II Seminari - Assemblea Internacional EDiSo
Vigo 12.06.2018

Discurs i societat en el sigle XXI. Claus y reptes

12 de juny 2018 – Universidade de Vigo (Facultade de Filoloxía e Tradución (Campus Vigo. Lagoas
Marcosende. Universidade de Vigo).

Crida a la participació: Data límit per a enviar propostes 15 de febrer 2018
El II Seminari-Assemblea Internacional EDiSo, que tindrà lloc a la Universidade de Vigo el 12 de juny 2018,
vol ser la cita anual central d’EDiSo en 2018. Inclou la celebració de l’Assemblea General de l’Associació.
Amb aquest segon seminari-assemblea continuem la sèrie de trobades anual que organitza l’Associació,
després d’haver establert que el Simposi Internacional es farà cada dos anys. El Seminari-Assemblea EDiSo
es celebra en 2018 un dia abans de que comenci el Congrés de Lingüística General que també tindrà lloc a
Vigo i en la mateixa seu (Facultade de Filoloxía e Tradución. Universidade de Vigo).
Les activitats que s’emmarquen en aquest II Seminari-Assemblea-EDiSo (Vigo 2018) seran:
Assemblea EDiSo (només socis i sòcies): Presentació de l’informe anual de la Presidència i de l’informe
econòmic de l’Associació, dels treballs de les diverses Comissions, i altres qüestions i votacions sobre les
quals us informarem amb antelació.
Planter de Tesis de Doctorat. Tallers en els que joves investigadors poden parlar i intercanviar amb
especialistes idees sobre qualsevol aspectes de les seves tesis en curs o presentades recentment.
S’entregaran certificats de participació. Els joves investigadors interessats en presentar el seus treballs
hauran d’enviar un resum de 300 paraules que contingui la descripció del projecte i la indicació del taller en
el que volen participar:
Taller 1: Discurs i multimodalitat. Coordinadors: Lluis Payrató (Universitat de Barcelona) i Isabel Maria
Galhano Rodrigues (Universidade do Porto).
Taller 2: Discurs, racisme i societat. Coordinadors: Antonio Bañón (Universidad de Almería), Adil
Moustaoui Shir (Universidad Complutense de Madrid) i Teun Van Dijk (Universitat Pompeu Fabra).

Taller 3: Taller d’introducció a la investigació de tesis. Assemblea d’idees. Coordinadors: Olga Cruz
Moya (Universidad Pablo Olavide de Sevilla), Luci Nussbaum (Universitat Autònoma de Barcelona) i Josep
María Cots (Universitat de Lleida).
Taller 4: Discurs, trajectòries i perspectives biogràfiques. Coordinadores: Clara Keating (Universidade
de Coimbra), Júlia Llompart (Universidad Autónoma de Madrid) i Isabelle Simões Marques (Universidade
Nova de Lisboa).
Exposició de pòsters de projectes d’investigació. Presentació per part de grups d’investigació de pòsters
de projectes vigents o acabats recentment dins de l’àmbit dels Estudis sobre Discurs i Societat. Animem els
grups d’investigació a presentar les seves propostes de pòster. Els grups interessats hauran d’enviar un
resum de 300 paraules en el que hi constin els objectius, metodologia i principals resultats del projecte
d’investigació. Els pòsters estaran exposats també durant els dies del Congrés de Lingüística General. En
la sala d’exposició també es projectaran els videos sobre la “Nostra investigació”, que s’han enregistrat en
precedents trobades d’EdiSo. S’entregaran certificats als participants i als assistents. Aquesta secció està
coordinada per Felisa Rodríguez (Universidade de Santiago de Compostela) i Luz Zas (Universidad de
Santiago de Compostela).
Taula rodona sobre problemes y desafiaments pels estudis sobre discurs i societat en el segle XXI
(obert a soci@s y no soci@s). La taula rodona, titulada Discurs i Societat en el segle XXI. Claus i reptes
estarà coordinada per la professora Gabriela Prego Vázquez. Participants: Manuel Alcántara Plá
(Universidad Autónoma de Madrid), Maria Aldina Marques (Universidade do Minho), Luisa Martín Rojo
(Universidad Autónoma de Madrid), Miguel Pérez Miláns (University College London) y Amparo Tusón Valls
(Universitat Autònoma de Barcelona). S’obrirà una tanda específica de participació per als membres dels
projectes d’investigació i els participants en la exposició de pòsters, per a que també exposin, si ho desitgen,
el seu punt de visya sobre els aspectes tractats en la taula rodona. Les preguntes i els aspectes centrals
que es debatran en la taula seran distribuïts amb antelació. S’entregaran certificats als participants.
Reunions dels grups de treball i dels grups d’investigació amb la finalitat de crear propostes
conjuntes per al IV Simposi EDiSo 2019 que tindrà lloc a Santiago de Compostela, i/o altres projectes i
activitats conjuntes. Utilitza el mòdul d’inscripció per a proposar temes per les reunions de grup que vols
coordinar, indicant si el grup està obert o no a altres participants. Aquesta llista es farà pública amb antelació
per a estimular la participació de tots i totes. L’organització d’aquesta sessió estarà coordinada per Gabriela
Prego Vázquez (Universidad de Santiago de Compostela), Felisa Rodriguez Prado (Universidade de
Santiago de Compostela) i Luz Zas Varela (Universidade de Santiago de Compostela). S’entregaran
certificats als coordinadors i coordinadores de grups i als assistents. Els becaris no han de pagar l’inscripció.
Reunions de les Comissions d’EDiSo.

Presentació de propostes
Data límit: 15 de febrer 2018.
Enllaç al formulari de presentació de propostes.
Data límit per la inscripció i el pagament: 1 de juny 2018
Enllaç al formulari d’inscripció i a les instruccions de pagament.
Sólo asamblea: 0€
Soci@s/estudiantes/desemplead@s: 20€
No soci@s: 40
Beques. S’ofereixen 10 beques, repartides de la manera següent:
5 beques de 50€ per a joves investigadors del Sistema Universitario de Galicia
5 beques de 100 € per a joves investigadors d’altres universitats.
Per tal d’obtenir l’ajuda, els investigadors que aconsegueixin una beca, hauran de presentar dades en un
dels tallers proposats i dur a terme alguna de les tasques següents: (a) participar en la organització local del
Seminari-Assemblea; (b) publicar sobre aquesta trobada en les xarxes socials; (c) escriure resums de les
conclusions dels tallers i de la taula rodona; (d) altres activitats que la comissió organitzadora estableixi.

COMITÉ CIENTÍFIC: Manuel Alcántara Plá (Universidad Autónoma de Madrid), Antonio Bañón (Universidad
de Almería), Josep María Cots (Universitat de Lleida), Olga Cruz Moya (Universidad Pablo Olavide de
Sevilla), Ofelia García (City University of New York), María Rosa Garrido Sardà (Université de Lausanne),
Clara Keating (Universidade de Coimbra), Isabelle Simões Marques (Universidade Nova de Lisboa), Luisa
Martín Rojo (Universidad Autónoma de Madrid), Júlia Llompart (Universidad Autónoma de Madrid), Maria
Aldina Marques (Universidade do Minho), Adil Moustaoui Shir (Universidad Complutense de Madrid), Lucile
Nussbaum (Universitat Autònoma de Barcelona), Ana Pano Alamán (Università di Bologna), Lluis Payrató
(Universitat de Barcelona), Miguel Pérez Miláns (University College London), Gabriela Prego (Universidade
de Santiago de Compostela), Isabel Maria Galhano Rodrigues (Universidade do Porto), Felisa Rodríguez
Prado (Universidade de Santiago de Compostela), María Beatriz Taboada (Universidad Nacional del
Rosario, Argentina), Amparo Tusón (Universitat Autónoma de Barcelona), Teun Van Dijk (Universitat
Pompeu Fabra), Luz Zas Varela (Universidade de Santiago de Compostela).

COMITÉ ORGANITZADOR: Manuel Alcántara Plá (Universidad Autónoma de Madrid), Olga Cruz Moya
(Universidad Pablo Olavide de Sevilla), María Rosa Garrido Sardà (Université de Lausanne), Júlia Llompart
(Universidad Autónoma de Madrid), Isabelle Simões Marques (Universidade Nova de Lisboa), Adil
Moustaoui Shir (Universidad Complutense de Madrid), Ana Pano Alamán (Università di Bologna), Gabriela
Prego Vázquez (Universidade de Santiago de Compostela), Francesco Scretti (Glion Institute of Higher
Education), Felisa Rodríguez Prado (Universidade de Santiago de Compostela), María Beatriz Taboada
(Universidad Nacional del Rosario, Argentina), Luz Zas Varela (Universidade de Santiago de Compostela).
Amb la col·laboració de la Comissió de Congressos i Activitats Culturals d’EDiSo, i de la
Universidade de Vigo (María del Carmen Cabeza, José María García Miguel i Fernando Ramallo)

.

