Grups de recerca adscrits
Art i Cultura d'Època Moderna (ACEM) [ http://www.acem.udl.cat/ ]
IP: Joaquim Company Climent [ mailto:ximo.company@udl.cat ]
Sandro Machetti Sánchez, Mª Dolores González Martínez, María Antonia Argelich Gutiérrez, Maria de Sequeros
Astudillo Pombo, Marta Raïch Creus, Miquel Ángel Herrero Cortell

Tipus grup de recerca:

ACEM. 2017 SGR 712
Grup Consolidat de la Generalitat de Catalunya

Línies de recerca:

Estudi dels models italians (distinció, agrupació i caracterització).
Estudi de fonts, documents, tècniques i processos creatius i executius d’època moderna (Cata
Corona d’Aragó, Espanya, Itàlia, Països Baixos i resta d’Europa).
Estudi de les versions hispanes (principalment les desenvolupades en àmbits de cultura catalan
Elaboració d’amplis catàlegs i repertoris pictòrics (italians, nòrdics, centreeuropeus i hi
fonamentalment els Països Catalans).
Anàlisis transversals (esquemes evolutius dels models italians a les versions hispanes).
El teatre i altres expressions dramàtiques dels segles XVI i XVII.
Els tapissos flamencs a Catalunya.
Protecció i promoció dels Béns del Patrimoni Històric i Artístic, especialment els dels països de
catalana.
Estudis d’arquitectura i escultura d’època moderna.

Títol: . Durada: (data inici - data final). Institució finançadora:
Projectes en curs:
Producció
científica
(10 publicacions més destacades dels últims 5 anys).
destacada:
Articles en revistes JCR:
Publicacions (2015 - 2019)
Articles en revistes no indexades en el JCR:
Projectes:
Nacionals:
€ (euros).
€ (euros).
Captació de recursosEstatals:
Europeus:
€ (euros).
grup (2015 - 2019)
Altres:
€ (euros).

Web:

. IP responsable:

.

http://www.acem.udl.cat/
http://www.acem.udl.cat/

Avaluació Econòmica i Comercial
/sites/Aegern/es/recerca/grups-de-recerca/ ]

de

la

Tecnologia

i

la

Innovació

(AECTI)

[

1

IP: Maria Pilar Cos Sánchez [ mailto:pilar.cos@udl.cat ]
Natalia Aldaz Ibañez, Blanca Escardibul Ferra, José Sebastián Millan Gómez, Maria Margarita Moltó Aribau

Tipus grup de recerca:

AECTI.
Grup Emergent UdL.

Línies de recerca:

Títol: . Durada: (data inici - data final). Institució finançadora:
Projectes en curs:
Producció
científica
(10 publicacions més destacades dels últims 5 anys).
destacada:
Articles en revistes JCR:
Publicacions (2015 - 2019)
Articles en revistes no indexades en el JCR:
Projectes:
Nacionals:
€ (euros).
€ (euros).
Captació de recursosEstatals:
Europeus:
€ (euros).
grup (2015 - 2019)
Altres:
€ (euros).

Web:

. IP responsable:

.

http://www.departamentade.udl.cat/es/recerca/grups-de-recerca/
/sites/Aegern/es/recerca/grups-de-recerca/

Projecte I+D MINECO. Canvis i continuïtats en l'Hàbitat i en l'ús del Territori en Èpoques de Transició, des
de l'Edat Mitjana fins a l'actualitat. Anàlisi del Paisatge i Societat (PAHISOC)
IP: Jordi Bolòs Masclans [ mailto:jordi.bolos@udl.cat ]
Gabriel Ramon Molins, Imma Sànchez Boira, Enric Vicedo Rius
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Projecte de recerca:

PAHISOC. Tipus: Projecte I+D del Ministerio de Economia y Competitividad.
Codi: HAR2012-35022.

Equip Investigació:

IP: Jordi Bolòs Masclans (UdL). Gabriel Ramon Molins (UdL). Imma Sànchez Boira (UdL).
Vicedo Rius (UdL).

Línies de recerca:

-

Producció
destacada:

científica

En construcció.

Publicacions
2019)

(2015

Web:

-

Articles en revistes JCR:
Articles en revistes no indexades en el JCR:
-

Caracteritzant les Empreses Rendibles: Empresa Familiar i Empresa Emprenedora (CARENFA) [
http://www.catedraef.udl.cat/grup-de-recerca-carenfa/ ]
IP: José Luis Gallizo Larraz [ mailto:joseluis.gallizo@udl.cat ]
Jordi Moreno Gené, Xavier Sabi Marcano, Laura Sánchez Pulido, Anna Tena Tarruella, Anna Maria Vendrell
Vilanova, Manel Plana Farran, Begonya Arias Terés, Alba Cardil Forradellas

Tipus grup de recerca:

CARENFA. 2017 SGR 779
Grup Preconsolidat de la Generalitat de Catalunya.

3

Línies de recerca:

Títol: . Durada: (data inici - data final). Institució finançadora:
Projectes en curs:
Producció
científica
(10 publicacions més destacades dels últims 5 anys).
destacada:
Articles en revistes JCR:
Publicacions (2015 - 2019)
Articles en revistes no indexades en el JCR:
Projectes:
Nacionals:
€ (euros).
€ (euros).
Captació de recursosEstatals:
Europeus:
€ (euros).
grup (2015 - 2019)
Altres:
€ (euros).

Web:

. IP responsable:

.

http://www.departamentade.udl.cat/es/recerca/grups-de-recerca/
/sites/Aegern/es/recerca/grups-de-recerca/

Cercle de Lingüística Aplicada (CLA) [ http://www.cla.udl.cat/ ]
IP: Enric Llurda Giménez [ mailto:enric.llurda@udl.cat ]
Josep Maria Cots Caimons, David Block Allen, Guzman Mancho Barés, Àngels Llanes Baró, Maria Sabaté-Dalmau,
Xavier Martin-Rubio, Víctor Manuel Corona Villavicencio, Lídia Gallego Balsà, Montserrat Irun Chavarria, Irati Diert
Boté, Balbina Moncada Comas, Judit Borràs Andrés, Sònia Mas Alcolea
Tipus grup deCLA. 2017 SGR 1522
Grup Consolidat de la Generalitat de Catalunya.
recerca:

4

Línies
recerca:

Actituds lingüístiques
Anglès com a llengua franca
Anglès a l'educació superior
Aprenentatge integrat de continguts de llengües estrangeres (AICLE)
de
Comunicació intercultural
Ensenyament/aprenentatge de llengües
Gestió del plurilingüisme en institucions educatives superiors
Identitat i desigualtat social
Plurilingüisme i interculturalitat

- Análisis empírico del impacto de la docencia en inglés en la universidad: aprendizaje de le
conocimiento disciplinar e identidades académicas (FFI2016-76383-P)
/sites/Dal/recerca/MEyC_Block.html
IPs: David Block i Guzman Mancho.
Análisis empírico del impacto de la docencia en inglés en la universidad: aprendizaje de le
Títol
conocimiento disciplinar e identidades académicas
Convocatòria d'ajuts a projectes de recerca del Pla Estatal d'Investigació Científica i T
Programa
d'Excel·lència 2013-2016. CONVOCATÒRIA 2016
Investigador
David Block i Guzman Mancho
Principal
Membres
de
l'equip
E. Arnó (UPC), Marta Aguilar (UPC) , Sara Khan (FUBV), Maria Sabaté D. (UdL)
investigador
Membres
de
Dieter Tatzl (FH Joanneum University of applied Sciences), Montse Irun (UdL), Víctor C
l'equip
de
(UdL), Balbina Moncada (UdL)
treball
Organisme
Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat
finançador
Import
60.500€
finançament
Durada projecte des del 30 de desembre de 2016 fins al 29 de desembre de 2019

Projectes
curs:

- Hacia una perspectiva plurilingüe en la enseñanza del inglés como lingua franca en la unive
(FFI2015-677698)
en
/sites/Dal/recerca/MEyC_Llurda.html
IPs: Enric Llurda i Josep Maria Cots.
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Títol
Programa

Hacia una perspectiva plurilingüe en la enseñanza del inglés como lingua franca
universidad
Convocatòria d'ajuts a projectes de recerca del Pla Estatal de Foment de la Inves
Científica i Tècnica d'Excel·lència 2013-2016. CONVOCATÒRIA 2015

Investigador
Enric Llurda i Josep Maria Cots.
Principal
Membres
de
l'equip
Lídia Gallego, Xavi Martin, Angels Llanes
investigador

Producció
científica
destacada:

Publicacions
(2015 - 2019)

Membres
de
l'equip
de Irati Diert, Vasilica Mocanu
treball
Organisme
Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat
finançador
Import
47.320€
finançament
des de l'1 de gener de 2016 fins al 31 de desembre de 2018 (prorrogat fins al 31 des
Durada projecte
2019)
Block, D. (2017) Political economy in applied linguistics research. Language Teaching, 50.
Cots, J.M.; Aguilar, M.; Mas. S.; Llanes, A. (2016) Studying the impact of academic mobi
intercultural competence: a mixed-methods perspective. The Language Learning Journal, 44-3.
Lanes, A.; Arnó-Macià, E.; Mancho-Barés, G. (2016) Is a semester abroad in a non-English sp
country beneficial for the improvement of written English? Erasmus students using English as a
franca. The Language Learning Journal, 44.
Llurda, E.; Gallego-Balsà, L.; Barahona, C.; Martin-Rubió, X. (2016) Erasmus student mobility a
construction of European citizenship. Language Learning Journal 44, 3.
Arnó-Macià, E.; Mancho-Barés, G. (2015) The role of content and language in contet and lan
integrated learning (CLIL) at university: Challenges and implications for ESP. English for S
Purposes, 37.
Articles en revistes JCR:

Articles en revistes no indexades en el JCR:
Projectes:
Nacionals:
€ (euros).
Captació
de
Estatals:
€ (euros).
recursos grup
Europeus:
€ (euros).
(2015 - 2019)
Altres:
€ (euros).

Web:

http://www.cla.udl.cat/
http://www.cla.udl.cat/
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Competències, Tecnologia, Educació i Societat (COMPETECS) [ /sites/Competecs/ ]
IP: Xavier Carrera Farran [ mailto:xavier.carrera@udl.cat ]
Sofia Isus Barado, Jordi L. Coiduras Rodríguez, Cristina Torrelles Nadal, Manel Ibañez Plana, Carles Alsinet i
Mora, David Aguilar Camaño, Maria Pau Cornadó Teixidó, Enric Brescó Baigés, Juan Francisco De La Fuente, Ana
Blasco Bellet, Juan de Miguel Cabezudo, Andreu Curto Reverte, Norma Jordana Berenguer, Anna Solé Llussà

Tipus grup de recerca:

COMPETECS. 2017 SGR 1700
Grup Consolidat de la Generalitat de Catalunya.
Competències
Competències professionals transversals
Les competències professionals en la Formació Continua
Orientació Professional i competències
Simulacions com a eina d'aprenentatge

Línies de recerca:

Tecnologia
Didàctica de la Tecnologia
Tecnologia Educativa
Educació
Diagnòstic, avaluació i certificació de competències professionals
Formació contínua
Formació en alternança
Societat
Persones amb Funcionament d’Intel·ligència Limitada (FIL)

Títol: . Durada: (data inici - data final). Institució finançadora:
Projectes en curs:
Producció
científica
destacada:
Articles en revistes JCR:
Publicacions (2015 - 2019)
Articles en revistes no indexades en el JCR:
Projectes:
Nacionals:
€ (euros).
€ (euros).
Captació de recursosEstatals:
Europeus:
€ (euros).
grup (2015 - 2019)
Altres:
€ (euros).

Web:

. IP responsable:

.

http://www.competecs.udl.cat/
/sites/Competecs/

Dedal-Lit [ /sites/Dal/eng/recerca/DEDAL-LIT.html ]
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IP: Núria Casado Gual [ mailto:nuria.casado@udl.cat ]
Emma Domínguez-Rué, Núria Mina Riera, Maricel Oró Piqueras, Pilar Brufau Brufau, Katerina Valentová, Inesa
Shevchenko
Tipus grup deDedal-Lit. 2017 SGR 589
Grup Consolidat de la Generalitat de Catalunya.
recerca:

- Estudis de l'edat.
- Estudis de gènere
Línies
recerca:

de

- Gerontologia literària en anglès, específicament: Representacions literàries de l'envelliment, i relació e
creació literària i l'envelliment
- Relació entre els estudis del cicle vital i la literatura

Projectes
curs:

- Ageing, quality of life and creativity through narrative (FFI2016-79666-R). Main researchers: Núria Casad
Fidel Molina.
Títol
Envejecimiento, calidad de vida y creatividad a través de la narrativa
Convocatòria d'ajuts a projectes de recerca del Pla Estatal d' Investigació, Desenvolupa
Programa
innovació orientada als reptes de la societat 2013-2016. CONVOCATÒRIA 2016
Investigador
Núria Casado i Fidel Molina
Principal
Membres
de
l'equip
Eva Barallat (UdL), Maricel Oró (UdL), Dolors Mayoral (UdL), Emma Domínguez (UdL)
en
investigador
Luis Samper (UdL), Billy Gray (U. Dalarna), Paquita Sanvicen (UdL), Jorge Soler (UdL), C
Membres
de
Zamorano (U. Dalarna), José Alberto Yuni Borthelle (U. Ncional de Santiago de Estero)
l'equip
de
Garcia (UdL), Marta Miquel, Teresa Torres, Adelina Miró, Núria Mina (UdL), Ieva Stonc
treball
Inesa Shevchenko (UdL)
Organisme
finançador
Import
finançament

Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat
13.310€

Durada projecte des del 30 de desembre de 2016 fins al 29 de desembre de 2019
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Producció
científica
destacada:

Publicacions
(2015 - 2019)

- Casado-Gual, N.; Domínguez-Rué, E.; Worsfold, B. Eds (2016) Literary Creativity and the Older W
Writer. A Collection of Critical Essays. Peter Lang
- Domínguez-Rué, E.; Nierling L. Eds. (2016) Ageing and Technology. Perspectives from Social Sci
Transcript Verlag
- Oró-Piqueras, M.; Wohlmann, A. Eds. (2016) Serializing Age: Aging and Old Age in TV Series. Tra
Verlag
- Oró-Piqueras, Maricel (2016) "The Complexities of Female Ageing: Four Women Protagonists in Pe
Lively's Studies." Journal of Ageing Studies. 36.
- Casado-Gual, N. (2015) "Joanna McClelland Glass' Mrs Dexter and Her Daily and the inter-play amon
Gender and Class." Canada and Beyond. 5.

- Mina-Riera, N. (2015) "The Ageing Experience Shaping the Portrayal of Place in Lorna Crozier's P
Postgraduate Journal of Women, Ageing and Media (PGWAM). 2.The Summer School Edition.
- Oró-Piqueras, M. (2015) "Female Ageing: Revising Reifungsroman in Doris Lessing's The Summer Befo
Dark and Love. Again." Odisea. Revista de Estudios Ingleses. 15.
Articles en revistes JCR:

Articles en revistes no indexades en el JCR:
Projectes:
Nacionals:
€ (euros).
Captació
de
Estatals:
€ (euros).
recursos grup
Europeus:
€ (euros).
(2015 - 2019)
Altres:
€ (euros).

Web:

http://www.dal.udl.cat/eng/recerca/DEDAL-LIT.html
/sites/Dal/eng/recerca/DEDAL-LIT.html

Didàctica de la Història, la Geografia
http://www.didesp.udl.cat/recerca-i-innovacio-docent/ ]

i

altres

Ciències

Socials

(DHiGeCS)

[

IP: Nayra Llonch Molina [ mailto:nayra.llonch@udl.cat ]
Quim Bonastra Tolós, Daniel Gutiérrez Ujaque, Glòria Jové Moncús, Montserrat Nòria Jové, Verònica Parisi
Moreno, Caren Sebastián Novell
Tipus grup deDHIGECS. 2017 SGR 0426
Grup Consolidat de la Generalitat de Catalunya.
recerca:

9

Línies
recerca:

Projectes
curs:

de

No consten dades al GREC.

Títol
Programa
Investigador
Principal
Membres
de
l'equip
en investigador
Membres
de
l'equip
de
treball
Organisme
finançador
Import
finançament
Durada projecte

Producció
científica
destacada:
Publicacions
(2015 - 2019)

Articles en revistes JCR:

Articles en revistes no indexades en el JCR:
Projectes:
Nacionals:
€ (euros).
Captació
de
Estatals:
€ (euros).
recursos grup
Europeus:
€ (euros).
(2015 - 2019)
Altres:
€ (euros).

Web:

http://www.didesp.udl.cat/recerca-i-innovacio-docent/
http://www.didesp.udl.cat/recerca-i-innovacio-docent/
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Equip de Desenvolupament Organitzacional-UdL (EDO-UdL) [ http://www.edo.udl.cat/ ]
IP: Isabel Del Arco Bravo [ mailto:isabel.delarco@udl.cat ]
Ramon Camats Guàrdia, Òscar Flores Alarcia, Joan Segura Torres, Blanca Patricia Silva Garcia, M. Luisa Guitard
Sein-Echaluce

Tipus grup de recerca:

EDO-UdL. 2017 SGR 318
Grup Consolidat de la Generalitat de Catalunya.

Línies de recerca:

- Innovació: Desenvolupar recerques en l’àmbit de la innovació educativa i oferir propostes con
de millora.
- Formació docent: Contribuir a la formació de del professorat no universitari a través d’a
formatives que ajudin a millorar les seves competències docents.
- Lideratge: Desenvolupar recerques en l’àmbit de la gestió, organització i lideratge educatiu
propostes concretes de millora de la formació i actualització del professorat que ocupa o qu
interessat en ocupar càrrecs directius.
- Organitzacions saludables: Diagnosticar i analitzar entorns organitzacionals, en totes les
dimensions, per tal d’impulsar actuacions per la promoció de la salut dels seus inte
desenvolupant entorns saludables.

Projectes en curs:

-

Producció
destacada:

científica

En construcció.

Publicacions
2019)

(2015

-

Articles en revistes JCR:

Articles en revistes no indexades en el JCR:
Projectes:
Nacionals:
€ (euros).
€ (euros).
Captació de recursosEstatals:
Europeus:
€ (euros).
grup (2015 - 2019)
Altres:
€ (euros).

Web:

http://www.didesp.udl.cat/recerca-i-innovacio-docent/
http://www.didesp.udl.cat/recerca-i-innovacio-docent/

Grups d'Estudis Societat, Salut, Educació i Cultura (GESEC) [ http://www.gesec.udl.cat/ ]
11

IP: Fidel Molina-Luque [ mailto:fidel.molinaluque@udl.cat ]
Eva Barallat Gimeno, Joan Blanco Blanco, Montserrat Gea Sanchez, Jordi Martínez Soldevila, Dolors Mayoral
Arqué, Adelina Miró Miró, Erica Briones Vozmediano, Judith Roca Llobet, Francesc Josep Rubí Carnacea, Lluis
Samper Rasero, Francisca Sanvicén Torné, Joan Antoni Tahull Fort, Teresa Torres Gonzalez, Jorge Soler
González, Francesc Valenzuela Pascual, Sílvia Solé Cases, Marc Garcia Alias, Roland Pastells Peiró, Esther
Rubinat Arnaldo

Tipus grup de recerca:

GESEC. 2017 SGR 576
Grup Consolidat de la Generalitat de Catalunya.

Línies de recerca:

Grup interdisciplinar que tracta aspectes d’educació, de salut i qualitat de vida, de process
socialització, identitat, gènere i construcció de la interculturalitat.

Projectes en curs:

No consten dades al GREC.

Producció
destacada:

científica

En construcció.

Publicacions
2019)

(2015

-

Articles en revistes JCR:

Articles en revistes no indexades en el JCR:
Projectes:
Nacionals:
€ (euros).
€ (euros).
Captació de recursosEstatals:
Europeus:
€ (euros).
grup (2015 - 2019)
Altres:
€ (euros).

Web:

http://www.gesec.udl.cat/
http://www.gesec.udl.cat/

Grup d'Investigació en Acció Motriu (GIAM INEFC Lleida) [ http://praxiologiamotriz.inefc.es/ ]
IP: Pere Lavega Burgués [ mailto:plavega@inefc.udl.cat ]
12

Antoni Costes Rodríguez, Conxita Duran Delgado, Gerard Lasierra Aguilá, Enric Ormo Rives, Rosa Rodríguez
Arregi, Cristòfol Salas Santandreu, Jorge Serna Bardavío, Unai Saéz de Ocáriz Granja, Verónica Muñoz
Arroyave, Queralt Prat Ambròs, Aaron Rillo Albert, Sabrine Damian da Silva, Rafael Angel Luchoro Parrilla, David
Martín Martínez, Pablo Aires Araujo
Tipus grupGIAM INEFC Lleida. 2017 SGR 197
de recerca: Grup Consolidat de la Generalitat de Catalunya.

de

1. Jocs esportius i experiència emocional (benestar socioemocional)
Amb estudiants de diferents grups d’edat (universitaris; educació primària, educació secundària i
Perspectiva de gènere
Ús de TAC i el treball cooperatiu i els seus efectes en la vivència emocional amb alumnat d’ESO
2. Relacions Interpersonals en Educació Física (benestar relacional):
La transformació dels conflictes en les sessions d’Educació Física
Educar les relacions interpersonals. Sociometria i cohesió grupal
3. Estudi de la Presa de decisions en situacions de joc
La presa de decisions en situacions de joc (esports d’oposició i de cooperació-oposició)
4. Joc, educació, cultura i patrimoni (benestar cultural):
Educar el diàleg intercultural a través de jocs tradicionals
La construcció social de les emocions en els jocs tradicionals
5. Els espais naturals protegits, la salut i el benestar.
Línia de recerca 360º. Activitat Física/Esport en Espais naturals protegits i la seva incidència amb

Projectes en
curs:

BRIDGE: Promotion of European Traditional Sports and Games, a BRIDGE for Intercultural Dialog
Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), Erasmus +] IP: Pere Lavega
http://www.researcherid.com/rid/I-4107-2012
(INEFC, Lleida).
BRIDGE: Promotion of European Traditional Sports and Games, a BRIDGE for Int
579616-EPP-1-2016-1-ES-SPO-SSCP] https://erasmusbridge2016.wixsite.com/erasmusbridge
https://erasmusbridge2016.wixsite.com/erasmusbridge
[Finançat
per:
Education,
Audiovisual
and
Culture
Executive
Agency
(E
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/bf42a2a5-7
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/bf42a2a5-7c87-499
IP: Pere Lavega
http://www.researcherid.com/rid/I-4107-2012
(INEFC,Lleida).
TOGETHER: Promotion des sports et jeux traditionnels européens, Together pour le dialogu
602910-EPP-1-2018-1-ES-SPO-SSCP] [Finançat per: Education, Audiovisual and Culture Executive
EAC/A05/2017 (Deadline of 05/04/2018)] IP: Pere Lavega
http://www.researcherid.com/rid/I-4107-2012
(INEFC,Lleida).

Línies
recerca:

Producció
científica
destacada:

En construcció.

13

Publicacions
(2015 - 2019)

Articles en revistes JCR:

Articles en revistes no indexades en el JCR:
Projectes:
€ (euros).
Captació deNacionals:
Estatals:
€
(euros).
recursos
€ (euros).
grup (2015 -Europeus:
Altres:
€ (euros).
2019)

Web:

http://inefc.gencat.cat/ca/inefc/recerca_i_doctorat/grups_de_recerca/grup_recerca_accio_motriu/
http://inefc.gencat.cat/ca/inefc/recerca_i_doctorat/grups_de_recerca/grup_recerca_accio_motriu/

Grup Interdisciplinar d'Estudis
http://www.hahs.udl.es/index.html ]

de

Desenvolupament

i

Multiculturalitat

(GIEDEM)

[

IP: Víctor Bretón Solo de Zaldívar [ mailto:victor.breton@udl.cat ]
Antonio María Jové Montañola, Manel López Esteve, Josep Serra Grau, Antoni de Pàdua Passola Tejedor, Maria
José Vilalta Escobar

Tipus grup de recerca:

GIEDEM. 2017 SGR 246
Grup Consolidat de la Generalitat de Catalunya.

Línies de recerca:

1) Análisis, a través de una aproximación pluridisciplinar y contrastativa, de las transformac
experimentadas por el mundo rural en los últimos decenios, en ámbitos territoriales como
Europa y el Tercer Mundo, incidiendo de una manera especial en América Latina y
subsahariana.
2) Estudio de las interacciones y sinergias entre las estrategias desplegadas por los actores so
en contextos de desarrollo y los sistemas de representaciones y los discursos ideológicos.
3) Análisis de textos literarios relacionados con el mundo en desarrollo, con especial énfa
América Latina.
4) Estudios relacionados con los desafíos generados por los flujos migratorios desde una persp
histórica y holística.

Projectes en curs:

No consten les dades al GREC.

Producció
destacada:

científica

En construcció.

Publicacions
2019)

(2015

-

Articles en revistes JCR:
Articles en revistes no indexades en el JCR:
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Projectes:
Nacionals:
€ (euros).
€ (euros).
Captació de recursosEstatals:
Europeus:
€ (euros).
grup (2015 - 2019)
Altres:
€ (euros).
http://www.hahs.udl.es/index.html
http://www.hahs.udl.es/index.html

Web:

Grup d'Investigació Social i Educativa de l'Activitat Física i l'Esport (GISEAFE INEFC Lleida) [
https://inefcgiseafe.com/ ]
IP: Estela Inés Farías Torbidoni [ mailto:efarias@inefc.udl.cat ]
Andreu Camps i Povill, Vicente Javaloyes Sanchis, Jordi Seguí Urbandeja, Víctor Labrador Roca, Maria Isabel
Cuadrado Santañes. Personal Investigador en Formació (PIF): Víctor Dorado Martínez, Sergi Cerezo Esteve.
Col·laborador/a: Alejandra Martínez, Jesús Martí Esteller, Ricardo Nogueira Mendes, Jesús Auré, Alex Ceron,
Xavier Mena Hoekendijk, Hamed Kia
Tipus grupGISEAFE INEFC Lleida. 2017 SGR 1162
de recerca: Grup Consolidat de la Generalitat de Catalunya.

Línies
recerca:

de

1. Investigació social
2. Investigació educativa.

Projectes en
En construcció.
curs:
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Producció
científica
destacada:

Publicacions
(2015 - 2019)

Blázquez, D. (2017). Cómo evaluar bien Educación Física. El enfoque de la evaluación formativa. Barce
Blázquez, D. (Ed.) (2016). Métodos de enseñanza en educación física. Enfoques innovadores para l
Barcelona: INDE
Camps, A.; & Viñas, J. (2016). Els acords de partenariat publicoprivat en complexos esporti
d’experiències amb dissenys i resultats dispars en municipis de menys de 20.000 habitants. Barcelona:
de Catalunya. Col.lecció: Estudis de Recerca Digitals, núm. 12. ISBN: 978-84-608-6405-9; DOI: 10.2436
Farías, E.I. (2016). Guía de buenas prácticas para el desarrollo de carreras por montaña en e
Europarc-España. Edición online y en papel.
García Ferrando, M., Puig, N., Lagardera, F., Llopis, R. & Vilanova, A. (2017) (coord.) Sociología del d
editorial. (Incluye varios capítulos elaborados por miembros del GISEAFE)
Hernández Vázquez, F. J., Torralba Jorda, M. A., Mendoza Laiz, N., Rubira Hidalgo, M., Niort, J., Tru
Roca, V. (2015). El deporte para las personas con discapacidad. Los retos de la adaptación y la inclusió
S.L. (Incluye varios capítulos elaborados por miembros del GISEAFE)
Inglés, E.; & McClure, M. (Eds.) (2017). WET. Watersports Enhanced Together. A Toolkit to GET ever
Vincent Agencia. ISBN: 978-0-244-90039-7. Disponible a: http://www.beactive-getwet.eu/tool-kit
http://www.beactive-getwet.eu/tool-kit
(Incluye varios capítulos elaborados por miembros del GISEAFE)
Lleixà, T.; Sebastiani, E. (eds.) (2016). Competencias clave y educación física. ¿Cómo y para
programación. Barcelona: INDE

Articles en revistes JCR:

Articles en revistes no indexades en el JCR:
Projectes:
€ (euros).
Captació deNacionals:
Estatals:
€ (euros).
recursos
€ (euros).
grup (2015 -Europeus:
Altres:
€ (euros).
2019)

Web:

http://inefc.gencat.cat/ca/inefc/recerca_i_doctorat/grups_de_recerca/grup_investigacio_social_i_educa
http://inefc.gencat.cat/ca/inefc/recerca_i_doctorat/grups_de_recerca/grup_investigacio_social_i_educativa_act

Grup de Recerca en Mediació Lingüística (GIML) [ http://www.giml.udl.cat/ ]
IP: Neus Vila Rubio [ mailto:neus.vila@udl.cat ]
Yolanda Capdevila Tomàs, Montserrat Casanovas Català, Marta Giné Janer, Rosa Mª Mateu Serra, Anna Mª
Serrano Gimenez

16

Tipus grup de recerca:

GIML. 2017 SGR 1333
Grup Consolidat de la Generalitat de Catalunya.
1. Recerca en la gestió de la competència comunicativa:
Pragmàtica de la comunicació lingüística.
Les llengües com a mitjà de cohesió social.
La comunicació no verbal.
Les noves literacitats

Línies de recerca:

Projectes en curs:
Producció
destacada:

científica

2. Recerca en la gestió de la competència plurilingüe:
Llengües en contacte.
Estudis de traducció.
Estudis lèxics: lexicologia i lexicografia.
Els llenguatges especialitzats.
Ensenyament de llengües estrangeres i segones llengües, especialment, mitjançant les T
Les noves literacitats
3. Fonaments històrics de la lingüística i la lingüística aplicada en l’àmbit hispànic.
No consten les dades al GREC.
En construcció.
Articles en revistes JCR:

Publicacions (2015 - 2019)
Articles en revistes no indexades en el JCR:
Projectes:
Nacionals:
€ (euros).
€ (euros).
Captació de recursosEstatals:
Europeus:
€ (euros).
grup (2015 - 2019)
Altres:
€ (euros).

Web:

http://www.giml.udl.cat/
http://www.giml.udl.cat/

Grup de Recerca Anàlisi Social i Educativa (GRASE) [ http://www.grase.udl.cat/ ]
IP: Jordi Garreta i Bochaca [ mailto:jordi.garreta@udl.cat ]
Rafael Allepuz Capdevila, Olga Bernad Cavero, Jordi Domingo Coll, Joan Pere Enciso Rodríguez, Enric Falguera
Garcia, Mariona Farré Perdiguer, Juan Agustín González Rodríguez, Ramón Manuel Julià Traveria, Mariona
Lladonosa Latorre, Núria Llevot Calvet, María Paz López Teulón, Mònica Macià Bordalba, Anna Mata Romeu,
Francisco Javier Miranda Ruche, Carme Molet Chicot, Xavier Pelegrí Viñana, Maria Pilar Quejido Molinero, Teresa
Torres Solé, Mercè Sala Ríos, Moisés Selfa Sastre, Rosa Benabarre Ribalta
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GRASE. 2017 SGR 1156
Grup Consolidat de la Generalitat de Catalunya.

Tipus grup de recerca:

Els projectes que l’equip realitza pretenen aprofundir en: els processos d’integració i exclusió
les polítiques socials i educatives; els serveis socials; la participació social i educativa; la si
social i educativa de col·lectius vulnerables per motius de gènere, classe social i origen
polítiques i actuacions que es duen a terme per lluitar contra aquestes situacions.

Línies de recerca:

Diversitat cultural e iguadad de oportunidades en la escuela. AIFC – Ajuts de la Fun
’La Caixa’. FUCA – Fundació Caixa de Pensions ’La Caixa’. UdL i UB. 2015ACUP 0
2016-2018. Investigador/s responsable/s: Jordi Garreta Bochaca
Bones pràctiques en diversitat cultural i religiosa als centres de secundàr
Catalunya. Referencia: 2015 RELIG 00010. Ajuts per a Projectes de Recerca AGAU – Ag
de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. 2016- 2017. IP:
Llevot
Projecte Observatori Socioeducatiu de la Diputació de Lleida 2017-18. Estudi: La s
del sistema educatiu a les comarques de Lleida. IP: Jordi Garreta. Subvenció Diputa
Lleida.

Projectes en curs:

Producció
destacada:

científica

Publicacions
2019)

(2015

-

En construcció.
Articles en revistes JCR:

Articles en revistes no indexades en el JCR:
Projectes:
Nacionals:
€ (euros).
€ (euros).
Captació de recursosEstatals:
Europeus:
€ (euros).
grup (2015 - 2019)
Altres:
€ (euros).

Web:

http://www.grase.udl.cat/
http://www.grase.udl.cat/
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Grup de Recerca Intervencions Socioeducatives amb Infància i la Joventut (UB-UdL) (GRISIJ) [
http://www.pip.udl.cat/recerca.html ]
IP: M. Àngels Balsells Bailón [ mailto:mangels.balsells@udl.cat ]
María Asunción Estrada Roca, Eduard Vaquero Tió, Laura Fernández Rodrigo, Robert Izquierdo Santaularia,
Betlem Armengol Valls, Neus Cortada Cortijo

Tipus grup de recerca:

GRISIJ. 2017 SGR 905
Grup Consolidat de la Generalitat de Catalunya.

El grupo GRISIJ quiere contribuir al avance del conocimiento y a la creación de marcos de refe
científicos para transformarlos en recursos para la acción socioeducativa en la infancia y las fa
en situación de vulnerabilidad. Para ello centra su actividad en las siguientes líneas de investig
la Promoción y protección a la infancia; la Educación y Salud, y los Derechos, resilien
parentalidad
posit
Protección

y

promoción

a

la

infa

Dentro de esta línea se pretende generar y contribuir al conocimiento científico e innovador resp
la realidad de la intervención con familias y con la protección a la infancia. Se desarrolla e
ámbitos: la Pedagogía Hospitalaria, especialmente encaminada a desarrollar proyectos y activi
formativas para la atención educativa en niños/as y jóvenes en situación de enfermedad
familias; y, la Promoción de la Salud, especialmente en dos temáticas: la salud afectiva y sexu
prevención
de
la
violencia
de
gén
E d u c a c i ó n

y

s a

El trabajo referente a esta línea quiere incrementar el conocimiento sobre las situaciones de sal
enfermedad y de hospitalización de los niños y jóvenes a partir del trabajo educativo, para mejo
procesos de afrontamiento a estas situaciones desde una perspectiva resiliente y de defensa d
derechos. Entre las temáticas que se trabajan están la pedagogía hospitalaria, la salud afec
sexual y la violencia de género. Las acciones dentro de esta línea van encaminadas a desa
proyectos y actividades formativas para la prevención y promoción de la salud en niños/as y jóv
Línies de recerca:
Derechos,

resiliencia

y

parentalidad

pos

Esta línea es transversal a las otras líneas de investigación como referente para abor
investigación en materia de promoción a la infancia y educación y salud. Desde la óptica
derechos a la infancia se aborda la investigación teniendo en cuenta su punto de vista. De
óptica de la resiliencia se estudian los factores de riesgo y de protección ante situaciones adv
así como la prevención de situaciones de riesgo y la promoción de las propias fortalezas. De
óptica de la parentalidad positiva, se aborda el trabajo en familias para su preservación fa

Un rasgo común en todas las líneas, y que representa a su vez uno de los rasgos de identid
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grupo, es su forma de encarar la investigación. Este hecho se ha ido consolidando durante estos
con (1) la detección de necesidades mediante los procesos de investigación cooperativa;
aplicación del conocimiento teórico para la innovación de las metodologías de intervención y rec
formativos que facilitan la optimización de las intervenciones socioeducativas, como es el ca
diseño y la implementación de programas socioeducativos y, (3) la evaluación de las n
propuestas metodológicas a través de la transferencia del conocimiento en coparticipación c
servicios correspondientes. De este modo, la investigación que se lleva a cabo tiene un im
social, beneficiándose la infancia y las familias a través de las mejoras en las actuac
profesionales
en
diferentes
servicios
socioeducativos
y
de
s

Sin dejar de avanzar en las líneas de investigación, el grupo GRISIJ apuesta por abrir el conocim
hacia nuevos campos de investigación multidisciplinares que tengan un gran impacto en la socie
en el panorama científico internacional.
En construcció.

Projectes en curs:
Producció
destacada:

científica

Publicacions
2019)

(2015

-

En construcció.
Articles en revistes JCR:

Articles en revistes no indexades en el JCR:
Projectes:
Nacionals:
€ (euros).
€ (euros).
Captació de recursosEstatals:
Europeus:
€ (euros).
grup (2015 - 2019)
Altres:
€ (euros).

Web:

http://www.ub.edu/grisij/?page_id=57&lang=es
http://www.ub.edu/grisij/?page_id=57&lang=es

Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica (UdL / UB) (GROP) [ http://www.ub.edu/grop/catala/ ]
IP: Gemma Filella Guiu [ mailto:gemma.filella@udl.cat ]
Maria Jesús Agulló Morera, Ramona Ribes Castells, Judit Teixiné Baradad, Agnès Ros Morente, Rosa Miralles
Pascual

Tipus grup de recerca:

GROP. 2017 SGR 471
Grup Consolidat de la Generalitat de Catalunya.
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Línies de recerca:

Projectes en curs:
Producció
destacada:

científica

Orientación vocacional e información profesional.
Métodos de investigación en Educación.
Acción tutorial.
Investigación evaluativa.
Orientación Psicopedagógica.
Educación Emocional
Elaboración de instrumentos evaluativos.
Creación de programas de formación de orientadores escolares, profesionales.
Orientación y reformas educativas
Prevención del Bullying
Avaluació del procés d’elaboració de projectes de postgrau y doctorat a través del portafoli
Desarrollo y evaluación de competencias básicas
Educación para la ciudadania
Elaboració d'un qüestionari per a l'avaluació de les competencies emocionals a cicle mig i supe
primària
Elaboració d'un qüestionari per a l'avaluació de les competencies emocionals a educació secund
Elaboració d'un qüestionari per a l'avaluació de les competencies emocionals en adults
En construcció.
En construcció.
Articles en revistes JCR:

Publicacions (2015 - 2019)
Articles en revistes no indexades en el JCR:
Projectes:
Nacionals:
€ (euros).
€ (euros).
Captació de recursosEstatals:
Europeus:
€ (euros).
grup (2015 - 2019)
Altres:
€ (euros).

Web:
Observacions

http://www.grase.udl.cat/
http://www.grase.udl.cat/
Els membres del GROP col·laboren com a Avaluadors en diferents revistes d'impacte.

Les Nacions Unides i la Unió Europea davant els reptes i amenaces actuals: reforma del sistema de
governança global, seguretat, cooperació i drets humans [ /sites/DretPublic/recerca/GrupdeRecerca.html ]
IP: Antonio Blanc Altemir [ mailto:antonio.blanc@udl.cat ]
Mª Teresa Areces Piñol, Antonio Colom Gorgues, Eimys Ortiz Hernandez, Deborah Elisabeth Presta Novello, Rosa
Florensa Guiu
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Les Nacions Unides i la Unió Europea davant els reptes i amenaces actuals: reforma del siste
governança global, seguretat, cooperació i dret humans. 2017 SGR 1171
Grup Consolidat de la Generalitat de Catalunya.

Tipus grup de recerca:

REFORMA INSTITUCIONAL DE LES NACIONS UNIDES.
-Consell de Seguretat - Assamblea General -ECOSOC -Secretaria. -Consell d'Adminis
Fiduciària -Consell de Dret Humans -Comisió de Consolidació de la Pau
SISTEMA DE SEGURETAT COL·LECTIVA DE LA CARTA. -Capítol VII - Consell de Seg
competències. -Legítima defensa- ús de la força- Dret de veto - Participació de Nacions Unid
prevenció i resolució de conflictes.
RESPONSABILITAT INTERNACIONAL DE LES NACIONS UNIDES.

Línies de recerca:

Projectes en curs:

No consten les dades al GREC.

Producció
destacada:

científica

No consten les dades al GREC.

Publicacions
2019)

(2015

-

Articles en revistes JCR:

Articles en revistes no indexades en el JCR:
Projectes:
Nacionals:
€ (euros).
€ (euros).
Captació de recursosEstatals:
Europeus:
€ (euros).
grup (2015 - 2019)
Altres:
€ (euros).

Web:

http://www.dpub.udl.cat/ca/recerca/grups-de-recerca/
/sites/DretPublic/ca/recerca/grups-de-recerca/

Literatura Popular Francesa i Cultura Mediàtica Enfront del Fenomen Poètic (LIPOFRANCUMEPOE) [
http://webgrec.udl.cat/cgi-bin/3DADREC/crfitgrup.cgi?FONT=3&IDI=CAT&PAR=LITPOPUL ]
IP: Carme Figuerola Cabrol [ mailto:carme.figuerola@udl.cat ]
Xavier Burrial Sancho, Montserrat Parra Albà, Jaume Pont Ibañez, Pere Solà Solé, Francisco Tovar Blanco

Tipus grup de recerca:

LIPOFRANCUMEPOE
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Línies de recerca:

No consten dades al GREC.

Projectes en curs:

No consten les dades al GREC.

Producció
destacada:

No consten les dades al GREC.

científica

Web:

http://www.filcef.udl.cat/es/recerca/pagina-2/
/sites/Filcef/es/recerca/pagina-2/

Llengua i Educació (LiE) [ http://www.grelie.udl.cat/ ]
IP: Àngel Huguet Canalís [ mailto:angel.huguet@udl.cat ]
Joan Biscarri Gassió, Maria Adelina Ianos, Judit Janés Carulla, Cecilio Lapresta Rey, Cristina Petreñas Caballero,
Clara Maria Sansó Galiay, Isabel Saenz Hernández, Ursula Hinostroza Castillo, Fernando Senar Morera

Tipus grup de recerca:

Línies de recerca:

Projectes en curs:

LiE 2017 SGR 322
Grup Consolidat de la Generalitat de Catalunya.

Estudi del desenvolupament de les capacitats lingüístiques de les persones, de les relacions
elles, i del seu paper mediador en el desenvolupament individual; així com la seva relació am
actituds lingüístiques, les identitats desenvolupades i la seva vinculació a la societat d’acollida p
dels nouvinguts.
L'educació inclusiva
L'anàlisi de la interacció a l'aula
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Producció
destacada:

científica

Publicacions
2019)

(2015

-

En construcció.
Articles en revistes JCR:

Articles en revistes no indexades en el JCR:
Projectes:
Nacionals:
€ (euros).
€ (euros).
Captació de recursosEstatals:
Europeus:
€ (euros).
grup (2015 - 2019)
Altres:
€ (euros).

Web:

http://www.grelie.udl.cat/
http://www.grelie.udl.cat/

M o v i m e n t
H u m à
( M H )
[
http://inefc.gencat.cat/ca/inefc/recerca_i_doctorat/grups_de_recerca/grup_recerca_moviment_huma/ ]
IP: Joaquim Reverter Masià [ mailto:joaquim.reverter@udl.cat ]
José Manuel Alonso Martínez, Pere Blanco Felip, Vicenç Josep Hernandez Gonzalez, M. Carme Jové
Deltell, Sebastià Mas Alos, David Carreras Villanova, Antoni Planas Anzano, Xavier Peirau Teres, Francesc Corbi
Soler
Tipus
grup
recerca:

Línies de recerca:

deMH 2017 SGR 1463
Grup Consolidat de la Generalitat de Catalunya.

Habilitats esportives i motricitat bàsica / Condició física i salut
Intervenció psicomotriu i risc social
Paradigma estratègic i investigació-acció per l’adquisició d’habilitats competencials

Projectes en curs: Producció científica
En construcció.
destacada:
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Publicacions (2015 2019)

Articles en revistes JCR:

Articles en revistes no indexades en el JCR:
Projectes:
Nacionals:
€ (euros).
Captació
de
Estatals:
€ (euros).
recursos grup (2015
Europeus:
€ (euros).
- 2019)
Altres:
€ (euros).

Web:

http://inefc.gencat.cat/ca/inefc/recerca_i_doctorat/grups_de_recerca/grup_recerca_moviment_h
http://inefc.gencat.cat/ca/inefc/recerca_i_doctorat/grups_de_recerca/grup_recerca_moviment_huma/

Oficina de Llengua i Literatura de Ponent i del Pirineu (OLLPP)
IP: Ramon Sistac Vicén [ mailto:ramon.sistac@udl.cat ]
Ma. Salomé Ribes Amoros, Jordi Suïls Subirà, Albert Turull Rubinat

Tipus grup de recerca:

OLLPP 2017 SGR 769
Grup Consolidat de la Generalitat de Catalunya.

Línies de recerca:

L'OLLPP es dedica a estudiar tots els aspectes lingüístics i literaris relacionats amb les
ponentines i pirinenques.

Projectes en curs:
Producció
científica
En construcció.
destacada:
Articles en revistes JCR:
Publicacions (2015 - 2019)
Articles en revistes no indexades en el JCR:
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Projectes:
Nacionals:
€ (euros).
€ (euros).
Captació de recursosEstatals:
Europeus:
€ (euros).
grup (2015 - 2019)
Altres:
€ (euros).
Web:

-

Sistema de Justícia Penal (SJP) [ /sites/DretPublic/recerca/GrupdeRecerca.html ]
IP: Josep Maria Tamarit Sumalla [ mailto:josep.tamarit@udl.cat ]
Ariadna Boldú Pedro, Ramon García Albero, Daniel Ibars Velasco, Alejandra Pujols Pérez, Marc Salat
Paisal, Mercedes Serrano Masip, Carolina Villacampa Estiarte

Tipus grup de recerca:

SJP 2017 SGR 763
Grup Consolidat de la Generalitat de Catalunya.

Línies de recerca:

Projectes en curs:
Producció
científica
En construcció.
destacada:
Articles en revistes JCR:
Publicacions (2015 - 2019)
Articles en revistes no indexades en el JCR:
Projectes:
Nacionals:
€ (euros).
€ (euros).
Captació de recursosEstatals:
Europeus:
€ (euros).
grup (2015 - 2019)
Altres:
€ (euros).
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Web:

http://www.dpub.udl.cat/ca/recerca/grups-de-recerca/
/sites/DretPublic/ca/recerca/grups-de-recerca/

Territori i Societat [ http://www.geosoc.udl.es/recerca/grup_territori.htm ]
IP: Jordi Martí Henneberg [ mailto:jordi.marti@udl.cat ]
Ignasi Aldomà Buixadè, Pilar Alonso Logroño, Carme Bellet Sanfeliu, Pedro Fraile Pérez de Mendiguren, Joan
Ganau Casas, Daniel Paül Agustí, Jorge Solanas Jiménez, Josep Ramon Mòdol Ratés, Guillermo Esteban Oliver

Tipus grup de recerca:

Línies de recerca:

Territori i Societat 2017 SGR 1450
Grup Consolidat de la Generalitat de Catalunya.

Les
seves
aportacions
inclouen:
- Anàlisi de l'evolució històrica de la ciutat catalana en l'època contemporània, amb èmfasi
història del pensament sobre el planejament urbà, la formació de les trames urbanes (morfologi
els agents (marcadament els promotors immobiliaris) que hi intervenen. Així mateix s'ha p
atenció
a
la
gestió
i
polítiques
urbanes
de
les
institucions
públi
- El pensament territorial que ha dut a l'establiment de les divisions territorials catalanes i espan
des del segle XIX, així com en les aportacions del pensament sobre el territori al món de la c
(ciències
naturals
i
geogra
- L'evolució històrica del territori en relació a la modernització de les activitats econòmiques. Aq
és una de les línies de recerca iniciada recentment i a aprofundir en un
- La relación entre l'actual formació d'una ciutat creixentment fragmentada i l'aparició de desigu
socials que reflecteixen els problemes de la creixent rigidesa de l´estratificació social, amb èmf
la creació de grups socials marginals i de problemes d´una societat cada cop més multicu
- L'educació intercultural de les minories ètniques tant en l'àmbit escolar com en l'educació no f
Cal esmentar finalment, la creixent interrelació aconseguida entre la recerca finançada i d
treball empíric que s'obtenen del conjunt de convenis i contractes amb entitats públiques i privad
-

Projectes en curs:
Producció
científica
En construcció.
destacada:
Articles en revistes JCR:
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Web:

http://www.geosoc.udl.cat/ca/recerca/Grups-de-recerca-consolidats/territori_soc/
/sites/Geosoc/ca/recerca/Grups-de-recerca-consolidats/territori_soc/
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Grup de Recerca en transformacions en els mitjans audiovisuals i les seves implicacions en el
desenvolupament polític, cultural i social (TRAMA) [ https://tramaudl.wordpress.com/equip-investigador/ ]
IP: Jorge Nieto Ferrando [ mailto:jorge.nieto@udl.cat ]
Carlota Benet Cros, Laura Bergés Saura, Beatriz Gómez Morales, Antonieta Jarne Modòl, Arturo Lozano Aguilar,
Marc Macià Farré, Miquel Pueyo i París, Albert Royo Campo, Isabel Santaulària Capdevila, Teresa Serés Seuma,
Judit Serrano Toldrà, Joana Soto Merola, Andrea Meza Navarro, Mariona Visa Barbosa

Tipus grup de recerca:

TRAMA 2017 SGR 573
Grup de recerca Emergent per l'AGAUR

Anàlisi
de
la
comunicació
del
patrimoni
cultural
i
natura
Anàlisi de la promoció del patrimoni en els mitjans de comunicació audiovisual (internet, tel
ràdio, cinema, videojocs), en ho referent els seus discursos, continguts i l’impacte en l’audiènci
seus missatges. A partir d’aquí, es proposa com un laboratori de creació de noves estra
comunicatives en l’àmbit de la promoció i divulgació del patrimoni cultural i natural.
Elaboració d’un mapa de les diferents iniciatives desenvolupades en l’àmbit de la promoc
patrimoni cultural i natural en els mitjans de comunicació.
Anàlisi dels resultats d’audiència. Públics objectius i mesurament de l’impacte dels miss
seguint diferents variables. Resultats en la construcció de la imatge del patrimoni cu
natural, en el nombre de persones que accedeixen al mateix i en la millora de la
experiència.
Establiment d’un primer decàleg de possibles actuacions que permetin millorar la comun
del patrimoni cultural i natural, atenent prioritàriament a com es comunica i a quin contin
comunica, sense perdre de vista les dades objectives obtingudes a partir de l’anàlisi
recepció i de l’audiència.

Anàlisi de l’impacte de les transformacions en el sistema mediàtic en l’entorn polític i s
amb especial atenció als reptes que planteja en relació amb la llibertat d’expressió i el dr
informació.
Aquesta línia de recerca presenta un caràcter miscel·lani, i pretén analitzar el paper dels mitja
comunicació com a agents del desenvolupament polític, social i cultural. Se centra especialmen
relació entre els mitjans de comunicació audiovisuals i la llibertat d’expressió i el dret a la inform
tenint en compte dos períodes de canvi polític com són el franquisme tardà i la transició
democràcia, i l’actual cicle de canvis que ha suposat la crisi dels grans consensos de les democ
europees.
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Línies de recerca:

Anàlisi de les limitacions a la llibertat d’expressió i d’informació i les seues implica
en els mitjans de comunicació en la transició a la democràcia. Aquest apartat comb
recerca històrica sobre les limitacions a la llibertat d’expressió i d’informació, a
especialment a l’etapa del franquisme tardà i la transició, i a les seues repercussions
continguts i en els discursos dels mitjans audiovisuals. Aborda tant la producció audiovisu
segueix els canals institucionals de producció, distribució i exhibició, com la prod
alternativa de caràcter polític.
Anàlisi dels nous reptes en relació amb la llibertat d’expressió i el dret a la inform
l’impacte social, polític i cultural d’un sistema de comunicació en transformac
centra en la situació actual de crisi, tant en el sistema de mitjans
les transformacions lligades a la digitalització i globalització d’aquest sistema, com en l’
polític i social. En aquest sentit, assistim a un qüestionament dels principals consensos
democràcies occidentals (fonamentats en acords bàsics entre la socialdemocràci
democràcia cristiana i liberal), així com a una redefinició dels rols socials per la consolida
la incorporació de les dones a l’esfera política i econòmica. En aquest context, es plante
recerca centrada en com evolucionen els propis conceptes de llibertat d’expressió, dre
informació i construcció de l’esfera pública: què nous límits es plantegen, quins a
intervenen, quins són els nous discursos que disputen l’hegemonia en la construcc
realitats soci-polítiques, i com evoluciona el paper de les audiències.

Altres línies de recerca igualment importants en les quals treballen els investigadors del grup s
següents:
Narrativa transmedia.
Cinema de no ficció.
Cultures, identitats i mitjans de comunicació.
L’educació en mitjans de comunicació.
Història social i cultural dels mitjans de comunicació de masses.
Audiències i recepció del cinema.
Teoria i anàlisi de l’audiovisual.
Mitjans de comunicació i estudis de gènere.
Les relacions entre la literatura i l’audiovisual, atenent especialment a la literatura catalana
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Web:

https://tramaudl.org/
https://tramaudl.org/

Grup de Recerca en Turisme, Economia
/sites/Aegern/ca/recerca/grups-de-recerca/ ]

Social

i

del

Coneixement

(TURESCO)

[

IP: Eduard M. Cristóbal Fransi [ mailto:eduard.cristobal@udl.cat ]
Laura Sánchez Pulido, Natàlia Daries Ramón, Eva Martín Fuentes, Yolanda Montegut Salla, Berta Ferrer Rosell,
Estela Mariné Roig

Tipus grup de recerca:

TURESCO 2017 SGR 49
Grup Consolidat de la Generalitat de Catalunya

Línies de recerca:

En construcció.
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Web:

http://www.aegern.udl.cat/ca/recerca/grups-de-recerca/
/sites/Aegern/ca/recerca/grups-de-recerca/
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Estudi, Digitalització, Documentació i Divulgació del Patrimoni Artístic i Arqueològic (UdL / UB)
(3DPATRIMONI) [ /sites/Dept-historia/ca/recerca/grups-de-recerca/ ]
IP: Imma Lorés i Otzet [ mailto:imma.lores@udl.cat ]
Natàlia Alonso Martínez, Mònica Bouso García, Carme Prats Darder, Miquel Tarongi Chavarri, Maria Trigo Prunera

Tipus grup de recerca:

Línies de recerca:

3DPATRIMONI. Recerca i Tecnologia 2014 SGR 174
Grup Consolidat de la Generalitat de Catalunya
- Prehistoria recent, Protohistoria, Història Antiga i Medieval
- Patrimoni arqueològic i patrimoni artístic
- Història de l'Art
- Paleoeconomia : activitats de producció i consum (agricultura,
ramaderia, paleometal·lúrgia, ceramologia i indústria lítica)
- Paleoecologia
- L'arquitectura del poder i l'urbanisme
- Arqueologia funerària
- Arqueologia espacial : prospecció, anàlisi territorial i evolució del
poblament
- Arqueologia experimental
- Arqueobotànica : antracologia, carpologia, palinologia
- Arqueofauna : Macro i micromamífes (anatomia dels animals, tafonomia i
anàlisi genètica)
- Antropologia física i genètica
- Aplicacions informàtiques en la investigació : infografia 2D i 3D,
bases de dades, realitat virtual i realitat augmentada
- Mètodes de datació absoluta
- Difusió del patrimoni i socialització del coneixement
-
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http://www.departament-historia.udl.cat/ca/recerca/grups-de-recerca/
/sites/Dept-historia/ca/recerca/grups-de-recerca/
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Projecte I+D MINECO. El nuevo desarrollo de la salud pública en España y el sistema de derechos
fundamentales [ https://derecho-administrativo09.webnode.es/ ]
IP: César Cierco Seira [ mailto:cesar.cierco@udl.cat ]
Juan María Pemán Gavín, Laura Salamero Teixidó, Maria Teresa Armengol Rosinès

Projecte de recerca:

Proyecto de I+D. Ministerio de Economía y Competitividad. Programa estatal de fomento
investigación científica y técnica de excelencia. Subprograma estatal de generación del conocim
Codi: DER2016-75723-P

Equip Investigació:

IP: César Cierco Seira (UdL). Juan María Pemán Gavín (UdL). Laura Salamero Teixidó (UdL).
Teresa Armengol Rosines (UdL).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Línies de recerca:

Derechos fundamentales.
Derecho sanitario
Procedimiento administrativo
Justicia administrativa
Responsabilidad patrimonial
Potestades administrativas
Servicio Público

Todas las líneas se encuadran en Derecho Público y Derecho Administrativo.

Producció
destacada:

científica

Publicacions
2019)

(2015

Web:

-

En construcció.
Articles en revistes JCR:
Articles en revistes no indexades en el JCR:
https://derecho-administrativo09.webnode.es/
https://derecho-administrativo09.webnode.es/

Observatori de Política Agroalimentària (ETSEA)
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