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Forma part del grup de recerca LARCA, on investiga al Complexity and 
Quantitative Linguistics LAB sobre l’aplicació de models matemàtics i físics 
a l’estudi dels sistemes de comunicació i l’aprenentatge. En aquest sentit, 
ha estat coautor de “Lingüística Cuantitativa” (Edicions El País, 2019), la 
primera obra de divulgació en castellà sobre aquesta temàtica.  
 
Col·labora també al grup BCN-SEER, en recerca educativa, àmbit en el 
que ha dirigit més de vint treballs finals de màster. En educació, ha liderat 
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plantegen bona part dels dilemes tecnoètics més candents de la realitat 
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de Llengua i Literatura, o l'Associació Catalana per a la Divulgació 
Científica (ACDIC), formant part de la junta directiva de la Societat 
Catalana de Tecnologia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans (SCT-IEC).  
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