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Síntesi 

Soc sociolingüista, Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona 

(2010), Màster en Estudis Avançats i Aplicats en Llengua i Literatura Catalanes per la 

Universitat Autònoma de Barcelona i la UB (2011), i Doctor cum laude en Estudis 

Avançats en Llengua i Literatura Catalanes per la UB (2017). La meua tesi doctoral, 

dirigida per F. Xavier Vila i Moreno i Joan Pujolar Cos, tracta la relació entre els usos 

lingüístics i els processos de construcció i negociació de les identitats socials d’una 

mostra d’adolescents catalans i valencians, i ha estat reconeguda amb el 17é Premi de 

Sociolingüística Jaume Camp (2017). 

La tesi té l’origen en la meua participació en els projectes de recerca en 

sociolingüística educativa RESOL del Centre de Recerca en Sociolingüística i 

Comunicació de la Universitat de Barcelona (CUSC-UB), dirigits per F. Xavier Vila, i l’he 

dut a terme a cavall de la UB i la Universitat Oberta de Catalunya. En aquesta segona 

universitat vaig obtenir un beca predoctoral FPI en el marc del projecte NEOPHON 

sobre nous parlants de llengües minoritzades, dirigit per Joan Pujolar. Des d’octubre 

de 2017 treballe com a tècnic d’investigació i secretari del CUSC-UB, i des de 

setembre de 2018 com a professor associat del Departament de Filologia Catalana i 

Lingüística General de la Universitat de Barcelona, en què impartisc les assignatures 

de “Sociolingüística”, “Ecologia i planificació lingüístiques” i “Introducció a la lingüística” 

del Grau de Lingüística. També he estat investigador visitant del Departament de 

Lingüística de la Universitat de Lancaster, a Anglaterra (2014). 

La meua orientació teòrica se situa a cavall de la sociolingüística de la minorització i 

l’establiment de llengües i de la sociolingüística d’orientació antropològica i qualitativa, 

i les meues àrees d’expertesa són els estudis sobre llengua i joves, sobre la 

construcció d’identitats en interacció i sobre polítiques lingüístiques educatives (en 

nivells preuniversitaris i en l’educació superior). En aquests camps he publicat articles i 

ressenyes a Treballs de Sociolingüística Catalana, Revista de Llengua i Dret i Linguapax 

Review, he presentat comunicacions a congressos com el XVIIè Col·loqui Internacional 

de Llengua i Literatura Catalanes (València, 2015), el Sociolinguistics Symposium 21 

(Múrcia, 2016) o el Primer Congrés Internacional sobre Revitalització de Llengües Indígenes 

i Minoritzades (Barcelona, 2017) i he fet conferències per invitació a l’IEC, al XXXé Curs 

de Sociolingüística de la Nucia (Universitat d’Alacant) o al Cicle “Parlen els experts” (UOC i 

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya). 

He dut a terme diferents activitats de gestió i promoció de la recerca, entre les quals 

cal destacar la participació en el Comitè Organitzador del II Simposi sobre Nous 

Parlants en una Europa Multilingüe (Barcelona, 2014) i la participació en el Comitè 

Organitzador i el Comitè Científic de la Sociolinguistics Summer School 8 (Barcelona, 

2017), a més de la dinamització del Seminari de sociolingüística i política lingüística del 
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CUSC-UB en diferents edicions. Soc membre de la Societat Catalana de 

Sociolingüística (SOCS), de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes 

(AILLC) i de l’Associació d’Estudis sobre Discurs i Societat (EdiSo). 

Fora del món de la recerca universitària, he completat recentment el Màster de 

formació del professorat en l’especialitat de llengua catalana i literatura a la 

Universitat de Barcelona. Sé parlar i escriure en català, castellà i anglès i tinc habilitats 

passives en diferents llengües romàniques. He format part i continue participant de 

diferents entitats cíviques.  
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1. Formació acadèmica 

2017  Doctor en Estudis avançats en llengua i literatura catalanes per la 

Universitat de Barcelona 

 Tesi: «Usos lingüístics i identitats socials entre adolescents catalans i 

valencians» (enllaç) 

 Defensa: 22 de setembre de 2017 

 Qualificació: excel·lent cum laude 

 Ajuts i premis: 

o 17é Premi de Sociolingüística Jaume Camp. Premi concedit per 

Òmnium Cultural del Vallès Oriental al millor treball 

d’investigació sobre sociolingüística referida a qualsevol àmbit 

geogràfic dels Països Catalans (enllaç) 

o Ajut de la Generalitat de Catalunya per a tesis doctorals en 

català (TDCAT 2018) 

2017/2018  Màster de formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, 

formació professional i ensenyament d’idiomes (Especialitat de llengua i 

literatura catalana-castellana) per la Universitat de Barcelona 

 Qualificació mitjana: 9,6/10. 

2010/2011  Màster en Estudis avançats i aplicats en llengua i literatura catalanes per 

la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona. 

 Qualificació mitjana: 2,66/4. 

 Treball final de màster «Les ideologies lingüístiques dels joves de 4t 

d’ESO de Mataró (curs 2010-2011)», dirigit per F. Xavier Vila i Moreno 

(professor titular d’universitat, Departament de Filologia Catalana, 

Universitat de Barcelona). Qualificació: 10/10. 

2006-2010  Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona 

 Qualificació mitjana: 2,76/4 (8,6/10). 

Fins a 

2006 

 Estudis d’ESO i Batxillerat a l’IES Penyagolosa de Castelló de la Plana 

 Qualificació Proves d’Accés a la Universitat (PAU): 9,44 
 Premi Extraordinari de Batxillerat de la Generalitat Valenciana 

2. Experiència laboral 

2018-

2019 

 Professor associat 

Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, Facultat de 

Filologia, Universitat de Barcelona 

Període de contractació: setembre 2018-setembre 2019 

2017-

2018 

 Tècnic de recerca (Personal Laboral Temporal Tècnic d’Investigació–Grup 

II) 

http://hdl.handle.net/10803/458518
https://ca.wikipedia.org/wiki/Premi_Jaume_Camp_de_Socioling%C3%BC%C3%ADstica
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CUSC-UB, Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, 

Universitat de Barcelona 

Període de contractació: octubre 2017-desembre 2018 

2013-

2016 

 Becari predoctoral FPI del Ministeri d’Economia i Competitivitat 

(convocatòria 2012) (BES-2012-059001) 

 Projecte “Nous parlants, noves identitats: pràctiques i ideologies 

lingüístiques a l’era post-nacional (NEOPHON)” (FFI2011-24781). 

Investigador principal: Joan Pujolar Cos 

Estudis d’Arts i Humanitats, Universitat Oberta de Catalunya 

Període de beca: gener 2013-desembre 2014 

Període de contractació: gener 2015-desembre 2016 

2012  Tècnic de recerca (tasques: transcripció de dades) 

 Projecte: “Resocialització lingüística a l’educació secundària (RESOLSEC)” 

(FFI2009-09968). Investigador principal: F. Xavier Vila i Moreno 

Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona 

Període de contractació: setembre-octubre 2012 

3. Activitats de recerca 

3.1 Participació en grups i centres de recerca 

2012-

actualitat 

 Membre del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la 

Universitat de Barcelona (CUSC-UB). http://www.ub.edu/cusc/ 

2013-

actualitat 

 Membre del grup de recerca “Llengua, cultura i identitat en l’era global 

(Identi.cat)”, Estudis d’Arts i Humanitats, Universitat Oberta de 

Catalunya. 

http://in3.uoc.edu/opencms_in3/opencms/webs/grups_de_recerca/iden

ticat/ca/index.html 

3.2 Projectes i línies de recerca 

2018  L’ús del català als diferents territoris de llengua catalana. Evolució en la 

dècada 2003/13 

Encàrrec de la Direcció General de Política Lingüística (Departament 

de Cultura, Generalitat de Catalunya) a la Xarxa CRUSCAT de l’Institut 

d’Estudis Catalans 

Xarxa CRUSCAT, Institut d’Estudis Catalans 

2018  Anàlisi sobre el coneixement i l’ús del valencià 

http://www.ub.edu/cusc/
http://in3.uoc.edu/opencms_in3/opencms/webs/grups_de_recerca/identicat/ca/index.html
http://in3.uoc.edu/opencms_in3/opencms/webs/grups_de_recerca/identicat/ca/index.html
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Subvenció de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del 

Multilingüisme (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, 

Generalitat Valenciana) a la Xarxa CRUSCAT de l’Institut d’Estudis 

Catalans en el marc de les “Subvencions per al foment de treballs 

d’investigació i d’estudis en l’àmbit de la planificació lingüística i la 

lingüística aplicada”. 

Xarxa CRUSCAT, Institut d’Estudis Catalans 

2018  Impuls d’estudis sobre la situació del català a Catalunya 2018 

Ajut de la Direcció General de Política Lingüística (Departament de 

Cultura, Generalitat de Catalunya) al CUSC-UB, a través de l’Oficina de 

Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) 

 Temàtiques: llengua i joventut; demolingüística; promoció de l’ús del 

català; polítiques lingüístiques universitàries 

CUSC-UB, Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, 

Universitat de Barcelona 

2017/2018  Polítiques lingüístiques universitàries 

Encàrrec de la Xarxa Vives d’universitats al CUSC-UB per a elaborar 

una “Col·lecció d’informes sobre l’impacte de la política lingüística a 

l’educació superior” en el marc del seu Pla de política lingüística 

2017/2018 

CUSC-UB, Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, 

Universitat de Barcelona 

2017  Impuls d’estudis sobre la situació del català a Catalunya 2017 

Ajut de la Direcció General de Política Lingüística (Departament de 

Cultura, Generalitat de Catalunya) al CUSC-UB, a través de l’Oficina de 

Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) 

 Temàtiques: demolingüística; necessitats de formació dels 

professionals de la llengua i la política lingüística; polítiques 

lingüístiques universitàries 

CUSC-UB, Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, 

Universitat de Barcelona 

2016-2018  Membre del projecte “Les mudes lingüístiques: una aproximació 

etnogràfica als nous parlants a Europa (NEOPHON2)”. Investigador 

principal: Joan Pujolar Cos 

Finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat 

Estudis d’Arts i Humanitats, Universitat Oberta de Catalunya 

2014-2017  Membre de la Xarxa Europea sobre nous parlants en una Europa 

multilingüe: oportunitats i reptes (COST Action IS1306), com a 
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investigador en formació. Direcció: Bernadette O’Rourke (Heriot-Watt 

University, Edimburg, Regne Unit) (enllaç). 

 Communication Officer del Working Group 8: Speakerness: Subjectivities, 

trajectories, spaces. Direcció: John Walsh (National University of Ireland, 

Galway) i Maite Puigdevall (Universitat Oberta de Catalunya). 

Finançat per l’agència COST—European Cooperation in Science & 

Technology 

2013-2015  Membre del projecte “Nous parlants, noves identitats: pràctiques i 

ideologies lingüístiques a l’era post-nacional (NEOPHON)” (FFI2011-

24781). Investigador principal: Joan Pujolar Cos 

Finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat 

Estudis d’Arts i Humanitats, Universitat Oberta de Catalunya 

2013-2014  Membre del projecte “Diversitat sociocultural i adquisició de 

l’autoconfiança lingüística en català i castellà”. Convocatòria RecerCaixa 

2012/2014. Investigador principal: F. Xavier Vila i Moreno 

Finançat per la Fundació ‘La Caixa’ i l’Associació Catalana d’Universitats 

Públiques 

Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona 

2010-2012  Col·laborador del projecte “Resocialització lingüística a l’educació 

secundària (RESOLSEC)” (FFI2009-09968). Investigador principal: F. 

Xavier Vila i Moreno (tasques de treball de camp i transcripció i anàlisi 

de dades discursives). 

Finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació 

Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona 

3.3 Organització d’esdeveniments científics 

2017/2018  Coordinador del “Seminari de sociolingüística i política lingüística” del 

CUSC-UB 

Activitat de formació reconeguda per l’Institut de Ciències de 

l’Educació de la Universitat de Barcelona, de 22 hores de durada 

(enllaç) 

2017  Membre del comitè organitzador de la Sociolinguistics Summer School 

8–COST Action IS1306 New Speakers in a Multilingual Europe Training 

School 

Universitat Oberta de Catalunya, Xarxa COST sobre nous parlants en 

una Europa multilingüe i CUSC-UB 

4-7 de juliol de 2017, Barcelona (enllaç) 

http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1306
https://llenguasocietat.wordpress.com/
https://sss8barcelona.wordpress.com/
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2016/2017  Coordinador del “Seminari de sociolingüística i política lingüística” del 

CUSC-UB 

Activitat de formació reconeguda per l’Institut de Ciències de 

l’Educació de la Universitat de Barcelona, de 22 hores de durada 

(enllaç) 

2014  Membre del comitè organitzador del II Simposi Internacional sobre Nous 

Parlants en una Europa Multilingüe: oportunitats i reptes 

Universitat Oberta de Catalunya i Xarxa COST sobre nous parlants en 

una Europa multilingüe 

20-22 de novembre de 2014, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 

(enllaç) 

2013/2014  Coordinador del “Seminari de recerca: anàlisi del discurs i les 

ideologies lingüístiques” del CUSC-UB 

2013  Assistent de coordinació de l’Open Data Seminar sobre “Nous parlants: 

un concepte en construcció” del projecte NEOPHON (FFI2011-24781) 

Universitat Oberta de Catalunya 

9-11 de desembre de 2013, Barcelona (enllaç) 

3.4 Participació en comitès científics 

2017  Membre del comitè científic de la Sociolinguistics Summer School 8–COST 

Action IS1306 New Speakers in a Multilingual Europe Training School 

Universitat Oberta de Catalunya, Xarxa COST sobre nous parlants en una 

Europa multilingüe i CUSC-UB 

4-7 de juliol de 2017, Barcelona (enllaç) 

3.5 Gestió de la recerca 

2018-

actualitat 

 Secretari del CUSC-UB 

Tasques: sol·licitud i gestió de projectes; coordinació de grups de 

recerca; gestió del pressupost del centre 

3.6 Estades de recerca 

2014  Investigador visitant al Departament de Lingüística i Llengua Anglesa de la 

Universitat de Lancaster (Regne Unit) 

Direcció: Dr. Claire Nance 

Període: setembre-desembre 2014 (4 mesos) 

https://llenguasocietat.wordpress.com/
http://www.uoc.edu/portal/en/symposia/newspeakers2014/
http://identicat.blogs.uoc.edu/index.php/2013/11/18/neophon-data-seminar/
https://sss8barcelona.wordpress.com/
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3.7 Activitats d’assessorament com a expert 

2018  Compareixença a la Comissió d’Educació i Cultura de les Corts Valencianes, 

presidida per la Diputada Marian Campello, a propòsit de la «Proposició de 

llei per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu 

valencià». 

8 de gener de 2018, Corts Valencianes, València (enllaç). 

4. Publicacions 

4.1 Articles 

Flors-Mas, Avel·lí (2016): “Joves i llengües a Catalunya. Un estat de la qüestió”. A: 

Linguapax Review 2015: El paper dels joves en la revitalització lingüística. Barcelona: 

Linguapax International (11-29). Disponible a: http://www.linguapax.org/wp-

content/uploads/2016/01/LinguapaxReview2015.pdf#page=12 

Flors-Mas, Avel·lí (2016): “Young people and languages in Catalonia: the state of the 

question”. In: Linguapax Review 2015: The Role of Youth in Language Revitalisation. 

Barcelona: Linguapax International (30-42). Available at: 

http://www.linguapax.org/wp-

content/uploads/2016/01/LinguapaxReview2015.pdf#page=31 

Flors-Mas, Avel·lí; Vila, F. Xavier (2014): “Justificant les preferències. Com argumenten 

les opcions lingüístiques els adolescents catalans”. A: Treballs de Sociolingüística 

Catalana 24. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans (173-199). Disponible a: 

http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/67059/pdf_598 

Flors-Mas, Avel·lí (2013): “‘L’idioma que ens connecta a tots’. Els discursos sobre 

l’aprenentatge de l’anglès dels adolescents de Mataró”. A: Treballs de Sociolingüística 

Catalana 23. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans (205-233). Disponible a: 

http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/83146/82853 

Flors-Mas, Avel·lí (2011): “‘Entre Ares i Benassal’. Aproximació a la percepció de les 

varietats lingüístiques en parlants de Castelló de la Plana (Segona part: anàlisi de 

dades)”. A: Butlletí de la Societat Castellonenca de Cultura 87. Castelló de la Plana: SCC 

(589-620) (enllaç). 

Flors-Mas, Avel·lí (2010): “‘Entre Ares i Benassal’. Aproximació a la percepció de les 

varietats lingüístiques en parlants de Castelló de la Plana (Primera part: marc teòric 

i metodològic de la recerca; anàlisi de dades)”: A: Butlletí de la Societat Castellonenca 

de Cultura 86. Castelló de la Plana: SCC (153-184) (enllaç). 

http://www.cortsvalencianes.es/cs/Satellite/Layout/Page/1260974759515/Detalle.html?lang=ca_VA&p=1260974759515&param7=true&param8=detalle12&param9=titulo12&anyo=2018&mes=00&dia=8#Event
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2016/01/LinguapaxReview2015.pdf#page=12
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2016/01/LinguapaxReview2015.pdf#page=12
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2016/01/LinguapaxReview2015.pdf#page=31
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2016/01/LinguapaxReview2015.pdf#page=31
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/67059/pdf_598
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/83146/82853
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4120690
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4120690
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4.2 Ressenyes 

Flors-Mas, Avel·lí (en premsa, 2019): “Mollà, Toni (2017): La llengua de la plaça. L’espai 

públic, el mercat i la política lingüística. Alzira: Bromera. 196 p.”. Treballs de 

Sociolingüística Catalana 29. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. 

Flors-Mas, Avel·lí (2018): “Pradilla, Miquel Àngel (2015): La catalanofonia. Una comunitat 

del segle XXI a la recerca de la normalitat lingüística. Barcelona: Institut d’Estudis 

Catalans, 179 p.”. A: Estudis Romànics. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. 

Disponible a: https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000256/00000016.pdf 

Flors-Mas, Avel·lí (2017): “Woolard, Kathryn A. Singular and Plural: Ideologies of Linguistic 

Authority in 21st Century Catalonia. Oxford; Nova York: Oxford University Press, 

2016”. A: Revista de Llengua i Dret 67 (390-393). Barcelona: Escola d’Administració 

Pública de Catalunya. Disponible a: 

http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-

rld.i67.2017.2939/n67-flors-ca.pdf 

Flors-Mas, Avel·lí (2016): “Duchêne, Alexandre; Heller, Monica (eds.) (2012): Language in 

Late Capitalism. Pride and Profit. Nova York/Londres: Routledge. 269 p.”. A: Treballs 

de Sociolingüística Catalana 26. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans (317-323). 

Disponible a: http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/142278/141191 

Flors-Mas, Avel·lí (2015): “Vila, F. Xavier; Bretxa, Vanessa (ed.). Language Policy in Higher 

Education. The Case of Medium-Sized Languages. Bristol: Multilingual Matters, 2015”. 

A: Revista de Llengua i Dret 64. Barcelona: Escola d’Administració Pública de 

Catalunya (231-233). Disponible a: 

http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-

20.8030.02.130/n64-Flors-ca.pdf 

5. Ponències i comunicacions a congressos 

2018 Comunicació Vila, F. Xavier; Flors, Avel·lí: “Polítiques lingüístiques 

universitàries” 

IV Jornades “La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua 

catalana”, organitzades per la Xarxa CRUSCAT de l’Institut 

d’Estudis Catalans 

14 i 15 de juny de 2018, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 

(enllaç) 

2018 Comunicació “Usos lingüístics i identitats socials entre adolescents catalans i 

valencians” 

IV Jornades “La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua 

catalana”, organitzades per la Xarxa CRUSCAT de l’Institut 

d’Estudis Catalans 

14 i 15 de juny de 2018, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 

https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000256/00000016.pdf
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-rld.i67.2017.2939/n67-flors-ca.pdf
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-rld.i67.2017.2939/n67-flors-ca.pdf
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/142278/141191
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-20.8030.02.130/n64-Flors-ca.pdf
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-20.8030.02.130/n64-Flors-ca.pdf
http://blogs.iec.cat/cruscat/wp-content/uploads/sites/15/2018/06/18-Jornades-XC-Programa.pdf
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(enllaç) 

2018 Conferència 

convidada 

“Llengües i educació a Catalunya i al País Valencià. Les veus de 

l’estudiantat” 

Cicle “Parlen els experts”: Dinàmiques sociolingüístiques en entorns 

educatius, organitzat pel Grau de Llengua i Literatura Catalanes 

de la Universitat Oberta de Catalunya 

3 de maig de 2018, Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en 

Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya (enllaç) 

2017 Conferència 

convidada 

“Llengües i educació a Catalunya i al País Valencià. Les veus de 

l’estudiantat” 

XXXé Curs de Sociolingüística de la Nucia. Plurilingüisme i 

educació: present i futur, organitzat per la Universitat d’Alacant 

15 de desembre de 2017, Seu Universitària de la Nucia, 

Universitat d’Alacant (enllaç) 

2017 Conferència 

convidada 

“Usos lingüístics i identitats socials entre adolescents catalans i 

valencians” 

Conferència a l’Institut d’Estudis Catalans organitzada per la 

Societat Catalana de Sociolingüística (SOCS) 

31 d’octubre de 2017, Sala Puig i Cadafalch, Institut d’Estudis 

Catalans, Barcelona (enllaç) 

2017 Comunicació “L’exclusió de les ‘llengües immigrants’ en la socialització amb 

iguals dels adolescents catalans i valencians”, dins del Panel 23. 

Understanding inequality through language socialization practices 

in multilingual contexts, coordinat per Ana María Relaño Pastor 

III Simposi EDiSO “Desigualtats i nous discursos socials”, organitzat 

per l’Associació d’Estudis sobre Discurs i Societat (EDiSo) 

28-30 de juny de 2017, Universitat Pompeu Fabra (enllaç) 

2017 Comunicació “Perspectives per a la revitalització del català entre el jovent 

valencià: entre la minorització social i la ‘promoció poc 

decidida’” 

Primer Congrés Internacional sobre Revitalització de Llengües 

Indígenes i Minoritzades, organitzat pel Grup d’Estudi de 

Llengües Amenaçades, la Universitat de Barcelona, la 

Universitat d’Indiana i la Universitat de Vic-Universitat Central 

de Catalunya 

19-21 d’abril de 2017, Universitat de Barcelona i Universitat de 

Vic (enllaç) 

http://blogs.iec.cat/cruscat/wp-content/uploads/sites/15/2018/06/18-Jornades-XC-Programa.pdf
http://symposium.uoc.edu/19426/programme/cicle-andquot;parlen-els-expertsandquot;.-dinamiques-sociolinguistiques-en-entorns-educatius.html
https://web.ua.es/va/seus/lanucia/cursos-i-jornades/2017-2018/xxx-curs-sociolinguistica/xxx-curs-de-sociolinguistica-de-la-nucia-plurilinguisme-i-educacio-present-i-futur.html
http://blogs.iec.cat/socs/2017/10/18/usos-linguistics-i-identitats-socials-entre-adolescents-catalans-i-valencians/
http://edisoportal.org/attachments/article/1335/Programa%20Simposi%20EDiSo%20BCN%202017%20UPF%202017-06-26.pdf
https://icriml.indiana.edu/conference-program/Abstractbook.pdf#page=41
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2016 Comunicació “Catalan at the crossroads between authenticity and 

anonymity. A comparative view on language choice patterns in 

Valencia and Catalonia” 

Sociolinguistics Symposium 21, organitzat per la Universidad de 

Murcia 

15-18 de juny de 2016, Universidad de Murcia (enllaç) 

2016 Comunicació “‘It’s not that I don’t want to speak Catalan, it’s that you can’t 

speak it.’ Linguistic repertoires and practices of migrant 

secondary-school students in Castelló de la Plana (Valencia, 

Spain)”, dins del panel “Spaces of language socialisation”, 

coordinat per Pia Lane i Maite Puigdevall 

2nd Whole Action Conference of the COST Action IS1306 “New 

Speakers in a Multilingual Europe”, organitzada per la Universität 

Hamburg i la Xarxa COST sobre nous parlants en una Europa 

multilingüe 

12-14 de maig de 2016, Universität Hamburg (enllaç) 

2015 Comunicació “Pràctiques i discursos sobre les llengües dels estudiants de 

secundària d’origen immigrat a Castelló de la Plana” 

XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, 

organitzat per l’Associació Internacional de Llengua i Literatura 

Catalanes (AILLC) 

7-10 de juliol de 2015, Universitat de València (enllaç) 

2015 Comunicació Sorolla, Natxo; Flors-Mas, Avel·lí: “La transmissió lingüística 

intergeneracional a Castelló de la Plana i la Franja. Una anàlisi 

comparada” 

XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, 

organitzat per l’Associació Internacional de Llengua i Literatura 

Catalanes (AILLC) 

7-10 de juliol de 2015, Universitat de València (enllaç) 

2015 Comunicació “Els condicionants de les tries lingüístiques en la transició 

educativa. Una aproximació discursiva”, dins del panel 

“Repertoris i pràctiques lingüístiques en la transició educativa. 

Una visió des dels territoris de parla catalana”, organitzat per 

Avel·lí Flors-Mas 

15è Col·loqui Internacional de la North American Catalan Society: 

“Els estudis catalans i les pràctiques crítiques globals: 

transferències, transformacions, transicions, traduccions”, 

organitzat per la North American Catalan Society (NACS) 

29 i 30 de juny i 1 de juliol de 2015, Institut d’Estudis Catalans 

http://www.um.es/documents/1826488/2142130/e-Book+of+Abstracts_SS21_Murcia2016.pdf
http://www.nspk.org.uk/images/NewSpeakers_Programmheft_Druckdatent.pdf
http://www.uv.es/cantave/varia/resumsAILLC.pdf
http://www.uv.es/cantave/varia/resumsAILLC.pdf
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(Barcelona) (enllaç) 

2015 Comunicació 

convidada 

“From soft promotion to defencelessness? Sociolinguistic 

effects of changing language policies in Valencia” 

3rd workshop on linguistic diversity and language policies. 

Revisiting, reanalysing and redefining legal aspects on linguistic 

diversity: policy, media and education del projecte LEARNMe, 

organitzat pel CUSC-UB i la Xarxa Mercator 

8 i 9 d’abril de 2015, Universitat de Barcelona (enllaç) 

2015 Conferència 

convidada 

“Recercant els efectes de les polítiques lingüístiques educatives 

a Catalunya i el País Valencià” 

Conferència als estudiants del perfil formatiu “Llengües i 

societat” del Grau en Llengües Aplicades de la Universitat 

Pompeu Fabra 

24 de febrer de 2015, Campus de la Comunicació-Universitat 

Pompeu Fabra (enllaç) 

2014 Comunicació “Does school create new speakers of Catalan? The Catalan and 

Valencian cases compared” 

II Simposi Internacional sobre Nous Parlants en una Europa 

Multilingüe: reptes i oportunitats, organitzat per la Universitat 

Oberta de Catalunya i la Xarxa COST sobre nous parlants en 

una Europa multilingüe 

20-22 de novembre de 2014, Institut d’Estudis Catalans, 

Barcelona (enllaç) 

2014 Comunicació “Comparing language-in-education policies in Catalonia and 

Valencia. Consequences on linguistic practices and motivations 

toward Catalan and Castilian of secondary-school students” 

Sociolinguistics Summer School 5, organitzada per la University 

College Dublin 

28-31 de juliol de 2014, University College Dublin (enllaç) 

2014 Conferència 

convidada 

“De l’atac a la proposta. Un panorama de les llengües a l’escola 

valenciana” 

Conferència inaugural de la XXXIV Escola d’Estiu del Moviment de 

Renovació Pedagògica de Castelló, organitzada pel Moviment de 

Renovació Pedagògica de Castelló en col·laboració amb la 

Universitat Jaume I i la Càtedra Fundació Enric Soler i Godes 

1 de juliol de 2014, CEIP Germans Ochando d’Almassora 

2014 Comunicació “L’impacte de les polítiques lingüístiques educatives en les 

http://nacs.espais.iec.cat/files/2015/06/1-Programa-Complet-CAT-Juny-2015.pdf
http://www.ub.edu/cusc/politling/wp-content/uploads/2015/04/ProgramaCAT070415smt.pdf
https://www.upf.edu/web/traduccio/conferencies
http://www.uoc.edu/portal/ca/symposia/newspeakers2014/Programa2SNP.pdf
https://sss5dublin.files.wordpress.com/2014/07/sss5-programme-timetable.pdf
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pràctiques i els discursos sobre les llengües dels adolescents 

catalans i valencians” 

IV Simposi Internacional sobre l’Ensenyament del Català, 

organitzat per la Universitat de Vic-Universitat Central de 

Catalunya, la Direcció General de Política Lingüística de la 

Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Vic, l’Institut d’Estudis 

Catalans, el Consorci per la Normalització Lingüística, l’Institut 

Ramon Llull i la Xarxa Vives d’universitats 

4-5 d’abril de 2014, Universitat de Vic-Universitat Central de 

Catalunya (enllaç) 

2012 Comunicació “Català i castellà en la vida quotidiana a Mataró. Una visió des 

dels discursos dels adolescents” 

23è Col·loqui Germano-Català: «Normalitat. El català en la vida 

quotidiana» organitzat per la Deutscher Katalanistenverband–

Associació Germano-Catalana 

27-30 de setembre de 2012, Humboldt-Universität zu Berlin i 

Universität Leipzig (enllaç) 

2012 Comunicació “Les ideologies i els discursos sobre el multilingüisme i 

l’aprenentatge de llengües dels adolescents de Mataró” 

XVI Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes 

organitzat per l’Associació Internacional de Llengua i Literatura 

Catalanes (AILLC) 

1-6 de juliol de 2012, Universidad de Salamanca (enllaç) 

6. Presentacions a seminaris 

2018  “Perspectives etnogràfiques i interaccionals sobre el contacte de llengües” 

Seminari de sociolingüística i política lingüística del CUSC-UB 

6 de juliol de 2018, Universitat de Barcelona (enllaç) 

2017  “Comentari de la lectura Alan Patten (2014): Equal Recognition. The Moral 

Foundations of Minority Rights. Princeton/Oxford: Princeton University Press” 

Seminari de sociolingüística i política lingüística del CUSC-UB 

14 de juliol de 2017, Universitat de Barcelona (enllaç) 

2016  “Tècniques d’anàlisi del discurs per a l’estudi de la negociació de tries 

lingüístiques” 

Seminari de sociolingüística i política lingüística del CUSC-UB 

20 de maig de 2016, Universitat de Barcelona (enllaç) 

http://mon.uvic.cat/siec2014/programa/
http://katalanistik.de/katalanistentag/23-berlin-leipzig-2012/
http://fundacion.usal.es/es/images/stories/documentacion/congresos/salamanca/PROGRAMA_AILCC.pdf
https://llenguasocietat.wordpress.com/2018/07/11/perspectives-etnografiques-i-interaccionals-sobre-el-contacte-de-llengues-amb-avelli-flors-mas/
https://llenguasocietat.wordpress.com/2017/07/26/seminari-sobre-equal-recognition-dalan-patten-amb-avelli-flors-mas/
https://llenguasocietat.wordpress.com/2016/06/01/tecniques-danalisi-del-discurs-aplicades-a-lestudi-dels-patrons-de-tria-linguistica-avel%C2%B7li-flors-mas-uoc-ub/
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2016  “Pràctiques i repertoris lingüístics dels estudiants de secundària d’origen 

immigrat a Castelló de la Plana” 

Seminari de recerca en curs del grup de recerca IdentiCat dels Estudis d’Arts 

i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya 

6 de maig de 2016, Universitat Oberta de Catalunya (enllaç) 

2014  “Language choices and practices in the school transition in Catalonia and 

Valencia” 

Seminari del Language Variation and Change Research Group de la Lancaster 

University 

4 de desembre de 2014, Lancaster University (enllaç) 

2014  Flors-Mas, Avel·lí; González, Iago; Walls, Francesca; Torres, Helena: 

“Definicions d’ideologia i ideologies lingüístiques” 

Seminari d’anàlisi del discurs i les ideologies lingüístiques del CUSC-UB 

25 d’abril de 2014, Universitat de Barcelona (enllaç) 

2014  “Aproximació a l’impacte de les polítiques lingüístiques educatives en les 

pràctiques i els discursos sobre les llengües dels adolescents catalans i 

valencians” 

6é Seminari IdentiCat, Estudis d’Arts i Humanitats, Universitat Oberta de 

Catalunya 

28 de març de 2014, Universitat Oberta de Catalunya (enllaç) 

2014  “Una proposta d’anàlisi contextualitzada i crítica dels discursos sobre les 

llengües dels adolescents catalans, valencians i mallorquins” 

Seminari d’anàlisi del discurs i les ideologies lingüístiques del CUSC-UB 

24 de gener de 2014, Universitat de Barcelona (enllaç) 

2013  “Autoconfiança i identificació lingüístiques en els discursos dels adolescents 

de Mataró” 

4t Seminari IdentiCat, Estudis d’Arts i Humanitats, Universitat Oberta de 

Catalunya 

22 de febrer de 2013, Universitat Oberta de Catalunya (enllaç) 

7. Divulgació i impacte 

7.1 Publicacions de divulgació 

Des de 

2016 

 Manteniment del blog Apunts de sociolingüística (enllaç). 

http://in3.uoc.edu/opencms_in3/opencms/webs/grups_de_recerca/identicat/ca/news/news/news_044
http://www.lancaster.ac.uk/fass/faculty/event/5020/
http://llenguasocietat.wordpress.com/2014/04/28/seminari-definicio-dideologia-i-ideologies-linguistiques/
http://identicat.blogs.uoc.edu/index.php/2014/03/14/6e-seminari-identi-cat/
http://llenguasocietat.wordpress.com/2014/01/29/seminari-danalisi-del-discurs-240114-una-proposta-danalisi-contextualitzada-i-critica-dels-discursos-sobre-les-llengues-dels-adolescents-catalans-valencians-i-mallorquins/
http://identicat.blogs.uoc.edu/index.php/2013/02/15/4rt-seminari-identi-cat/
https://apuntsdesociolinguistica.wordpress.com/
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(en premsa, 

2018) 

 Vila, F. Xavier; Flors-Mas, Avel·lí: “Com es troba el català?”. Dins 

Nadala de la Fundació Carulla 2018. Barcelona: Fundació 

Carulla/Sàpiens Publicacions 

(en premsa, 

2018) 

 “Exercim de valencianoparlants!”. Dins Amb tot el dret del món. 

València: Plataforma per la Llengua-País Valencià. 

2018  “Un puntal en la revitalització del valencià”. Dins Aplec dels Ports. 40 

anys d’una història col·lectiva. Morella: Institut Valencià de Cultura, 

Centre d’Estudis dels Ports i Els Ports en Moviment. 

2017  “Usos lingüístics i identitats socials entre adolescents catalans i 

valencians”. Apunt al Blog de la Revista de Llengua i Dret. 14 de 

desembre de 2017 (enllaç). 

2017  Massaguer, Marina; Flors-Mas, Avel·lí: “Barcelona acull la 

Sociolinguistics Summer School 2017”. Apunt al Blog de la Revista de 

Llengua i Dret. 14 de setembre de 2017 (enllaç). 

2016  “Més enllà del disseny: l’impacte de les pràctiques lingüístiques a 

l’aula en el desplegament del ‘model de línies’ al País Valencià”. 

Apunt al Blog de la Revista de Llengua i Dret. 9 de juny de 2016 

(enllaç). 

2015  “Les llengües a l’escola valenciana: arguments, dificultats i 

perspectives”. Apunt al blog de Renaix! Assemblea de joves de Castelló. 

28 de novembre de 2015 (enllaç). 

7.2 Participació com a ponent en actes de divulgació 

2018  “An overview of the sociolinguistic situation of Catalonia”. Col·loqui 

a la Universitat de Barcelona amb estudiants visitants de la 

American University of Paris. 6 d’abril de 2018 (enllaç). 

2017  Participació a la taula rodona sobre “La situació social de la llengua 

catalana” en el marc de la Trobada de territoris de parla catalana i 

50 anys de la Flama del Canigó. Taula rodona moderada per Marta 

Rovira (Fundació Congrés de Cultura Catalana) amb la participació 

d’Avel·lí Flors-Mas (UOC i CUSC-UB), Alà Baylac (Universitat de 

Perpinyà), Joan Melià (Universitat de les Illes Balears) i Joaquim 

Torres (SOCS). Organització: Ajuntament de Manlleu i Fundació 

Congrés de Cultura Catalana. 8 de juliol de 2017, Manlleu (enllaç). 

2016  Participació a la presentació del llibre El tio Canya ha mort. Notes 

sobre la mecànica sociolingüística del valencià, de Francesc J. 

Hernàndez i Dobon (Fundació Nexe, 2016), amb Francesc J. 

Hernàndez i Dobon (Universitat de València) i Raül Burriel 

(Fundació Nexe). 1 de desembre de 2016, Castelló de la Plana 

http://eapc-rld.blog.gencat.cat/2017/12/14/usos-linguistics-i-identitats-socials-entre-adolescents-catalans-i-valencians-avelli-flors-mas/
https://eapc-rld.blog.gencat.cat/2017/09/14/barcelona-acull-la-sociolinguistics-summer-school-2017-marina-massaguer-i-avelli-flors-mas/
https://eapc-rld.blog.gencat.cat/2016/06/09/mes-enlla-del-disseny-limpacte-de-les-practiques-linguistiques-a-laula-en-el-desplegament-del-model-de-linies-al-pais-valencia-avel%c2%b7li-flors-mas/
http://www.renaix.org/2015/11/les-llengues-lescola-valenciana.html
https://cuscub.wordpress.com/2018/04/10/colloqui-amb-estudiants-de-lamerican-university-of-paris/
http://www.fundccc.cat/trobada-de-territoris-de-parla-catalana/
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(enllaç i vídeo). 

2016  Participació a la taula rodona de presentació de l’Informe sobre el 

valencià en l’ensenyament 2016 del Sindicat de Treballadors de 

l’Ensenyament del País Valencià (STEPV-Iv), amb Vicent Pitarch (IEC) 

i Alícia Martí (STEPV-Iv). 22 de setembre de 2016, Castelló de la 

Plana (enllaç). 

7.3 Aparicions en mitjans de comunicació 

2018  Entrevista de Teresa Ciges a la revista Saó (número 438, Juny 

2018), dins del “Quadern” monogràfic sobre “L’ús social de la 

llengua”. 26 de juny de 2018 (enllaç). 

2017  Entrevista de Violeta Tena al setmanari El Temps: “Avel·lí Flors: ‘La 

supervivència de la llengua no es pot fiar només a l’escola’”. 30 de 

desembre de 2017 (enllaç). 

2017  Participació al programa L’Illa de Robinson d’El Punt Avui TV al 

voltant de la suspensió cautelar del Decret 9/2017, de 

plurilingüisme, del Govern Valencià per part del Tribunal Superior 

de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). 25 de maig de 2017 

(enllaç). 

2015  Entrevista a Les notícies de les 10 de Barcelona Televisió (BTV) sobre 

la situació social del català al País Valencià. 23 de febrer de 2015 

(enllaç). 

8. Reconeixements i premis 

2017  17é Premi de Sociolingüística Jaume Camp per la tesi doctoral “Usos 

lingüístics i identitats socials entre adolescents catalans i 

valencians”. Premi concedit per Òmnium Cultural del Vallès 

Oriental al millor treball d’investigació sobre sociolingüística 

referida a qualsevol àmbit geogràfic dels Països Catalans (enllaç). 

9. Participació en associacions de recerca 

Soci de la Societat Catalana de Sociolingüística (SOCS). http://blogs.iec.cat/socs/ 

Soci de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC). 

http://aillc.espais.iec.cat/ 

Soci de l’Associació d’Estudis sobre Discurs i Societat (EDiSo). 

http://www.edisoportal.org/ 

http://www.fundacionexe.org/web/article/561
http://www.svideo.uji.es/videos_llotja/mp4/Archive_20161201.mp4
http://castello.espais.iec.cat/2016/09/15/presentacio-de-linforme-2016-stepv-el-valencia-a-lensenyament/
https://revistasao.cat/entrevista-avelli-flors-mas-sociolinguista/
https://www.eltemps.cat/article/2956/avelli-flors-la-supervivencia-de-la-llengua-no-es-pot-fiar-nomes-a-lescola
http://www.elpuntavui.tv/video/219002382.html
http://www.btv.cat/alacarta/informatius/37407/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Premi_Jaume_Camp_de_Socioling%C3%BC%C3%ADstica
http://blogs.iec.cat/socs/
http://aillc.espais.iec.cat/
http://www.edisoportal.org/
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10. Formació complementària 

10.1 Assistència a cursos, conferències i congressos 

2018 Cursos Les novetats de la normativa catalana, curs a càrrec de 

Neus Nogué, Sebastià Bonet, Josefina Carrera-Sabaté i 

Jordi Fortuny en el marc d’Els Juliols 2018 de la Universitat 

de Barcelona 

2-6 de juliol de 2018, Universitat de Barcelona (20 hores) 

(enllaç) 

2018 Jornades IV Jornades “La recerca sociolingüística en l’àmbit de la 

llengua catalana”, organitzades per la Xarxa CRUSCAT de 

l’Institut d’Estudis Catalans 

14 i 15 de juny de 2018, Institut d’Estudis Catalans (enllaç) 

2017/2018 Seminaris Seminari de sociolingüística i política lingüística del CUSC-

UB 

Curs 2017/2018, Universitat de Barcelona (22 hores) 

(enllaç) 

2017 Congressos i 

simposis 

III Simposi Internacional EdiSo: “Desigualtats i nous discursos 

socials”, organitzat per l’Associació d’Estudis sobre Discurs 

i Societat (EDiSo) 

28-30 de juny de 2017, Universitat Pompeu Fabra (enllaç) 

2017 Congressos i 

simposis 

Primer Congrés Internacional sobre Revitalització de Llengües 

Indígenes i Minoritzades, organitzat pel Grup d’Estudi de 

Llengües Amenaçades, la Universitat de Barcelona, la 

Universitat d’Indiana i la Universitat de Vic-Universitat 

Central de Catalunya 

Assistència i presidència d’una de les meses de 

comunicacions 

19-21 d’abril de 2017, Universitat de Barcelona i 

Universitat de Vic (enllaç) 

2016/2017 Seminaris Seminari de sociolingüística i política lingüística del CUSC-

UB 

Curs 2016/2017, Universitat de Barcelona (22 hores) 

(enllaç) 

2016 Jornades 24è Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona: “La 

promoció de l’ús de la llengua des del sistema educatiu: 

realitats i possibilitats”, organitzat pel Departament de 

Filologia Catalana i Lingüística General i el Grup d’Estudi 

http://www.juliols.ub.edu/curs-estiu/novetats-normativa-catalana
http://blogs.iec.cat/cruscat/jornada/ivjornadesxc/
https://llenguasocietat.wordpress.com/
https://www.edisoportal.org/noticias/archivo/simposium2017-1
https://icriml.indiana.edu/conference-program/Abstractbook.pdf#page=41
https://llenguasocietat.wordpress.com/
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de la Variació de la Universitat de Barcelona 

4 de novembre de 2016, Universitat de Barcelona (6 

hores) (enllaç) 

2016 Jornades IV Jornada sobre Llengua i Societat als Territoris de Parla 

Catalana, organitzada per la Direcció General de Política 

Lingüística de la Generalitat de Catalunya 

7 de juliol de 2016, Ateneu Barcelonès (5 hores) (enllaç) 

2016 Tallers “Research reflexivity in multilingual spaces”, organitzat per 

Jürgen Jaspers i Lian Malai Madsen 

2nd Whole Action Conference of the COST Action IS1306 “New 

Speakers in a Multilingual Europe”, organitzat per la Xarxa 

COST sobre nous parlants en una Europa multilingüe i la 

Universität Hamburg 

12-14 de maig de 2016, Universität Hamburg (3 hores) 

(enllaç) 

2016 Congressos i 

simposis 

2nd Whole Action Conference of the COST Action IS1306 “New 

Speakers in a Multilingual Europe”, organitzat per la Xarxa 

COST sobre nous parlants en una Europa multilingüe i la 

Universität Hamburg 

12-14 de maig de 2016, Universität Hamburg (enllaç) 

2015/2016 Seminaris Seminari de sociolingüística i política lingüística del CUSC-

UB 

Curs 2015/2016, Universitat de Barcelona (22 hores) 

(enllaç) 

2015 Jornades Transmissió i diversitat lingüística, organitzada pel Grup 

d’Estudi de Llengües Amenaçades de la Universitat de 

Barcelona 

2 d’octubre de 2015, Facultat de Filologia, Universitat de 

Barcelona (4,5 hores) (enllaç) 

2015 Congressos i 

simposis 

15è Col·loqui Internacional de la North American Catalan 

Society: “Els estudis catalans i les pràctiques crítiques globals: 

transferències, transformacions, transicions, traduccions” 

29 i 30 de juny i 1 de juliol de 2015, Institut d’Estudis 

Catalans (enllaç) 

2015 Cursos “Llengua i economia”, curs a càrrec de François Grin 

(Université de Genève) i organitzat pel Grup d’Estudi de 

Llengües Amenaçades (GELA) 

http://club24ub.weebly.com/programa.html
https://cuscub.files.wordpress.com/2016/06/programa.pdf
http://www.nspk.org.uk/images/NewSpeakers_Programmheft_Druckdatent.pdf
http://www.nspk.org.uk/images/NewSpeakers_Programmheft_Druckdatent.pdf
https://llenguasocietat.wordpress.com/
http://www.gela.cat/lib/exe/fetch.php?id=agenda&cache=cache&media=jornada_transmissio.pdf
http://nacs.espais.iec.cat/files/2015/06/1-Programa-Complet-CAT-Juny-2015.pdf
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20 de febrer de 2015, Universitat de Barcelona (4 hores) 

(enllaç) 

2015 Seminaris “Language Policy from an International Perspective”, 

seminari a càrrec de Thomas Ricento (University of 

Calgary) a la Universitat Pompeu Fabra 

19 i 20 de gener de 2015, Universitat Pompeu Fabra (6 

hores) (enllaç) 

2014/2015 Seminaris Seminari de recerca del CUSC-UB 

Curs 2014/2015, Universitat de Barcelona (24 hores) 

(enllaç) 

2014 Cursos “Eines i recursos d’informació per a sociolingüistes”, curs 

organitzat pel CUSC-UB amb el suport del Centre de 

Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI-UB) 

de la Universitat de Barcelona 

6, 13, 20 i 27 de juny de 2014, Universitat de Barcelona (8 

hores). 

2014 Congressos i 

simposis 

IV Simposi Internacional sobre l’Ensenyament del Català, 

organitzat per la Universitat de Vic-Universitat Central de 

Catalunya, la Direcció General de Política Lingüística de la 

Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Vic, l’Institut 

d’Estudis Catalans, el Consorci per la Normalització 

Lingüística, l’Institut Ramon Llull i la Xarxa Vives 

d’universitats 

4 i 5 d’abril de 2014, UVic-UCC (enllaç) 

2013/2014 Seminaris Seminari d’anàlisi del discurs i les ideologies lingüístiques 

del CUSC-UB 

Curs 2013/2014, Universitat de Barcelona (14 hores) 

2013 Seminaris Open Data Seminar sobre “Nous parlants: un concepte en 

construcció” del projecte NEOPHON (FFI2011-24781) 

9-11 de desembre de 2013, Universitat Oberta de 

Catalunya (enllaç) 

2013 Cursos Mòdul “Metodològic” del màster en Assessorament 

lingüístic, gestió del multilingüisme i serveis editorials de la 

Universitat de Barcelona (edició 2012/2013) 

Maig i juny de 2013, Universitat de Barcelona (36 hores, 5 

crèdits ECTS) (enllaç) 

2013 Cursos “Pla de formació per a joves investigadors de la 

http://www.gela.cat/lib/exe/fetch.php?id=agenda&cache=cache&media=programa_grin.pdf
http://www.upf.edu/huma/actualitat/Thomas_Ricento.html
https://llenguasocietat.wordpress.com/
http://mon.uvic.cat/siec2014/programa/
http://identicat.blogs.uoc.edu/index.php/2013/11/18/neophon-data-seminar/
http://www.ub.edu/algmse/?page_id=483
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Universitat de Barcelona. Curs 2012-2013” 

 30 de gener de 2013: Mòdul 0. Presentació del 

programa de formació) 

 4-8 de febrer de 2013: Mòdul 1. El marc general 

de la recerca i eines de suport 

 18-21 de març de 2013: Mòdul 2. El plantejament i 

la difusió dels resultats d’una projecte de recerca 

 6-9 de maig de 2013: Mòdul 3. Gestió de R+D: 

transferència, innovació i emprenedoria 

Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de 

Barcelona (43,5 hores) 

2012 Jornades El rol de les llengües de la immigració a l’escola, organitzada 

pel Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades de la 

Universitat de Barcelona 

26 d’octubre de 2012, Facultat de Filologia, Universitat de 

Barcelona (10 hores) (enllaç) 

2012 Congressos i 

simposis 

23è Col·loqui Germano-Català: «Normalitat. El català en la 

vida quotidiana», organitzat per la Deutscher 

Katalanistenverband–Associació Germano-Catalana 

27-30 de setembre de 2012, Humboldt-Universität zu 

Berlin i Universität Leipzig (18 hores) (enllaç) 

2012 Cursos “Introducció a l’estadística per als àmbits de la 

comunicació i de les humanitats”, curs a càrrec de Jaume 

Llopis (UB) i organitzat per l’Institut Universitari de 

Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra 

(IULA-UPF) 

16 de gener-26 de març de 2012, Universitat Pompeu 

Fabra (20 hores) (enllaç) 

2011 Jornades Jornada tècnica La Llengua Catalana a la Primera Dècada 

del Segle XXI, organitzada per la Direcció General de 

Política Lingüística de la Generalitat de Catalaunya, 

l’Institut d’Estudis Catalans i l’Observatori de la Llengua 

Catalana 

29 de novembre de 2011, Institut d’Estudis Catalans (8 

hores) (enllaç) 

2011 Tallers “Language Policy in Higher Education. Challenges for 

Medium-Sized Language Communities”. Workshop 

organitzat pel Centre Universitari de Sociolingüística i 

Comunicació de la Universitat de Barcelona (CUSC-UB) 

http://www.gela.cat/lib/exe/fetch.php?id=agenda&cache=cache&media=jornada_26_d_octubre_de_2012.pdf
http://katalanistik.de/katalanistentag/23-berlin-leipzig-2012/
http://www.iula.upf.edu/agenda/age042ca.htm
http://blogs.iec.cat/cruscat/2011/11/24/jornada-tecnica-la-llengua-catalana-a-la-primera-decada-del-segle-xxi/
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28 d’octubre de 2011, Universitat de Barcelona (9 hores) 

(enllaç) 

2011 Cursos Introducció a la diversitat lingüística: gestió del 

multilingüisme. Barcelona, curs organitzat pel Centre 

UNESCO de Catalunya amb la col·laboració de l’Institut de 

Ciències de l’Educació de la UAB, el Ministeri d’Educació 

del Govern d’Espanya i l’Ajuntament de Barcelona 

4 d’octubre-15 de novembre de 2011, Centre UNESCO de 

Catalunya (50 hores). 

2011 Jornades I Jornades “La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua 

catalana”, organitzades per la Xarxa CRUSCAT de l’Institut 

d’Estudis Catalans 

27 i 28 de gener de 2011, Institut d’Estudis Catalans (13,5 

hores) (enllaç) 

2010 Jornades El català mola? Competències, representacions i usos de la 

llengua en l’àmbit juvenil, jornada organitzada pel 

Departament de Filologia Catalana de la Universitat 

Rovira i Virgili, el Servei de Política Lingüística de 

l’Ajuntament de Tarragona i la Xarxa CRUSCAT de l’Institut 

d’Estudis Catalans 

11 i 12 de novembre de 2010, Tarragona (15 hores) 

(enllaç) 

2010 Jornades Visibilitzar o marcar? Repensar el gènere en la llengua 

catalana, organitzada pel Grup d’Estudi de Llengües 

Amenaçades de la Universitat de Barcelona 

19 de març de 2010, Facultat de Geografia i Història, 

Universitat de Barcelona (6,5 hores) (enllaç) 

10.2 Idiomes 

Llengua Nivell 

(MECRL) 

Títols 

Català C2 “Certificat administratiu de coneixements de valencià. Grau 

superior” (C2), de la Junta Qualificadora de Coneixements de 

Valencià, Conselleria d’Educació, Generalitat Valenciana. Data: 18 

de juliol de 2008 

Castellà C2  

Anglès B2-C1  Certificat d’anglès B1, Escola de Llengües, Universitat Oberta 

de Catalunya (8 crèdits ECTS) (2013) 

 Anglès – curs de fluïdesa oral nivell avançat, Escola d’Idiomes 

Moderns, Universitat de Barcelona (2014) 

http://www.ub.edu/cusc/llenguesmitjanes/?page_id=730&lang=en
http://blogs.iec.cat/cruscat/jornada/iijornadesxc/jornades-2011/
http://www.iec.cat/Comunicacio_IEC/cruscat.pdf
http://www.antropologia.cat/files/programa_jornada_19_3_10_hor.pdf
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11. Beques i finançament 

2018  Ajuts per a tesis doctorals en català–TDCAT 2018 

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 

Expedient: 2018 TDCAT 00145 

Cost concedit: 465,11€ 

2013  Ajuda per a la mobilitat predoctoral per a la realització d’estades 

breus en centres d’I+D, convocatòria 2013 

Ministeri d’Economia i Competitivitat 

Referència: EEBB-I-14-07928 

Estada de 114 dies (4 mesos) al Department de Lingüística i 

Llengua Anglesa de la Universitat de Lancaster (Regne Unit), 

setembre-desembre 2014. Direcció: Dr. Claire Nance 

Cost concedit: 6.186,00€ 

2012  Beca predoctoral de formació de personal investigador (FPI), 

convocatòria 2012 

Ministeri d’Economia i Competitivitat 

Referència: BES-2012-059001 

Concedida en el marc del projecte “Nous parlants, noves 

identitats: pràctiques i ideologies lingüístiques a l’era post-nacional 

(NEOPHON)” (FFI2011-24781). Investigador principal: Joan Pujolar 

Cos. Estudis d’Arts i Humanitats, Universitat Oberta de Catalunya 

Durada: 48 mesos (període de beca: gener 2013-desembre 2014; 

període de contractació: gener 2015-desembre 2016) 

2011  Ajuts per a cursar màsters universitaris impartits per les 

universitats catalanes, l’objectiu dels quals sigui el foment i la 

difusió de la llengua catalana–MFC 2010 

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 

Expedient: 2010 MFC 00005 

Cost concedit: 1.000,00€ 

12. Altres 

2005-2010  Estudis de saxòfon i harmonia al Conservatori Superior de Música 

Salvador Seguí de Castelló de la Plana i al Conservatori Municipal 

de Música de Barcelona (nivell assolit: 5è de Grau Mitjà). 

 


