Programa:

Seminari de Recerca
Qualitativa sobre
narratives de vida:
Fonaments teòrics,
epistemològics i
metodològics dels relats
de vida
Donat el creixent interès pel mètode narratiu
biogràfic en el camp de la recerca i de la intervenció
en les ciències socials i de la salut, aquest seminari
pretén donar a conèixer l’experiència de les
consultes especialitzades en relats de vida de la
facultat de psicologia i de ciències de l’educació de
la UCL.

1.

Definicions preliminars i història dels relats
de vida.

2.

Tipologia dels relats de vida: d’investigació
i d’intervenció.

3.

Característiques del relat de vida.

4.

Fonaments teòrics:
4.1. La dimensió temporal de l’existència.
4.2. La relació de l’individu amb la seva
història: producte de la història, actor
de la història, productor d’històries.
4.3. El concepte d’identitat narrativa.

5.

5.1. Aspectes epistemològics.
5.2. Aspectes metodològics.

Objectiu
Difondre el marc epistemològic i antropològic de la
narrativitat i els relats de vida, partint del paradigma
constructivista (Ricoeur, Gaulejac, Légrand), i donar
a conèixer els diferents usos dels relats de vida, i
més concretament, com a dispositiu d’intervenció.
A càrrec de
Dra. Maria Graciela Vargas-Pollack. Doctora en
Psicologia. Profesora de la Facultad de Psicologia i
Ciències de l’Educació de la Universitat Catòlica de
Lovaina. Consultora de les consultes
especialitzades en històries de vida de la mateixa
facultat, i consultora de persones migrants a la
ciutat de Mons.
Destinataris
Professionals, investigadors i investigadores,
estudiants avançats de màster o doctorat
interessats i interessades en les històries de vida
com a mètode d’intervenció o de recerca qualitativa
en les ciències socials o de la salut.

Els relats de vida en la investigació
científica:

6.

Els relats de vida com a metodologia
d’intervenció:
6.1. Les pràctiques de grup.
6.2. Els relats de vida en la intervenció
individual.
6.3. Els processos que operen en la
transformació.
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Seminari de Recerca Qualitativa:
Fonaments teòrics, epistemològics
i metodològics dels relats de vida

Organitza:

Col·labora:

17 d’abril de 2013: de 15:30-20:00 h
19 d’abril de 2013: de 10:00-14:00 h
Aula B-104 (Edifici B. Campus Miramarges)

Finança:

