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Sons del català: ensenyament de la pronúncia? 
 
 
Roser Güell Isern (IdT): actors i músics de l’Institut 
del Teatre 
 
 

Primers passos de les Guies de pronunciació del 
català: 2010 (PMID-UB) 





I. Consideracions prèvies 

 

Llibertat a l’hora d’aprendre 

 

Tecnologia al servei dels aprenentatges 

 

Elements afavoridors en els aprenentatges de L2/LE 
 

 



I. Llibertat a l’hora d’aprendre (i) 
 

Cada cop més, la societat actual demana més llibertat a l’hora 
d’aprendre i, al mateix temps, més sentit pràctic en els 
aprenentatges que es consideren importants per als éssers humans.  

 

En aquest sentit, iniciatives com les de Dale J. Stephens, fundador del 
que s’ha anomenat ‘uncollege’,  estan prenent força en un món ple 
de canvis que no se sap cap on evolucionarà.  

 

Aquestes iniciatives a favor de la llibertat estan pensades per a un 
individu capaç d’autogestionar-se, de cercar el que necessita i 
d’adaptar-se a les necessitats pròpies i de l’entorn propi.  

 

 
http://www.surf.nl/en/publicaties/Documents/SURF%20magazines%20English/SURF03%20UK%20September%202012.pdf 

http://www.surf.nl/en/publicaties/Documents/SURF magazines English/SURF03 UK September 2012.pdf


I. Llibertat a l’hora d’aprendre (ii) 
 
  

 

En el món universitari actual, en què l’estudiant es pot 
formar autònomament a partir de propostes que troba en 
l’aparador universitari, és indispensable crear eines per 
tal de contribuir al coneixement d’alguna parcel·la del 
saber científic, en aquest cas concret, la pronunciació de 
la llengua catalana 

 



I. Consideracions prèvies 

 

Llibertat a l’hora d’aprendre 

 

Tecnologia al servei dels aprenentatges 

 

Elements afavoridors en els aprenentatges de L2/LE 
 

 



Però no estan pensades per substituir un tutor/guia en el procés d’aprenentatge 
 

II. Tecnologia al servei dels aprenentatges (i) 
 

molta diversitat de 
propostes al mercat 

Generen un gran 
atractiu (hi ha qui 
les considera molt 
estimulants per a 
l’aprenentatge) 

ofereixen un aprenentatge 
al llarg de la vida (lifelong 
learning) 

permeten abordar 
problemes 
particulars dels 
aprenents 



 
Entre les tecnologies destinades l’ensenyament de la pronunciació, es pot distingir 
entre:  
 
1) sistemes destinats a practicar l’oralitat dels usuaris mitjançant informació visual  
 
 
 
 
  

2) sistemes de gravació i reproducció, de reconeixement i síntesi de la parla o 
sistemes de diàleg (en el cas de la pronúncia, permeten localitzar errors per 
millorar l’articulació dels sons o l’entonació de determinades seqüències).  
 
 

II. Tecnologia al servei dels aprenentatges (ii) 



I. Consideracions prèvies 

 

Llibertat a l’hora d’aprendre 

 

Tecnologia al servei dels aprenentatges 

 

Elements afavoridors en els aprenentatges de L2/LE 
 

 



 
. Efecte McGurk  
 https://www.youtube.com/watch?v=aFPtc8BVdJk        
         http://www.youtube.com/watch?v=jtsfidRq2tw 
 
.La informació visual que sembla més rellevant (Badin et al, 2010): 
 
 Moviments articulatoris dels llavis 
 
 
 
 Naturalitat de qualsevol visualització    
 
 
 
 

III. Elements afavoridors en els aprenentatges de L2/LE (i):    
aprenentatge de la pronúncia i informació visual 
 



Reflex del 
pensament i les 
creences dels 
pobles 

Conté les claus 
socioculturals (hàbits, 
costums, actituds, 
valors) que és 
necessari conèixer per 
comunicar-se en una 
llengua 

abordar la 
dimensió 
sociocultural 
de la llengua 

desenvolupar 
la funció 
motivadora  

exercitar la pronunciació 
i entonació en diverses 
activitats comunicatives 
        (tècniques acumulatives,   
          repeticions) 

Literatura popular i folklòrica 

segones llengües /llengües estrangeres  

III. Elements afavoridors en els aprenentatges de L2/LE:    
aprenentatge de la pronúncia i literatura popular i folklòrica 



facilita el treball 
d’aspectes 
segmentals i 
suprasegmentals  

càrrega 
cultural i 
emocional  

característiques 
mnemotècniques 
que s’associen, 
bàsicament, al 
ritme i melodia 

III. Elements afavoridors en els aprenentatges de L2/LE:  
aprenentatge de la pronúncia i cançó popular i folklòrica 



Qualsevol 
aprenentatge que 
estigui vinculat a les 
emocions queda més 
ben fixat a la memòria 
 
 
(música: llengua estimula les 
emocions; la música, encara més) 

David Bueno (15.12.15) 

Els aprenentatges es 
localitzen en 
connexions entre 
zones diferents del 
cervell.  
 
Si en el moment de 
dur-los a terme 
tenim zones actives 
distants, 
l'aprenentatge és 
més eficient.  
 
(Quan la música es combina amb la 
llengua hi ha zones més actives). 

David Bueno (15.12.15) 



Les tècniques de relaxació ajuden a retenir grans quantitats 
d’informació i a aprendre més ràpid una llengua perquè 
permeten reduir els nivells d’angoixa, ansietat i estrès. 

                                         (Flak i Coulon, [1075] 2008). 

IV. Elements afavoridors en els aprenentatges de L2/LE:  relaxació 



2. Objectius del web 
 2.1. Objectius generals 

  

Elaborar una interfície virtual amb materials interactius i d’autoaprenentatge a partir 
dels quals es pugui millorar la pronunciació dels sons del català. 

 

 

Crear una eina d’ensenyament de la prosòdia del català a partir de situacions 
comunicatives concretes. 



2. Objectius del web 
 2.1. Objectius específics 

  

  

• Esdevenir un recurs útil per a qualsevol ensenyament de llengua oral en català 
(autoaprenentatge) 

 

• Presentar diferents itineraris segons les llengües d'origen dels possibles usuaris (de 
moment, només hi ha l’espanyol). 

 

• Ser una eina lliure i gratuïta que també pot ser aprofitada per un públic ampli 

 

 

 



3. Implementació del web 
3.1. Grups de treball 

• Part prèvia (sensibilització de l’oïda):  
– Professora de l’Institut del Teatre de Barcelona (IdT) (Gemma Reguant Fosas) 

• Part Segmental: 
– Grup d’innovació docent consolidat de la Universitat de Barcelona FONCAT (Josefina 

Carrera-Sabaté, M. Rosa Lloret Romañach, Clàudia Pons Moll, Ana M. Fernández), 
professors de diferents ensenyaments de la UB (Dolors Font, Agnès Rius, Francina Torres) i 
persones de suport, també de la UB (Jesús Bach, Enric Blanco, Eva Bosch, Rosanna 
Costantini, Lea Feliu, Josep Pons) 

 

– Professionals de l’IdT (Roser Güell –coordinació-, Begoña López López, Carlos Morera 
Perelló), actors formats a l’IdT (Martí Salvat Morín, Arnau Puig Casas, Aina Sánchez Cuscó, 
Alba Aloy, Ariadna Fígols, Oriol Escalé, Diana Roig) 

 

– Professors de la UdL (Joan Julià-Muné i Imma Creus Bellet) 

 

• Part Suprasegmental: 
– Grup d’Estudis de Prosòdia de la UPF (Pilar Prieto, Joan Borràs i Paolo Roseano) 

 

 

 



3. Implementació del web 
3.2. Guies de pronunciació 

 

• El web Guies de Pronunciació és el resultat de la col·laboració 
entre: 
– UB 

– Institut del Teatre 

– UPF 

– UdL 

 

• Finançament:  

Universitat de Barcelona-Recercaixa-UPF- MCOC 





3. Implementació del web 
3.3. Part prèvia: sensibilització auditiva 

• S’ofereix als usuaris una proposta de sensibilització de l’oïda per preparar-los 

corporalment per al treball dels segments i suprasegments. 

 

  



3. Implementació del web 
3.3. L’apartat segmental 

 

• Primera pantalla amb un quadre de sons del català amb correspondències 

lèxiques i amb marques de colors sobre la dificultat dels sons del català 

 





3. Implementació del web 
3.3. L’apartat segmental 

• Cada so de color roig o taronja té una fitxa de treball que conté: 

– Explicacions articulatòries dels sons 

 

– Exercicis autocorrectius de discriminació auditiva 

 

– Propostes per introduir els sons en contextos diferents: mots aïllats, mots 
contextualitzats, frases, dites o refranys, embarbussaments, cançons, rondalles, etc. 
Característiques: 

 

Estan organitzades segons el grau de dificultat per a l’aprenentatge 

 

Es poden reproduir en vídeo i àudio 

 

Els exemples audiovisuals es poden reproduir a velocitat normal i lenta 

 

Els usuaris es poden gravar en la mateixa interfície per tal de comparar-se amb el model que hi 
apareix 

 



http://www.ub.edu/guiesdepronunciacio/exercicis/catala-espanyol/%CA%92/audicio3 



http://www.ub.edu/guiesdepronunciacio/exercicis/catala-espanyol/%C9%94/mots-aillats 



http://www.ub.edu/guiesdepronunciacio/exercicis/catala-espanyol/%CA%8E/cancons 



http://www.ub.edu/guiesdepronunciacio/exercicis/catala-espanyol/z/dites-o-refranys 



Carrera-Sabaté, Valls Alecha , Royo-Casals, Lloret Romañach (2015) 

Comunicació  Magisteri 

Ús de les Guies de pronunciació. Resultats 



 

 
Pilar Prieto 

Joan Borràs 

Paolo Roseano 

Josefina Carrera 

Entonació 



L2 i entonació 

 

• Els aprenents adults d’L2 tendeixen a mantenir l’entonació de la seva 

L1 (e.g., Delmonte 1988, Chun 1999).  

 

• Actualment és un fet reconegut que l’ensenyament de l’entonació és 

un component indispensable del procés d’adquisició de competències 

comunicatives en una L2 (Chun 2002). 

 

 

 



Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar (2002) 



Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar (2002) 



 

Malgrat això, la prosòdia sovint és totalment 

ignorada en programes d’ensenyament de 

llengües estrangeres (Wennerstrom 2001, 

Hurley 1992, Darcy 2015, entre altres). 



 
Eina didàctica pensada com a complement 
d’autoaprenentatge (nivells C1, B2).  
 
Independent de la llengua d’origen 
 
Eina lliure i gratuïta que pot ser aprofitada qualsevol 
estudiant o professor. 
 
Objectiu: Aconseguir que l’estudiant domini la producció 
de 16 patrons entonatius i la seva adequació pragmàtica. 
 



Neutra 
Exclamació 
Obvietat 
Dubte 
Correcció 

 

Ordre 
Prec 

 

Total neutra 
Total sorpresa 
Total confirmació 
Total repetició 
Parcial neutra 
Parcial sorpresa 
Parcial prec 
Parcial ordre 
Parcial repetició 

 



 

Com ho implementem? 

 

Quines tècniques són les més efectives per a 

l’ensenyament de l’entonació? 



Resultats recents sobre l’ensenyament de la prosòdia d’una L2 indiquen: 
  

 
1) Les tasques de percepció auditiva ajuden a millorar la pronúncia.  

 
2) L’input didàctic audiovisual, així com el feedback visual de l’entonació, proporcionen 

millors resultats que l’input únicament auditiu (Hurley 1992, Hardison 2005, Delmonte 
2010). 
 

3) La contextualització pragmàtica és essencial (Hurley 1992, Neri et al. 2003, Levis i 
Pickering 2004, Hardison 2005, Romero-Trillo 2012).     
 

4) Reforç positiu de la gestualitat (Gluhareva et al. 2015).  
 



Estratègies 
de suport 

Percepció i 
producció 

Input 
audiovisual 

Adequació 
pragmàtica 

Gestualitat  

• Exercicis d’escoltar i repetir 
amb diferents veus i patrons accentuals,  
i en versió lenta 
• Exercicis de pronunciació i comparació  
posterior 
• Exercicis autoavaluats de discriminació 
 

• Presentació dels materials amb 
gestualitat pragmàtica. 
 

• Presentació de les entonacions en context 
• Exercicis autoavaluats d’adequació pragmàtica 
 

•Presentació materials en àudio i 
en vídeo, amb accés online a la 
corba entonativa 
 



http://www.ub.edu/guiesdepronunciacio/entonacio/pregunta-total-confirmacio 



Perspectives d’ampliació, I 

• Mostrar l’entonació en context: Afegir talls de converses de materials 
audiovisuals espontanis (e.g., La Riera).  
 



Perspectives d’ampliació, II 

 
• Crear un corpus de materials audiovisuals espontanis i d’oralitat fingida 

a fi de mostrar exemples d’usos diversos de segments i suprasegments.  

 

• Ampliar els itineraris lingüístics a altres llengües 

 

• Crear eines de reconeixement automàtic de la parla per tal que els 
usuaris es puguin treballar i puguin saber en quina mesura estan 
acostats als models. 

 



 
 

Moltes gràcies!! 
 

http://www.ub.edu/guiesdepronunciacio 
 

http://www.ub.edu/guiesdepronunciacio
http://www.ub.edu/guiesdepronunciacio

