Co
onferèn
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nguatg
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Crida
C
a la partiicipació
ó
L’abast
L
i els objectius
La
L conferènciia pretén fom
mentar el deebat entre cieentífics sociaals sobre les relacions enntre el llengu
uatge i la fein
na
(o
ocupacions, processos lab
borals i cond
dicions de trreball). En aquest ampli camp, la connferència Laanguage at worrk.
Research
R
Advaances in Sociall Sciences proposa als paarticipants an
nalitzar la reecerca sobre centralitat lingüística
l
deels
processos
p
laboorals i les sevves implicacio
ons socials i eeconòmiques. Dins d’un marc
m de discuussió i crítica, la conferènccia
parteix
p
de la ccentralitat linggüística en el món de la innformació; co
om que la infformació estàà codificada liingüísticamen
nt,
i per una àmpplia gamma de
d productes i serveis, el lllenguatge es converteix en
e la matèria primera. El llenguatge
l
s’h
ha
l productiviitat, l’ocupab
bilitat, els sallaris i el conntrol. Llengü
ües maternes i
trractat com uun componeent clau en la
estrangeres,
e
lllenguatge infformàtic, sistemes numèri
rics, guions o protocols són
s eines de treball actuaals que han de
d
dominar
d
els professionals d'una man
nera quotidiaana. Més en
nllà de les típiques
t
"inddústries lingü
üístiques" quue
produeixen
p
lliibres o traduuccions, les converses
c
d'aavui en dia i els textos prroduïts en unn ampli venttall de llocs de
d
trreball es podeen entendre com
c
el produ
ucte final del procés laboraal.
Des
D d’una pperspectiva interdisciplin
i
ària i sota enfocamentss estrictament acadèmiccs, la conferrència reunirà
in
nvestigadors amb recercaa sobre les habilitats
h
lingü
güístiques en el treball i les seves impplicacions peer a problemees
socials i econnòmics més amplis (inclu
usió social i econòmica, inseguretat laboral,
l
apreenentatge de llarga duradda,
g
difereencials salariaals, etc.).
siindicació, dessigualtats de gènere,
Temes:
T
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

nades amb el rendiment laaboral.
Definnició i mesuraa de les capaccitats lingüístiiques relacion
Estanndardització lingüística
l
/ processos
p
d'aagència i prod
ducció.
Trebaalls "lingüísticcs" i "no linggüístics".
Llenggües no naturrals en el merrcat laboral. L
Llenguatges tèècnics i numèèrics.
Profeessions i llengguatge sectoriial. Els argotss, llenguatge dins
d l’empressa.
Habillitats lingüístiiques, salaris, ocupació i oocupabilitat.
Llenggua com a maatèria primeraa, eina i produucte.
Llenggua, contractaació i promocció.
Impliicacions sociaals i econòmiiques del trebball lingüístic.

Ponents
P
prin
ncipals:
Alicia
A
Adserà (Princeton University,
U
EU
UA),
Florian
F
Coulm
mas (Duisburrg Essen Univversity, Alem
manya),
Jaan van Ours (Erasmus Un
niversiteit Ro
otterdam, Hollanda),
Anthony
A
Pym
m (Universitatt Rovira i Virggili, Espanya)),
Christian
C
Fuchhs (Universitty of Westmin
nster, Regne Unit),
Bengt-Arne
B
W
Wickström (H
Humboldt-Un
niversität zu B
Berlin, Alemaanya).
Presentació
P
i registre dels resums
Les
L propostes de resums s'han d'envviar a amadoo.alarcon@urvv.cat. Han de
d tenir 300 paraules com
m a màxim, 4
paraules
p
clau i el nom i in
nstitució dels autors. Els ssumaris s'han
n d'enviar en anglès. Les ppresentacionss poden ser en
e
altres
a
idiomess, però els presentadors han de propporcionar un resum en an
nglès als orgganitzadors i al públic. Les
propostes
p
seraan avaluades pel comitè ciientífic. Les ccontribucionss acceptades tindran 25 m
minuts per ser presentades..

Termini
T
de prresentació dells resums: 15 de març de 22018.
Notificació
N
d'avaluació: 155 d'abril de 20018
Inscripció dell presentador: 1 de maig de
d 2018
Quotes
Q
d’insscripció:
Les
L tarifes d’innscripció incllouran una caarpeta del proograma i el caafè de les pau
uses.
Preu
P general: 100 €
Preu
P reduït (pper a estudian
nts i membress de les instituucions de sup
port): 70 €
Beques:
B
Es
E considerarran 8 beques en el registree i 4 beques een el desplaçaament entre els
e autors accceptats. Els au
utors acceptaats
han
h d'enviar uuna declaració
ó de les necessitats entre eel 16 i el 20 d'abril
d
de 2018 a amado.ala
larcon@urv.ccat. Els ajuts es
reesoldran abanns de l'1 de maig
m de 2018..
Per
P arribar a Tarragona:

http:/
//www.urv.ccat/internatio
onal/en_index
x.html
www.bookinng.com/Tarraagona/Hotelss
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R
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E
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G
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J
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G
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C
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McC Heyman
n (University of Texas at Ell Paso, USA); Maria Cristin
na
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M
(Univversity of Texass at El Paso, USA);
U
Anthoony David Pyym (Universitat Rovira i Virg
rgili, Spain); Roland
R
Terborrg
(Universidad N
Nacional Autóónoma de Méx
xico, Mexico); Ester Torres (Universitat Rovira i Virrgili, Spain); Trinidad
T
Vallle
Fordham Univversity, USA); Antoni Vidal (Universitat R
Rovira i Virgilli); Johanna Woydack
W
(Unniversity of Viennna, Austria).
(F
Comitè
C
Orgaanitzador Lo
ocal: Amado
o Alarcón (UR
RV), Antoni Vidal (URV)), Tinka Tabeea Schubert (URV), Teresa
Sorrosal
S
(URV
V), Nune Ayyvazyan (URV
V), Maria Jessús Muiños (URV),
(
Teressa Corbella ((URV), M. Carmen
C
Molin
na
(U
URV), Belén López (URV
V), Josep Ubaalde (URV), C
Carla Aguilar (URV).
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