
SEMINARIS VIRTUALS 
DEL GRESIB

2022 - 2023

29 de setembre de 2022, 17 h
Catalina Amengual (Universitat de les
Illes Balears i Universitat Ciutat de
Dublín) Efectes de les ideologies
lingüístiques dels argentins a Mallorca
en l’aprenentatge del català

28 d'octubre de 2022, 17 h
Daniel Ruiz (Universitat Ludwig-
Maximilians de Munic)
Lenguas minorizadas y mercado turístico:
prácticas discursivas sobre autenticidad,
comodificación y vitalidad

25 de novembre de 2022, 17 h
David Ginebra 
(Universitat Autònoma de Barcelona)
Descripció gramatical de la llengua
yamalero (Colòmbia): estat de la
qüestió i perspectives de futur

16 de desembre de 2022, 17 h
Maria Mazzoli (Universitat de Groningen)
The School Census: A tool for profiling the
multilingual city and planning effective
public policies and services. The case of
Bremen

27 de gener de 2023, 17 h
Christopher Little (Universitat de
les Illes Balears i Universitat Estatal
de Mississipí)
La relació entre la dominància i les
actituds lingüístiques: evidència dels
adolescents d’Eivissa

24 de febrer de 2023, 17 h
Ares Llop (Universitat de Cambrigde) i 
Llorenç Comajoan (Universitat de Vic)
La gramàtica cognitiva aplicada i
l'ensenyament dels temps de passat en
català com a llengua addicional: propostes
i reptes

31 de març de 2023, 17 h
Natxo Sorolla
(Universitat de Saragossa)
El llenguatge en la teoria sociològica

28 d'abril de 2023, 17 h
Francesc Torres-Tamarit i Teresa Cabré
(Universitat Autònoma de Barcelona)
L’estructura prosòdica dels inicialismes en català

26 de maig de 2023, 17 h
Elga Cremades (Universitat de les
Illes Balears) i Rolf Kailuweit
(Universitat de Düsseldorf)
Els predicats psicològics en català i
altres llengües romàniques: contrast
entre l’àmbit verbal i el nominal

 30 de juny de 2023, 17 h
Isabel Crespí 
(Universitat de les Illes Balears)
Ser i estar en català: descripció i anàlisi
teòrica

Enllaç als seminaris a

través de ZOOM

https://bit.ly/3BgViFF

 

Activitats reconegudes per al passaport
cultural de la UIB (excepte si sou estudiants
del Grau de Llengua i Literatura Catalanes

de la UIB, que podeu aconseguir punts
mitjançant aquestes activitats). 

Cal inscripció: sac@uib.cat

https://bit.ly/3BgViFF
https://sac.uib.cat/aules/Passaport-Cultural/

