
 
Curs 2007-08   Codi :21965     Assignatura : Fonètica Anglesa  
 
Titulació, impartició i nombre de crèdits:  
Mestre de Llengües Estrangeres, troncal, 1r sem, 1er curs, 6 crèdits                                                                                                                       
 
 
Departament: Filologia Anglesa i Germanística 
Professors: Eva Codó 
 
1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
 
Es tracta d'un curs bàsicament pràctic destinat a millorar la pronunciació en anglès dels futurs mestres de 
de llengües estrangeres. Es dedica especial atenció a la pronunciació correcta de paraules individuals, 
sobretot aquelles que se solen pronunciar malament més sovint, així com als abundants homònims i 
homògrafs que existeixen en anglès. També s'introdeixen algunes característiques suprasegmentals, en 
particular l'afebliment vocàlic, l'accentuació i el ritme. 
 
Al final del semestre, els estudiants hauran de ser capaços de: 
(a) descriure les característiques i els principals processos articulatoris de la llengua anglesa. 
(b) classificar els sons consonàntics i vocàlics de l'anglès des d'un punt de vista articulatori. 
(c) transcriure fonèticament paraules individuals i frases senzilles. 
(c) pronunciar correctament mots anglesos escrits ortogràficament i transcrits fonèticament. 
(d) llegir un text de llargada mitjana tot observant els principis fonamentals de l'accentuació de frases i el 
ritme en anglès. 
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
 
1. Conceptes descriptius bàsics de fonètica general: fonètica i fonologia; fonemes i al·lòfons; 
 parells mínims; l'Alfabet Fonètic Internacional; la transcripció fonètica i fonològica; les diferents 
 varietats de l'anglès; la received pronunciation tradicional i l'estàndard britànic modern.  
2. Fonètica articulatòria: la producció del so. 
3. Les consonants: mode d'articulació; lloc d'articulació; sonoritat; semiconsonants. 
4. Les vocals: tancament; lloc d'articulació; arrodoniment dels llavis; diftongs i monoftongs. 
5. L'accentuació de mots. 
6. Les formes dèbils i l'accentuació de frase. 
7. El ritme en anglès. 
8. L'entonació an anglès. 
 
3. Avaluació 
 
Hi haurà diverses proves a classe, un examen parcial i un examen final. Per aprovar el curs, els estudiants 
hauran d'aprovar l'examen final, tant la prova escrita com la prova oral. Un cop aprovat l'examen final, la 
nota final es calcularà de la següent manera: 
 
Examen final: 60% 
Examen parcial: 20% 
Proves a classe: 10% 
Assistència i participació a classe: 10% 
  
   
4. Fonts d'informació bàsica 
 
Dossier de l'assignatura: Codó, E. "English Phonetics. Reading and Exercise Pack". Servei de reprografia, 
Facultat de Ciències de l'Educació, UAB. 
 
A més, el Campus Virtual de la UAB serà una eina essencial de funcionament del curs. En aquest espai, 
els estudiants hi trobaran materials per al treball a classe, així com per al seu aprenentatge autònom. 
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