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Objectius 

• Reflexionar sobre les característiques de la llengua oral. 

• Iniciar en el coneixement d'aspectes bàsics de fonètica. 

• Iniciar en el coneixement de la descripció fònica de la llengua francesa. 

• Perfeccionar la discriminació i producció dels elements segmentals i suprasegmentals de la 
llengua francesa. 

• Construir criteris per a l'anàlisi comparatiu de trets fònics de la llengua catalana, castellana i 
francesa. 

• Donar els elements per a diagnosticar i corregir problemes de pronúncia. 

 

Temari 

1. Introducció a la fonètica : 

• Llengua oral / llengua escrita 

• Fonètica i Fonologia 

2. Representacions de la matèria fònica : 

• "Orthographe d'usage" 

• Transcripció fonètica 

3. Les tres grans branques de la fonètica : 

3.1 Fonètica acústica : la física dels sons. 

- Fenomens vibratoris i de ressonància 

• Paràmetres i variables.  

• Descripció acústica de les vocals del francès  

• Descripció acústica de les consonants del francès  

3.2 Fonètica articulatòria : la fonació. 



• Aspectes fisiològics : l'aparell fonador  

• Paràmetres articulatoris  

• Descripció articulatòria de les vocals del francès  

• Descripció articulatòria de les consonants del francès  

3.3 Fonètica perceptiva : l'audició. 

• Aspectes fisiològics : l'aparell auditiu.  

• Acústica de l’audició  

• Percepció de la parla  

• Descripció acústica, perceptiva i articulatòria del sistema fonològic del francès  

4. Els elements suprasegmentals : 

- Entonació, ritme, accent, pausa. 

5. Nocions de Fonètica Normativa 

6. Correcció fonètica. 

- Els mètodes de correcció fonètica 

 

Metodologia 

Es reflexionarà sobre la llengua oral tant des de un punt de vista teòric com pràctic. 

Els alumnes faran pràctiques de laboratori. S'analitzarà material sonor en el laboratori de 

fonètica : espectogrames, palatogrames... Es farà l'anàlisi i el diagnòstic d'errors de la 

pronúncia de la llengua estrangera i la seva correcció 

.Observacions 

Aquesta matèria ha anat transformant-se al llarg dels últims anys. Poc a poc la part pràctica ha 

anat agafant terreny degut al nivell de llengua dels alumnes i de les seves necessitats. 

Actualment es dedica molt temps a la correcció fonètica dels estudiants. 

 

Avaluació 

- Exposicions orals sobre un tema 

- 1 examen 
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