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Prerequisits

L'alumnat ha de conèixer els fonaments i les eines metodològiques per aconseguir un anàlisi dels sons de la
llengua espanyola. Ha de saber gestionar la bibliografia i la informació i interpretar-les d'una manera crítica. A
més, ha d'estar capacitat per redactar correctament un text científic.

Objectius

El contingut d'aquesta assignatura pretén que l'alumnat sigui capaç d'examinar com els coneixements fonètics
poden aplicar-se a altres disciplines per a la detecció de problemes i la millora d'aquests en la mesura que
sigui possible; l'ensenyament de l'espanyol com a llengua nativa i com a llengua estrangera o les patologies
de la parla són un exemple d'això. A més, aquest coneixement fonètic facilita la tasca de l'expert a l'hora
d'identificar fenòmens lingüístics rellevants en el senyal de la parla, com pot ser la realització de determinats
sons deguda a factors que contribueixin a identificar un parlant en el camp de la fonètica judicial o la millora
d'aplicacions en l'àmbit de les tecnologia de la parla.

Competències

Llengua i Literatura Espanyoles
Descriure l'estructura de la llengua espanyola i distingir-ne els aspectes sistemàtics i normatius.
Emmarcar tipològicament els principals fenòmens de la llengua espanyola i relacionar-los amb
fenòmenos similars d'altres llengües romàniques.

Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
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Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar el mètode experimental als estudis de fonètica.
Descriure les característiques articulatòries, acústiques i perceptives dels elements segmentals i
suprasegmentals.
Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats.
Identificar els processos fonològics dels segments de l'àmbit de la síl·laba.
Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en
grup petit.
Resoldre problemes de manera autònoma.
Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos
camps d'estudi de la disciplina.

Continguts

1. Els sons de l'espanyol

Processos fonètics relacionats amb el vocalisme i amb el consonantisme.

2. Dificultats en la pronunciació de l'espanyol

Definició del concepte d'error. Els sons o combinacions de sons més complexos per al parlant nadiu. Els sons
o combinacions de sons més complexos per al parlant estranger.

3. Dificultats en l'assignació dels trets prosòdics

Els trets prosòdics: nivell fonètic i nivell fonològic. Prosòdia i pragmàtica al parlant nadiu. Prosòdia i
pragmàtica en el parlant estranger. El ritme de l'espanyol (Prof. Antonio Ríos).

4. Patologies de la parla i coneixement fonètic

Interdisciplinarietat en la determinació de patologies. Tipus de trastorns relacionats amb els sons de la parla
(TSH): funcionals i orgànics. Tasques d'exploració relacionades amb la producció de sons i fonemes:
paraules, pseudoparaules, repeticions, descripcions de làmines i converses. Estudis de cas.

5. Fonètica judicial i coneixement fonètic

Tipus de mostres de parla: veu dubitada i veu indubtable. Condicions d'enregistrament . Rellevància dels
paràmetres acústics. Estudis de cas.

6. Tecnologia de la parla i coneixement fonètic

Sistemes de síntesi i de reconeixement de la parla. Funcions de l'expert fonetista: avaluació de la parla
generada per un sistema automàtic i fenòmens de parla espontània en un sistema de reconeixement. Estudis
de cas.

7. Fonètica i Poesia (Prof. Dolors Poch)

L'estructura fònica de el text poètic: la rima, el vers i les seves modalitats (distribució d'accents),el ritme i els
seus condicionants. De el text escrit a la recitació: estils de recitat, la relació entre el tipus de poema i la forma
de recitar-lo. La recitació, per part dels poetes, dels seus propis textos.
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Metodologia

L'aprenentatge d'aquesta assignatura es distribueix de la manera següent:

· Activitats autònomes. Aquestes activitats inclouen tant el temps dedicat a l'estudi personal per ampliar els
coneixements o aprofundir en algun aspecte que es necessiti, així com el temps de preparació d'activitats tant
de comprensió lectora com de producció escrita.

· Activitats dirigides. Aquestes activitats es divideixen en classes magistrals i en pràctiques i seminaris dirigits
pel professor en la qual es discutiran exercicis proposats sobre els continguts explicats a classe.

· Activitats supervisades. Es tracta de tutories programades pel professor, dedicades a la correcció i comentari
de problemes relacionats amb els diferents camps d'especialització fonètica explicats.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Clase magistral 30 1,2 1, 2, 4, 7

Resolució d'exercicis 26 1,04 1, 7

Tipus: Supervisades

Supervisió i revisió d'exercicis 20 0,8 6, 7

Tipus: Autònomes

Ampliació de coneixements 30 1,2 1, 3, 7

Preparació d'activitats de comprensió lectora 17 0,68 1, 2, 6

Preparació d'activitats de producció escrita 14,5 0,58 2, 5, 7

Avaluació

- Es tindrà en compte l'assistència a classe.

- Realització d'una prova teòrica (40%).

- Realització d'un treball pràctic (40%).

- Presentació i defensa del treball pràctic (20%).

- Les tres proves d'avaluació són obligatòries.

- Si un alumne es presenta a una de les tres proves es considerarà NO AVALUABLE.

- La recuperació de l'assignatura és obligatòria quan s'hagi obtingut una nota inferior a 5. El treball no és
recuperable.

- Aquells alumnes que han obtingut en la nota mitjana una qualificació per sota del 3,5 no poden presentar-se
a recuperació.
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- En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l'alumnat
(Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

- En cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació)
a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es
realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de Teams o de palataformas similars,
assegurant que tot l'estudiantat hi pot accedir.

PLAGI
En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés
disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació
d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 i aquestes activitats no serán
recuperables.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Presentació oral del treball 20% 1 0,04 3

Prova teòrica 40% 1,5 0,06 1, 2, 4, 6, 7

Treball sobre algun aspecte fonètic 40% 10 0,4 1, 5, 7
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NOTA

Se facilitará en los materiales de clase bibliografía más específica
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