
 
 
Correcció Fonètica 

Objectius generals  
Els destinataris han d'assolir les capacitats següents:  

Habilitats receptives  

Discriminació auditiva  

• Identificar i diferenciar auditivament els sons propis de la llengua catalana. 

Habilitats productives  

Expressió oral  

• Saber articular correctament els sons propis de la llengua catalana i començar a 
integrar-los en la conversa espontània.  

Objectius específics  

Habilitats receptives  

Discriminació auditiva  

• Educar l'oïda, descondicionar sons erronis, descobrir sons nous, discriminar sons 
correctes de sons incorrectes... en sons aïllats, en logòtoms i en paraules.  

Habilitats productives  

Expressió oral  

• Saber pronunciar correctament els sons següents:  

1. Sons i fonemes del català que no existeixen com a tals en castellà.  

2. Sons i fonemes existents en les dues llengües, però amb distribució diferent.  

3. Aspectes de fonètica sintàctica, sonoritzacions, geminacions, neutralitzacions, etc.  

Metodologia  

La percepció d'una segona llengua és defectuosa perquè està estructurada a partir dels 
hàbits auditius de la llengua materna. Per aquest motiu és fonamental treballar 
paral·lelament la percepció, l'articulació del so i els elements suprasegmentals o prosòdia de 
la llengua, el ritme i l'entonació.  

Esquema de treball:  



1. Presentació del so a nivell auditiu (diapasó). El diapasó és un referent auditiu que permet 
inscriure la referència sonora correcta en la memòria auditiva.  

• Exercicis de discriminació auditiva. L'objectiu d'aquests exercicis és educar l'oïda. 
L'alumne ha d'identificar, diferenciar... el so que s'està treballant.  

2. Presentació del so. S'expliquen les característiques i quins són els òrgans que intervenen 
en la seva articulació.  

3. Articulació del so. S'ensenya a articular el so.  

4. Correcció de l'articulació. Exercicis correctors. S'ensenyen les estratègies necessàries per 
corregir les dificultats que es presenten, fins que s'aconsegueix un hàbit articulatori 
correcte.  

5. Pràctica articulatòria del so o exercicis estabilitzadors. L'objectiu és practicar el so après 
per tal d'adquirir reflexos articulatoris precisos i ràpids.  

La base de tots els exercicis és:  

Escoltar/repetir. Quan l'alumne repeteix copia el model (professor). D'aquesta manera 
treballem alhora la discriminació auditiva i l'articulació.  

Llegir. Per anar controlant el so que es treballa.  
Parlar. Per guanyar autocontrol i espontaneïtat. 
 
 
 


