I ESCOLA D’ESTIU EDISO
2-3 de juliol de 2020
Residencia La Cristalera - Universidad Autónoma de Madrid
Miraflores de la Sierra (Madrid)
Presentació
Aquesta primera escola d’estiu organitzada per EDiSo té com a objectiu crear un espai de
reflexió intensa sobre qüestions teòriques i metodològiques en els estudis del discurs actuals.
Es dirigeix principalment a alumnat de postgrau, doctorands i investigadors/res (ERCs) de
qualsevol disciplina (lingüística, comunicació, sociologia, antropologia, educació, psicologia,
humanitats, etc.) amb un interès central per l’estudi del discurs des d’una perspectiva social.
El programa farà possibles diversos espais formals i informals per a debats conjunts, anàlisis
de dades i creació de xarxes de col·laboració i d’investigació. Les dues jornades acadèmiques
de l’escola inclouran activitats com ara:
•
•
•
•
•

Conferències magistrals
Grups de lectura i discussió
Mentoria sobre manuscrits
Taller d’anàlisi de dades
Presentació de comunicacions

Keynote speakers convidats:
Patricia Baquedano-López, University of California, Berkeley
Luiz Paulo da Moita Lopes, Universidade Federal do Rio de Janeiro
Lloc de celebració i matrícula
L’escola d’estiu té un caràcter residencial i es desenvoluparà a les instal·lacions de la
Residencia
La
Cristalera
de
la
Universidad
Autónoma
de
Madrid
(http://www.lacristalera.com/). La inscripció inclou desplaçament des del Campus de
Cantoblanco de la UAM i retorn al centre de Madrid quan finalitzi l’escola, allotjament durant
dues nits i pensió completa durant el curs (des del sopar del dia 1 de juliol fins al dinar del dia
3 de juliol de 2020). El preu de l’escola és de 154 euros, que correspon al cost de l’estada a La
Cristalera. No s’haurà d’abonar matrícula. EDiSo finançarà la resta de les despeses vinculades
a l’organització de l’escola i oferirà alguns ajuts per facilitar-ne la participació. El nombre de
places disponibles és de 20.

Presentació de sol·licituds
Les persones interessades a participar a l’escola d’estiu hauran d’enviar una sol·licitud
d’admissió que contingui la següent informació / documentació:
(1) Un text d’una extensió màxima de 700 paraules que resumeixi la trajectòria
acadèmica i professional de la persona sol·licitant i que faci èmfasi en la rellevància
de l’escola per al seu desenvolupament formatiu.
(2) Títol i resum de la comunicació que la persona sol·licitant presentarà a l’escola
d’estiu, d’un màxim de 500 paraules. Aquesta comunicació haurà de ser original i
reflectir un treball d’investigació en curs.
(3) Les persones que sol·licitin un ajut de participació hauran d’omplir el formulari que
es troba a continuació d’aquest text.
(4) Una de les activitats de l’escola d’estiu serà una sessió de mentoria / feedback sobre
manuscrits en progrés, per la qual cosa se sol·licitarà a les persones participants que
comparteixin un manuscrit un mes abans del començament de l’escola.
Caldrà enviar els documents (1), (2) i (3) en un sol arxiu amb format pdf a la coordinació de
l’escola d’estiu (Eva Codó, Miguel Pérez-Milans, Bernardino Tavares, David Poveda i Manuel
Alcántara) a l’adreça de correu-e escuelaediso2020@gmail.com abans del dia 1 de març de
2020.
Llengües de treball / Pertinença a EDiSo
Les llengües de treball de l’escola d’estiu seran les habituals de les activitats d’EDiSo. Les
persones que participin a l’escola d’estiu hauran de ser or fer-se sòcies d’EDiSo a l’hora de
formalitzar la inscripció.
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Formulari de sol·licitud d’ajut
Aquest formulari ha de ser enviat a escuelaediso2020@gmail.com abans del dia 1 de març
de 2020

1. Nom

2. Afiliació institucional

3. Tipus d’ajut i quantitat que la vostra institució aporta per participar en aquesta
activitat

4. Moment en què us trobeu de la vostra trajectòria professional
a) Predoctoral: indiqueu la data data d’inici del doctorat

_________________________________
b) Postdoctoral: indiqueu la data de lectura de la tesi

_________________________________

