
Jan van Ours (Erasmus Universiteit Rotterdam, Holanda),
Anthony Pym (UniversitatRoviraiVirgili, Espanya),
Christian Fuchs (University of Westminster, Regne Unit),
Bengt-Arne Wickström (Humboldt-Universitätzu Berlin, Alemanya).
Presentació i registre dels resums
Les propostes de resums s'han d'enviar a amado.alarcon@urv.cat. Han de tenir 300 paraules com a màxim, 4
paraules clau i el nom i institució dels autors. Els sumaris s'han d'enviar en anglès. Les presentacions poden ser en
altres idiomes, però els presentadors han de proporcionar un resum en anglès als organitzadors i al públic. Les
propostes seran avaluades pel comitè científic. Les contribucions acceptades tindran 25 minuts per ser presentades.

Termini de presentació dels resums: 15 de març de 2018.
Notificació d'avaluació: 15 d'abril de 2018
Inscripció del presentador: 1 de maig de 2018
Quotes d’inscripció:
Les tarifes d’inscripció inclouran una carpeta del programa iel cafè de les pauses.
Preu general: 100 €
Preu reduït (per a estudiants i membres de les institucions de suport): 70 €
Beques:
Es consideraran 8 beques en el registre i 4 beques en el desplaçament entre els autors acceptats. Els autors acceptats
han d'enviar una declaració de les necessitats entre el 16 i el 20 d'abril de 2018 a amado.alarcon@urv.cat. Els ajuts es
resoldran abans de l'1 de maig de 2018.
Per arribar a Tarragona:

http://www.urv.cat/international/en_index.html
www.booking.com/Tarragona/Hotels
Membres del Comitè Científic:
Amado Alarcón (UniversitatRoviraiVirgili); Till Burckhardt (Université de Gèneve,Swicherland); StéphanieCassilde (Centre
d'Étudesen Habitat Durable, Belgic); Florian Coulmas (Duisburg Essen University, Germany); Antonio Di Paolo (Universitat
de Barcelona, Spain); Federico Farini (Middlesex University in London, UK); KeijiFujiyoshi (OtemonGakuin University,
Japan); Michele Gazzola (Humboldt-Universitätzu Berlin, Germany); Nadezhda Georgieva-Stankova (Trakia University,
Bulgaria); Maria Guadalupe González (Universidad Pedagógica Nacional, Mexico); CecilioLapresta (Universitat de Lleida,
Spain); Josiah McCHeyman (University of Texas at El Paso, USA); Maria Cristina Morales (University of Texas at El Paso,
USA); Anthony David Pym (UniversitatRoviraiVirgili, Spain); Roland Terborg (Universidad Nacional Autónoma de México,
Mexico); Ester Torres (UniversitatRoviraiVirgili, Spain); Trinidad Valle (Fordham University, USA); Antoni
Vidal(UniversitatRoviraiVirgili); Johanna Woydack (University of Vienna, Austria).
Comitè Organitzador Local:
Amado Alarcón (URV), Antoni Vidal (URV), Tinka Tabea Schubert (URV), Teresa Sorrosal (URV), Nune
Ayvazyan (URV), Maria Jesús Muiños (URV), Teresa Corbella (URV), M. Carmen Molina (URV), Belén López
(URV), Josep Ubalde (URV), Carla Aguilar (URV).
Institucions de suport:

Grup de Treball 1, Sociolingüística
Associació Catalana de Sociologia.

