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OBJECTIUS
En acabar el curs, l'alumne haurà d'haver assolit els següents objectius:
1. Conèixer i saber identificar i analitzar les característiques articulatòries i acústiques dels
sons de la parla, especialment de la llengua catalana i castellana.
2. Conèixer els processos fonològics que caracteritzen la llengua catalana i castellana.
3. Saber transcriure fonèticament mostres de parla no patològica i patològica emprant l'Alfabet
Fonètic Internacional (AFI) i extensions dirigides a la transcripció de la parla patològica
(extAFI).
4. Conèixer i saber identificar i analitzar les característiques articulatòries típiques d'algunes
alteracions de la parla.
5. Saber interpretar la informació acústica de les representacions de la parla patològica.

TEMARI
1. Fonètica. Aplicacions de la fonètica i la fonologia a la logopèdia. Aplicacions específiques
de les tres branques de la fonètica: articulatòria, acústica i perceptiva.
2. Fonètica articulatòria. Observació i classificació articulatòria dels segments. Classificació
de les vocals i de les consonants. Tècniques instrumentals d'anàlisi articulatòria. Trets
suprasegmentals: accent, ritme i entonació. Sons en contacte: la coarticulació.
3. Fonètica acústica. Correlats acústics-articulatoris. Paràmetres de caracterització dels
sons. Representacions d'un so: oscil·lograma, espectre i espectrograma. Característiques
acústiques de les vocals i les consonants del català i el castellà. Característiques
acústiques dels elements suprasegmentals. Software d'anàlisi acústica.
4. La transcripció fonètica. L'Alfabet Fonètic Internacional (AFI). La transcripció fonètica del
català i el castellà. La transcripció fonètica de la parla patològica. L'AFI ampliat.
5. Fonologia. La derivació fonològica: forma subjacent i forma fonètica. Criteris de delimitació
de la forma subjacent. La formulació i el mode d'aplicació dels processos fonològics.
Processos fonològics del català i del castellà.
6. Exploració i anàlisi de parla patològica. L'obtenció de mostres de parla. Anàlisi i
valoració de la parla.Trastorns fonètics i trastorns fonològics.
7. La parla patològica. Patrons típics de pronúncia i característiques fonètiques de la parla
de diferents patologies. Trastorns en la fonació, l'articulació i la prosòdia. Característiques i
anàlisi dels trastorns fonètics i fonològics en:
 dislàlia evolutiva (simple i múltiple)
 afàsies
 disàrtries
 disglòssies
 deficiències auditives.
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PRÀCTIQUES
Les pràctiques estan dirigides a l'aprenentatge de l'ús de diferents tècniques i instruments
d'anàlisi fonètica per a la descripció, diagnosi i reeducació de les patologies de la parla. Les
pràctiques inclouran:
a) Exercicis de fonètica articulatòria: identificació, descripció i classificació articulatòria. Ús de
talls sagitals per a la representació articulatòria patològica i no patològica.
b) Exercicis de fonètica acústica: identificació de característiques fonètiques a partir de
l'anàlisi espectrogràfica. Anàlisi de característiques acústiques de la parla no patològica i
patològica.
c) Exercicis de transcripció fonètica de parla no patològica i parla patològica (en català i
castellà). Transcripció de protocols de repetició, parla dirigida i espontània.
AVALUACIÓ
L'avaluació final s'efectuarà tenint en compte aquests dos paràmetres:
1) Avaluació continuada amb els exercicis realitzats a les sessions de pràctiques (40%).
2) Examen final, que consistirà en preguntes curtes de caràcter teòrico-pràctic i en l'anàlisi de
dos casos clínics (60%).
Per a l’avaluació continuada, serà imprescindible presentar com a mínim el 80% de les
pràctiques.
Caldrà aprovar ambdues parts per separat per aprovar l'assignatura; en la segona
convocatòria, només caldrà recuperar la part que s'hagi suspès.
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