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 XII SIMPOSI INTERNACIONAL NOVES TENDÈNCIES 
EN I+D+i EN LITERATURA, LLENGUA, ENSENYAMENT I TIC.

DE LA INNOVACIÓ AL CÀNON 

CANVI LEXICOSEMÀNTIC, CULTURA
I LINGüíSTICA DE CORPUS

09:00 H

PROGRAMA

inauguració de la sessió

Secció i

09:10 H José Luis Cifuentes Honrubia (Universitat d’Alacant): “La determinación de la referencia en las construcciones con clítico femenino lexicalizado”

09:40 H
Ruth Lavale Ortiz (Universitat d’Alacant), elisa barrajón López (Universitat d’Alacant) y Herminia Provencio Garrigós (Universidad de Murcia): “el acercamiento 
cognitivo a los verbos neológicos en español”

canVi LeXicoSeMàntic, cuLtura i LingüíStica De corPuS

10:00 H Jorge Fernández Jaén (Universitat d’Alacant): “La expresión de la idea de DiOS en español medieval: una aproximación desde la lingüística cognitiva”

10:20 H Joan de Déu Martines Llinares (Conselleria d’educació, Generalitat valenciana): “el Diccionari de l’Obra Literària d’enric valor. el DOLev.”

10:40 H Santiago Roca Marín (Universitat d’Alacant): “La cultura en la creación de materiales para eLe”

11:00 H PauSa

Secció ii

11:30 H Ferran Robles Sabater (Universitat de valència): “La segmentació del discurs: unitats comunicatives i unitats informatives en el model de basilea”

12:00 H Gustavo Candela (Universitat d’Alacant): “Corpus diacrónico de la biblioteca virtual Miguel de Cervantes”

12:20 H Pilar escobar (Universitat d’Alacant): “bibliotecas digitales. Organizando la información”

12:40 H
Xènia escolano (iSiC-ivitRA, Universitat d’Alacant): “extracció semiautomàtica de locucions somàtiques a partir del CtiLC. Presentació de resultats en 
català”

13:00 H
Juan Miguel Ortega (Universitat d’Alacant) i María Calzada (Universitat Jaume i, Castelló): “traducción frente a interpretación: lingüística de corpus en 
pos de la diferencia”

Secció iii

13:20 H Josep Martines (ieC, AvL, iSiC-ivitRA, Universitat d’Alacant): “Canvi semàntic i context cultural: cap a una semàntica diacrònica del català”

13:40 H Andreu Sentí (iSiC-ivitRA Universitat de valència,): “L’expressió de la necessitat en el pas del català modern al contemporani: descripció i prescripció”

14:00 H Dinar

16:00 H elena Sánchez López (iSiC-ivitRA, Universitat d’Alacant): “escandall de l’extracció automática de locucions en un corpus diacrònic”

16:20 H
elisabet Llopart (iSiC-ivitRA, Universitat d’Alacant): “Del copagament al bonrotllisme: sobre les funcions de les innovacions lèxiques documentades a la 
premsa”

16:40 H
Jordi M. Antolí (iSiC-ivitRA, Universitat d’Alacant): “evolució semàntica i distribució territorial de les denominacions de la vesprada en català antic i 
modern”

17:00 H Antoni Martínez (Universitat d’Alacant): evolució i gramaticalització de ‘pensar’ + infinitiu: una aproximació segons la Gramàtica de Construccions.

17:20 H Pau Martín (Universitat de valència): “el demostratiu en Cárcel de amor i la seua traducció al català”.

17:40 H
vicent Martines (ieC, RAbLb, iSiC-ivitRA, Universitat d’Alacant): “textos i discursos que fan corpus: de la selecció de textos i discursos a la constitució de 
corpus representatius”

18:00 H Gramàtica del Català Modern (FFi2015-69694-P). Reunió de treball




