III Simpòsium Internacional EDiSo
Barcelona, UPF, 28-30 juny 2017

Desigualtat i nous discursos socials

Segona convocatòria
S’obre el període d’invitació a la participació a les sessions de treball del III Simpòsium
Internacional d’EdiSo. Podeu proposar comunicacions per a Panells Temàtics, comunicacions
lliures, intervencions en els Tallers d’Anàlisi de Dades i presentació de Pòsters:
•

•

•

•

•

Comunicacions a Panells Temàtics [PT]: orientades preferentment a investigadors/es que
desitgin compartir resultats de recerca i intercanviar idees amb col·legues amb interessos
semblants. Les propostes han d’explicitar el panell en què s’inscriuen. Teniu la llista i la
descripció dels panells aquí.
Comunicacions Lliures [CL]: orientades preferentment a investigadors/es que desitgin
compartir resultats de recerca. Si considereu que el vostre treball no s’ajusta als panells
temàtics proposats, podeu presentar el vostre treball com a Comunicació lliure.
Tallers d’anàlisi de dades [TAD]: dirigits preferentment a joves investigadors/es amb
treballs de recerca en curs que vulguin participar en sessions pràctiques sobre metodologies
d’investigació per tal d’obtenir orientacions en el seu treball. Teniu la llista i la descripció
dels tallers aquí.
Pòsters [PO]: adreçats a la presentació de resultats finals de recerca, així com a treballs en
curs o en estat inicial, que puguin beneficiar-se d’una discussió oberta amb d’altres
investigadors/es.
Debats en construcció [DC]: seguint el diàleg iniciat en edicions anteriors (EDiSo-Sevilla i
EDiSo-Coimbra), es tracta essencialment de presentar i discutir perspectives de treball,
compartir eines, punts de vista..., amb la finalitat, més enllà de confrontar opinions,
d’arribar a consensos i construir conjuntament propostes de solució o de desenvolupament
posterior. Teniu la llista i la descripció dels debats en construcció aquí.

Instruccions per als autors/es
1/ Les propostes de comunicació o contribució tindran els elements següents:
a- Títol.
b- Nom dels autors/res.
c- Llengua de la comunicació o contribució (ha de coincidir amb la llengua del títol i
del resum).
d- Nom del panell, taller o debat al qual es vol contribuir (si és comunicació lliure o
pòster, no cal).
e- Resum de la comunicació o contribució (màxim 3.000 caràcters amb espais).
f- Bibliografia (màxim 1.500 caràcters amb espais).
2/ La llengua amb què s’anuncia cada sessió (panell, taller o debat) no condiciona la llengua
de presentació de les comunicacions o intervencions. S’accepten propostes en qualsevol
llengua de l’àmbit EDiSo.
3/ El temps de què es disposarà per a cada comunicació serà de 25 minuts (15-18 minuts de
presentació i 10-7 minuts de discussió). Els cinc minuts restants fins a 30 seran per als
desplaçaments entre aules.
Les instruccions organitzatives específiques per a la coordinació de panells, tallers i debats
en construcció les podeu trobar aquí.
L’avaluació de las propostes serà realitzada pel Comitè científic, tenint en compte la seva
rellevància, la seva aportació a la disciplina i la seva relació amb el tema del simpòsium i els
objectius d’EDiSo.
Podeu trametre propostes aquí.
Inscripció
La inscripció s’efectuarà a http://edisoportal.org/events. El termini del pagament avançat
finalitzarà el dia 15 de març de 2017.
Preu amb
pagament
Tipus
Preu inscripció
avançat(fins al 15
de març)
Estudiant sòcia o soci
25€
30€
Estudiant no soci o no
35€
40€
sòcia
Sòcia o soci
50€
60€
No soci o no sòcia
80€
90€

EDiSo disposa d’un petit fons per subvencionar parcialment algunes despeses de viatge i
d’allotjament. Si sou estudiant de postgrau i no heu aconseguit finançament per a les
vostres despeses a través d’altres mitjans, si-us-plau, indiqueu-ho en el formulari
d’inscripció i assenyaleu, en el vostre missatge e-mail, que voleu optar a aquest ajut, que
serà distribuït per sorteig. Aquesta informació no afectarà l’avaluació de la vostra proposta
de participació.
Comitè organitzador
Josep M. Castellà Lidon (coordinador, Universitat Pompeu Fabra), Manuel Alcántara Plá
(Universidad Autónoma de Madrid), Encarna Atienza Cerezo (Universitat Pompeu Fabra),
Josep M. Cots Caimons (Universitat de Lleida), Olga Cruz Moya (Universidad Pablo de
Olavide, Sevilla), Júlia Llompart Esbert (Universitat Autònoma de Barcelona), Luisa Martín
Rojo (Universidad Autónoma de Madrid), Adil Moustaoui (Universidad Complutense de
Madrid), Luci Nussbaum Capdevila (Universitat Autònoma de Barcelona), Ana Pano Alamán
(Università di Bologna), Gabriela Prego Vázquez (Universidade de Santiago de Compostela),
Montserrat Ribas Bisbal (Universitat Pompeu Fabra), Maria Sabaté Dalmau (Universitat de
Lleida), Francesco Screti (Université de Fribourg).
Comitè científic
Juli Palou Sangrà (coordinador, Universitat de Barcelona), Manuel Alcántara Plá (Universidad
Autónoma de Madrid), Helena Calsamiglia Blancafort (Universitat Pompeu Fabra), Daniel
Cassany Comas (Universitat Pompeu Fabra), Josep M. Castellà Lidon (Universitat Pompeu
Fabra), Eva Codó Olsina (Universitat Autònoma de Barcelona), Josep M. Cots Caimons
(Universitat de Lleida), Olga Cruz Moya (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla), Melinda
Dooly (Universitat Autònoma de Barcelona), Carolina Figueras Solanilla (Universitat de
Barcelona), Clara Keating (Universidade de Coimbra), Júlia Llompart Esbert (Universitat
Autònoma de Barcelona), Luisa Martín Rojo (Universidad Autónoma de Madrid), Elisabeth
Miche (Universitat Pompeu Fabra), Adil Moustaoui (Universidad Complutense de Madrid),
Melissa G. Moyer (Universitat Autònoma de Barcelona), Ana Pano Alamán (Università di
Bologna), Lluís Payrató (Universitat de Barcelona), Miguel Pérez Milans (London University),
Gabriela Prego Vázquez (Universidade de Santiago de Compostela), Joan Pujolar (Universitat
Oberta de Catalunya); Montserrat Ribas Bisbal (Universitat Pompeu Fabra), Maria Sabaté
Dalmau (Universitat de Lleida), Francesco Screti (Université de Fribourg), Isabelle Simões
Marques (Universidade Aberta), Marta Tordesillas Colado (Universidad Autónoma de
Madrid), Mireia Trenchs Parera (Universitat Pompeu Fabra), Amparo Tusón Valls
(Universitat Autònoma de Barcelona).

