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Caldrà enviar la comunicació en format electrònic amb 
una extensió aproximada de tres pàgines (document 
realitzat amb Microsoft Word, lletra Times New Roman 
12 i interlineat senzill) seguint les instruccions que es 
poden trobar a l’adreça: 
mon.uvic.cat/jornades-universitaries2013/
presentacio-de-comunicacions/

No s’acceptaran comunicacions que no compleixin 
amb els criteris requerits.

El Comitè Organitzador i Científic revisarà cada 
proposta i podrà suggerir modificacions als autors 
abans de l’acceptació definitiva.

Després d’haver tancat el termini d’enviament de 
comunicacions, s’informarà de l’acceptació de la 
proposta a tots els comunicants, a través del correu 
electrònic facilitat. A partir d’aquest moment podran 
fer efectiva la inscripció a les Jornades.

Totes aquelles persones que hagin presentat 
comunicació i hagin assistit a les Jornades obtindran 
el certificat de participació.

Inscripció
Per a inscriure’s a les Jornades cal presentar una 
comunicació (abans del 30/06/2013). La quota 
d’inscripció és de 20 € i dóna dret a:

- Material de les jornades (actes i documentació)
- Dinar
- Certificat d’assistència i presentació de la 
comunicació corresponent

La inscripció es fa a través de la següent adreça web:
mon.uvic.cat/jornades-universitaries2013/inscripcio/
La data límit per inscriure’s a les Jornades és el 30 
de setembre de 2013. 

Per a més informació
Secretaria de les Sisenes Jornades Universitàries
C/ Sagrada Família, 7. 08500 Vic. 
Telèfon: 938816164 – Ext. 6293
mon.uvic.cat/jornades-universitaries2013/
a/e: alba.parareda@uvic.cat

Comitè Organitzador
Núria Simó, Amàlia Creus, Lídia Duran i Alba Parareda
Departament de Pedagogia de la Universitat de Vic
Grup de Recerca Educativa (GREUV)

Comitè Científic
Jordi Feu, Universitat de Girona
Llorenç Comajoan, Rosa Guitart, Montse Martín, 
Mila Naranjo, Laura Domingo, Universitat de Vic
Xavier Laudo, Universitat de Barcelona
Dolors Forteza, Universitat Illes Balears

Col·labora:

!



Programa
Dimecres, 23 d’octubre de 2013

09.00 h Recepció i recollida de credencials i materials 
 (vestíbul de l’edifici Torre dels Frares)

09.30 h Conferència inaugural a càrrec d’Antoni Tort,  
 professor del Departament de Pedagogia de  
 la Universitat de Vic.

11.30 h Pausa-cafè

12.00 h Tallers de Recerca 

13.30 h Dinar 

15.00 h Taules de comunicacions

16.30 h Pausa

17.00 h Taules de comunicacions

18.30 h Relat de les Jornades a càrrec de Mia Güell,  
 professora del Departament de Filologia i   
 Didàctica de la Llengua i la Literatura de la   
 Universitat de Vic.

19.00 h Cloenda i lliurament de Certificats

Tallers de Recerca
Els Tallers de Recerca són un espai formatiu adreçat a 
tots els participants de les jornades. Aquests tallers 
s‘estructuren com un espai d’experimentació pràctica 
al voltant de diferents experiències d’investigació 
relacionades amb el tema central de les Jornades.

La tria del taller al qual es vol assistir la farà cada 
participant en el moment de fer efectiva la inscripció. 

Presentació de comunicacions
El comitè científic de les Sisenes Jornades convida a 
totes les persones interessades a enviar propostes de 
comunicació al voltant del tema central de les 
Jornades: La recerca com a motor de canvi i 
innovació. S’admetran reflexions i anàlisis sobre la 
recerca des de la diversitat de perspectives, 
metodologies i llenguatges d’investigació: etnografies, 
narratives, investigació quantitativa, estudis de casos, 
investigació participativa, entrevistes, 
investigació-acció, investigació biogràfica i 
autobiogràfica, investigació historiogràfica, històries 
de vida, etc. 

Les propostes, que es poden presentar de manera 
individual o en grup, s’han d’enviar al comitè científic 
de les Jornades a través de l’adreça de correu 
electrònic alba.parareda@uvic.cat. La data màxima 
d’enviament de propostes de comunicació és el 30 
de juny de 2013.

 

Presentació
La Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes 
de la Universitat de Vic us convida a participar a les 
Sisenes Jornades Universitàries: La investigació 
com a procés de formació que se celebraran a la 
Universitat de Vic el dia 23 d’octubre de 2013, en el 
marc de les activitats del curs 2013-14.

El tema principal d’aquesta edició de les Jornades 
Universitàries serà La recerca com a motor de canvi 
i innovació. Amb aquesta proposta temàtica volem 
obrir un espai per al debat i la reflexió al voltant del 
paper que pot tenir la investigació per impulsar 
processos d’innovació i transformació social.

Les Jornades Universitàries s’adrecen a estudiants de 
Mestre, Pedagogia, Psicologia, Educació Social, 
Llengües Aplicades i Comunicació Intercultural, 
Traducció i Interpretació, Ciències de l’Activitat Física i 
l’Esport, i altres estudis de Grau, Màster i Doctorat 
relacionats amb l’àmbit educatiu o les ciències socials 
i humanes. La seva finalitat és incentivar i donar 
visibilitat a processos d’investigació formativa, 
propiciant un punt de trobada d’estudiants, 
investigadors i docents en formació per compartir 
experiències en l’àmbit de la recerca.

Eixos temàtics
Dins aquest marc general de les Jornades, alguns dels 
eixos temàtics que es suggereixen com a punt de 
partida per als debats i propostes de comunicació 
són:

- En quines experiències de recerca hem viscut 
processos d’innovació i canvi?
- Quin sentit té voler innovar en recerca?
- Quins canvis volem i podem aconseguir a través de 
las nostres investigacions? 
- El canvi sempre ha de ser una fita per a les nostres 
recerques?
- Quin és el paper dels mètodes d’investigació a 
l’hora de promoure la innovació i la transformació 
social?
- Com innovar sense oblidar ni obviar els referents 
del passat?
- Com implementar les nostres descobertes en la 
pràctica diària?
- Com podem potenciar la creativitat en la recerca en 
l’àmbit de les ciències socials i humanes?
- Quines relacions establim entre la creativitat i la 
rigorositat?
- En quins aspectes la recerca que promou el canvi i 
la innovació pot transformar la societat?
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