Projecte finançat per l’Agencia Estatal de Investigación (AEI) i el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Oferta: Recollida de dades per al projecte NarrativaMultimodal (“Millorem les habilitats
orals en l’educació infantil: Programa d’intervenció inclusiva multimodal per a la millora de
les habilitats orals)

Informació bàsica
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dades i referència del projecte AEI-MINECO/FEDER: Projecte del Plan Nacional
“MULTIMODAL LANGUAGE LEARNING (MLL): Prosodic and Gestural Integration in
Pragmatic and Phonological Development.” (Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades / Spanish Ministry of Science, Innovation and Universities; ref.: PGC2018097007-B-I00; 01/01/2019 - 31/12/2021).
Breu descripció de la plaça: El candidat recollirà dades per a dur a terme un projecte de
recerca. Aquesta recollida de dades consisteix a passar diverses tasques lingüístiques i de
comportament a 75 infants de 5 anys, la qual es durà a terme a les escoles dels
participants en horari escolar. Les tasques lingüístiques i de comportament són les
següents: tasca de vocabulari ELI, tasca narrativa de generació d’històries, tasca narrativa
de reconte d’històries, K-BIT Matrices i test de pragmàtica audiovisual. La recollida de
dades es dividirà en dos períodes, el primer dels quals (PRE-TEST) implica una dedicació
de 75-80 hores en total (20 hores setmanals), i una dedicació de 40 hores en el segon
període (POST-TEST; 20 hores setmanals).
Perfil investigador: Primera Etapa Investigador (R1)
Àrea d'investigació: Ciències del Llenguatge / Lingüística
Tipus de contracte: Temporal
Jornada de treball: A temps parcial
Hores per setmana: 20 h/setmana
Sou brut mensual: 1.249 €
Data límit d'inscripció: 15/12/2021
Data prevista d'inici del treball: 21/03/2022
Data aproximada de finalització: 25/04/2022
Com inscriure’s: enviar un correu electrònic a pilar.prieto@upf.edu

Dades de contacte de l’organització contractant
•
•

Correu electrònic de la persona de contacte: pilar.prieto@upf.edu
Telèfon: 93 225 48 99

Projecte finançat per l’Agencia Estatal de Investigación (AEI) i el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Requisits
•
•
•
•
•

Nivell educatiu requerit: Grau en Lingüística o Llengües Aplicades
Habilitats / Qualificacions: Coneixement de Fonètica i Fonologia, Narrativa i Pragmàtica
Requisits específics:
Idiomes necessaris: Català
Experiència requerida en investigació: 1 any en investigacions similars

