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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
   Els objectius generals de l'assignatura es poden resumir en aquests: 
• 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. 
• Desenvolupar estratègies per a continuar aprenent de manera autònoma fora de l'aula. 
      
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
 Aquesta assignatura és de caire teòrico-pràctic :   els continguts enumerats a continuació es treballaran 
mitjançant exercicis variats a l'aula, faules, cantarelles i poemes en francès.  
Es farà l'anàlisi i el diagnòstic d'errors de la pronúncia de la llengua estrangera i la seva correcció 
 
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 
         
 
3. Avaluació 
Per aprovar l'assignatura caldrà realitzar i superar les tasques següents : 
 



- Presentar totes les transcripcions i exercicis del dossier a la data sol.licitada. 
- Fer dues exposicions orals a classe sobre un tema. Gravació de les exposicions orals i correcció 
posterior.  
- Saber correctament les faules i els poemes treballats a classe. 
La nota obtinguda en aquestes activitats comptarà un 40% de la nota final. 
 
- 1 examen. La nota obtinguda comptarà un 60% de la nota final. 
 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
L'estudiant tindrà un dossier que recollirà els aspectes més rellevants de la matèria així com exercicis 
pràctics.  
A més, aquesta assignatura funciona amb el recurs del Campus Virtual. En aquest espai els estudiants 
trobaran materials variats (tests, pàgines web de fonètica francesa,etc) que els ajudaran a aprofundir en la 
matèria i els permetran autoavaluar-se i seguir un aprenentatge de la llengua francesa en autonomia. 
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Pàgines web 
 
www.phonetique.free 
http://www.cyberphon.ish-lyon.cnrs.fr/Introduction.html 
http://www.unil.ch/ling/phon/acoust61.html 
http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/phon/phoncours.html 
 
      


