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Si a hores d’ara hi ha cap esdeveniment capaç d’acostar-nos conceptualment a la idea de
transversalitat, aquest seria sens dubte el concepte de crisi; abstracció polièdrica encarnada
enguany de forma concisa en la pandèmia conseqüència de la COVID-19. Prenent per tant els
impactes interseccionals de les crisis com a punt de partida, el IX Seminari Internacional d’Estudis
Transversals proposa partir des d’aquests episodis inèdits i dispars, per conversar, posar en comú i
debatre sobre les formes en què les crisis, les recessions i les seues metàfores han transformat els
discursos, les praxis i els processos en les Humanitats i les Ciències Socials, en la producció artística,
en les estratègies educatives, en les construccions identitàries i en qualsevol altra expressió o
intervenció humana que es veu trastocada i subvertida, entre altres coses, per la declaració
d’emergència o depressió global. Considerem que successos de magnituds profundes presenten no
només una oportunitat de construcció grupal de coneixement, sinó també un espai fèrtil, temptatiu i
vibrant en què poder discutir i sospesar les alternatives i camins que han pres disciplines, agents,
institucions i societats en el seu quefer professional per tal de fer front a contextos fracturats i
revulsius.

El IX Seminari pretén aprofitar a l’entorn d’aquests paradigmes d’incertesa per assajar i
desplegar una modalitat que reflectisca el moment específic que travessem: per aquest motiu, en
aquesta ocasió estem més interessats a explorar idees, filar reflexions o divulgar investigacions en
curs, més que pas en l’exposició formal d’una ponència hermètica o conclosa. La transversalitat que
caracteritza el grup ha d’apel·lar a una pràctica d’escolta activa i de reconeixement de la incertesa. És
per això que en aquesta edició apostarem per la figura d’un moderador que facilite el diàleg entre
ponents i ponents, i entre ponents i audiència, a fi d’esbossar una nova cartografia horitzontal i
inclusiva d’intercanvis significatius.

És moment d’assumir interrogants fecunds i complexos, i aquesta nova edició ens apropa amb
vigència a l’oportunitat d’entreteixir visions imprevistes, idees temptatives i reflexions en moviment.
No debades, el IX Seminari Internacional d’Estudis Transversals serà la primera iniciativa de caràcter
pluridisciplinar en una seqüència formal i integrada d’esdeveniments de recerca i divulgació
acadèmica que culminarà a mitjan 2022 amb un Simposi Internacional sobre poshumanisme,
societats líquides, identitats contemporànies i cartografies de la incertesa derivat del projecte
d’investigació subsegüent a l’entorn de la construcció de noves identitats en la cultura catalana
contemporània i la seua projecció en la comunicació social. Amb això, apostem per enfortir un treball
progressiu que implica la fixació de diferents punts de connexió intermèdia orientats a produir un
resultat comú, col·lectiu i coordinat.



ÀREES TEMÀTIQUES

Àrea temàtica 1. Formats de co-reflexió, comunicació i intercanvi

❏ L’impacte i els efectes de les crisis en el sorgiment de nous marcs d’intercanvi científic i
artístic en els àmbits humanístic i cientificosocial.

❏ L’eclosió de línies d’investigació noves i formats de comunicació innovadors i renovadors
(conversatoris, comparticions, reflexionaris, etc.) derivats de tessitures i contextos de
recessió.

❏ La visibilització d’un nou tauler d’agents no hegemònics i no acadèmics com a transmissors
de sabers inclusius i col·lectius.

❏ L’exploració de diàlegs amb epistemologies i lògiques alternatives de producció de
coneixement(s) en època de recessió.

Àrea temàtica 2. Pedagogies emergents i noves didàctiques

❏ Les necessitats formatives de segle XXI: nous paradigmes de multialfabetització i
multimodalitat.

❏ La revalorització i encaix actual de les disciplines humanístiques i el seu protagonisme
emergent (New Humanities, Humanitats Digitals, Humanitats Ambientals, etc.) en el si de la
transferència interdisciplinar.

❏ Les adaptacions de textos literaris a llenguatges visuals com el cinema o el còmic, parant
atenció especial a la seua diversitat de llenguatges.

❏ El concepte d’educació literària i la seua reinterpretació com a educació multimodal, és a dir,
trencant la concepció monolítica de la lectura com a procés eminentment verbalista.

Àrea temàtica 3. Diversitat artística i inclusió social

❏ La plasticitat de la narrativa breu i la seua aplicació didàctica a l’aula.
❏ La variació de l’arquetip superheroic segons la diversitat sexoafectiva.
❏ Les crisis de sentit de materials i recursos didàctics tradicionals en contextos d’aula

divergents (persones migrants i refugiades, discents remots, etc.).
❏ Nous reptes i eines educatives en contextos plurilingües: la visibilitat de la literatura en

entorns tecnològicament sostenibles.

Àrea temàtica 4. Construcció de les identitats culturals en èpoques de crisi

❏ La integració i projecció mediàtica de la subjectivitat en entorns virtuals.
❏ La revisió del subjecte i les seues capacitats relacionals des de la perspectiva posthumanista.
❏ La noció de subjectivitat com a resposta a la convergència posthumana.
❏ La identitat i la cultura en estats de vicisitud o situacions d’emergència.



INFORMACIÓ I FORMAT

Comunicacions (10 minuts màxim) sobre línies d’investigació en curs (hipòtesis, resultats
preliminars), metodologies innovadores, innovació pedagògica, etc.

S'establirà una figura de moderador per a cada bloc de comunicacions amb l’objectiu de generar una
conversa o debat final moderat (20 minuts) mitjançant la participació dels comunicadors integrants
del bloc en qüestió i la resta d’assistents.

El format del IX Seminari Internacional d’Estudis Transversals serà exclusivament en línia. Tot i això,
segons l’evolució de la pandèmia, es contempla la possibilitat d’habilitar un espai comú amb pantalla
a la Seu Universitària Ciutat d’Alacant per a qui vulga assistir in situ.

Podran enviar-se propostes de comunicació fins al 30 de juny de 2021 a la següent adreça de correu
electrònic: estudis.transversals@ua.es

L’abstract de la proposta haurà de tenir 250 paraules aproximadament, títol, nom acadèmic de
l’autor, correu electrònic i filiació acadèmica. Les llengües de treball seran el català, el castellà i el
francés.

Ateses les circumstàncies sociosanitàries actuals, la inscripció al IX Seminari Internacional d’Estudis
Transversals serà completament gratuïta.

El Comité Organitzador emetrà una nova circular abans de final de juliol de 2021 amb el programa
provisional i la distribució de les intervencions acceptades per blocs temàtics, dies i franges horàries.
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