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Antropologia

Lingüística 

CARME JUNYENT I PERE 

COMELLAS (GELA)

▪Llengües amenaçades

▪Revitalització lingüística

▪Llengües de la immigració

▪Llengua i cultura



Sociolingüística

AVEL·LÍ FLORS (CUSC)

▪ Anàlisi de competències, usos i/o ideologies
lingüístiques de diferents sectors de la població
de Catalunya o d’altres territoris i àmbits
lingüístics des d’una perspectiva quantitativa i/o 
qualitativa

▪ Anàlisi de la transmissió intergeneracional de 
les llengües i les polítiques lingüístiques 
familiars en contextos plurilingües

▪ Anàlisi de les polítiques lingüístiques d’una
determinada entitat o institució (de l’àmbit
educatiu, socioeconòmic, del lleure, etc.) des 
d’una perspectiva etnogràfica

▪ Altres temes d'interès dels estudiants sempre
que estiguin vinculats als camps de la 
sociolingüística i/o la política i planificació
lingüístiques



Fonètica, 

Fonologia i 

Tipologia

LOURDES ROMERA BARRIOS

Fonologia:

▪ Processos segmentals

▪ Processos no segmentals

▪ La síl·laba

Tipologia:

▪ Tipologia dels sistemes sonors

▪ Tipologia de la síl·laba

▪ Tipologia morfològica



Fonètica, 

Fonologia i 

Tipologia

WENDY ELVIRA-GARCÍA

Fonètica segmental:

▪ Fonètica acústica bàsica i aplicada

▪ Diferències formàntiques a les vocals en 

parla llegida i espontània

Fonètica suprasegmental:

▪ Entonació de les llengües romàniques

▪ Entonació i gènere

▪ El ritme a les demències fronto-temporals



Lingüística 

Computacional 

ITZIAR ADURIZ (ixa.si.ehu.es)

▪ Processament del llenguatge natural, 

aplicat al basc (morfosintaxi, lèxic, etc.)



Lingüística 

Computacional

MARIONA TAULÉ,  

MONTSERRAT NOFRE (CLiC)

▪ Anàlisi dels trets lingüístics que 

caracteritzen els missatges tòxics en 

els mitjans de comunicació social 

digitals.

▪ Anàlisi dels trets lingüístics que 

caracteritzen estereotips en els

mitjans de comunicació social digitals.



Lingüística 

Computacional

IRENE CASTELLÓN (GRIAL)

▪ Semàntica Lèxica

▪ Semàntica Oracional

▪ Sintaxi i semàntica computacional

▪ Factualitat



Lingüística 

Computacional

MIREIA FARRÚS (CLIC)

▪ Tecnologies de la parla 

(reconeixement automàtic de la 

parla, síntesi de veu)

▪ Prosòdia computacional



Adquisició
de llengües

ELISA ROSADO (GRERLI)

▪ Adquisició i desenvolupament de 

segones llengües

▪ Adquisició i desenvolupament de 

primeres llengües

▪ Avaluació de la qualitat textual en 

llengües primeres i segones



Biolingüística

JOANA ROSSELLÓ (Projectes
coordinats amb FIDMAG)

▪ Teoria sintàctica

▪ Bases biològiques del llenguatge

(filogènia i ontogènia; modalitats)

▪ Llenguatge en condicions

patològiques/atípiques 

(esquizofrènia/autisme)

- Anàlisi de la parla conversacional de 

pacients esquizofrènics amb Formal 

Thought Disorder.



Adquisició
de llengües

ELISABET VILA

▪ Adquisició del llenguatge en el Trastorn

de l’EspectreAutista

▪ Adquisició d’oracions interrogatives

▪ El suport visual en el llenguatge



Psicolingüística i 

Neurolingüística 

(aplicacions

clíniques)

FAUSTINO DIÉGUEZ VIDE

▪ Psicolingüística: treball experimental en l’àmbit

de comprensió o de producció (oral o escrita)

▪ Afàsies: estudis clínics

▪ Afectacions dels diversos nivells lingüístics en 

malalties corticals: 

- DCL (Deteriorament Cognitiu Lleu), DTA 

(Demència Tipus Alzheimer), APP (Afasia 

Progresiva Primaria)

- Afectacions dels diversos nivells lingüístics en 

malalties no-corticals: Parkinson, esclerosi (EM i 

ELA).



Pragmàtica

ALBA MILÀ

▪ Actes de parla

▪ Cortesia

▪ Anàlisi de la conversa

▪ Interacció oral o escrita (virtual)



Estudis 
bascos

ITZIAR ADURIZ, ANDREA SANZ 
(Institut Etxepare Govern Basc)

▪ Lingüística basco-romànica

▪ Qüestions de Lingüística basca

IMPORTANT: beca d’entre 300 i 750 euros 

per als estudiants que han cursat

l’assignatura de basc i facin el TFG sobre 

algun tema relacionat amb l’euskara.


