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PROGRAMA 
 
Dimarts, 27 de juny de 2017 
 
 
9:30 h  Presentació de la jornada, a càrrec d’Amado Alarcón i Antoni Vidal (IP’s del projecte). 
 
10 h  “The political field surrounding the dual language movement (education and performance)”. 

A càrrec de Josiah McC Heyman (University of Texas at El Paso). 
 
11 h “Post truth, the crisis of experts and language and the professions research: Exploring links”. 
 A càrrec de David Block Allen (Universitat de Lleida). 
 
12 h Descans 
 
12:15 h “La indústria de la llengua: Una mirada a les professions que es basen en la llengua”. 
 A càrrec d’Ignasi Navarro (director gerent d’Incyta Linguistic Services, SL; president de 

ClusterLingua: Associació Catalana Clúster de les Indústries de la Llengua; i membre de la Comissió 
del “Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje” que elabora el Ministeri d’Energia, Turisme i 
Agenda Digital).  

 
13:15 h “El valor de las competencias lingüísticas en la formación profesional inicial: Cuestiones sociolingüísticas y educativas”.  

A càrrec de Víctor Corona (École Normale Supérieure de Lyon). 
 
14:15 h  Dinar 
 
15:30 h  TAULA RODONA: Aproximacions interdisciplinàries al llenguatge 

 Mar Gutiérrez-Colón Plana (Departament d’Estudis Anglesos i Alemanys, GR Teaching 
Languages with Technology, URV): “Aprenentatge de llengües i tecnologia: Una qüestió de 
metodologia d’ensenyament”. 

 José Eugenio García-Albea Ristol (Departament de Psicologia, GR Psicolingüística, URV): 
“Procesamiento del lenguaje en persones bilingües”. 

 Bernat López López (Estudis de Comunicació, GR Comunicació, URV): “L’escriptura 
creativa com a competència professional”. 

 Josep Ma. Cots Caimons (Departament d’Anglès i Lingüística, GR Cercle de Lingüística 
Aplicada, Universitat de Lleida): “El valor de la competència plurilingüe a la universitat i a l'empresa: 
Un projecte de recerca”. 

 Moderador: Amado Alarcón (URV). 
 
17 h “Propuesta para elaborar la escala de Intensidad Lingüística del Trabajo (ILT) en base a modelos de ecuaciones 

estructurales: Una primera aproximación tentativa”.  
 A càrrec d’Antoni Vidal Suñé (URV). 
 
17:30 h  Descans 
 
18 h “Construyendo una escala de Intensidad Lingüística del Trabajo (ILT): Trabajos preliminares para analizar la 

congruencia entre las capacidades lingüísticas reales de los trabajadores y las competencias teóricas a partir de la 
información contenida en surveys”. 
A càrrec de Teresa Corbella Domènech (URV). 

 
18:30 h  “Nuevos descendientes de migrantes en Cataluña: Un análisis sobre su integración lingüística”. 
 A càrrec de Cecilio Lapresta (UdL) 
 
19 h “Competencias lingüísticas en los orígenes de la clasificación profesional en España (1920-1990)”.  
  A càrrec de Ma. Jesús Muiños Villaverde (URV). 
 
19:30 h “Language work requirements as a source of inter-occupations payoff variability”. 

A càrrec de Josep Ubalde Buenafuente (URV). 
 
20 h   Sortida per visitar el centre de la ciutat i posterior sopar.  
 
 
 



 
 
 
Dimecres, 28 de juny de 2017 
 
 
10:30–13:30 h Project Meeting: Reunió de l’equip de recerca “Llenguatge i Ocupacions Laborals”. 
 
13:30 h  Conclusions i cloenda  
 
14 h  Dinar 
 
 
 
 

 

 


