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1. INTRODUCCIÓ 

 1.1. Marc sociocultural  

 La societat actual està immersa en un nou ordre social. 

 Generat per una nova societat del coneixement. 

 Canvis importants en les pràctiques socials més 

tradicionals. 

 Afecten sectors com ara l’economia, la sanitat, la política, 

etc.  
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1. INTRODUCCIÓ 
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Nou estatus quo  discontinuïtat històrica en relació amb 

etapes anteriors. 

  Noves tecnologies  canvis  implicacions socials: 

 

1) Transformació de les representacions que els 

individus tenen de la societat. 

2) Transformacions del que està relacionat amb la  

comunicació.   

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓ 

Què necessita, doncs, la societat? 
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1. INTRODUCCIÓ 
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 Més individus especialment preparats per a l’emissió de 

missatges efectius en tots els àmbits del coneixement. 

 

 

 

La llengua oral és una de les eines més importants per 

arribar a una comunicació eficaç.  
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Però, a Catalunya, quina és la 

situació de la llengua oral en 

l’ensenyament? 
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En els ensenyaments bàsics obligatoris no ha format part 

dels currículums. 

  Ens els universitaris, s’hi ha incorporat recentment, però 

amb poc pes dins del conjunt dels plans d’estudis (graus i 

màsters d’Ensenyament i Comunicació). 

Per tant... 

 

La llengua oral ha rebut poca atenció a les aules. La pronúncia, 

part necessària per a una bona comunicació oral, ha quedat 

encara més desatesa. 
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 Per treballar la pronúncia cal dedicar una quantitat 

important de temps a: 

 pràctica 

 seguiment individual de l’alumne 

 Auge de les aplicacions destinades a l’ensenyament de la 

pronúncia assistit per ordinador. 

 Mètode d’autoaprenentatge o de reforç per a les classes de 

llengua (vg. Carranza 2014). 
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1. INTRODUCCIÓ 

 1.2. Contextualització 

Ensenyament de la llengua oral a la Universitat de 

Barcelona: 

 Graus de Mestre: Llengua Catalana per a 

l’Ensenyament 

 Graus de Comunicació i Indústries Culturals: Gèneres i 

formats de la comunicació oral  

 Impossibilitat d’atendre aspectes de pronúncia: 

 Grups heterogenis 

 Assignatures de pocs crèdits 
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2. OBJECTIUS  
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Millorar la pronúncia del català en futurs mestres i  

comunicadors que tenen l’espanyol com a L1 o bé 

presenten interferències entre català i espanyol.  

  Proporcionar eines d’aprenentatge autònom als 

estudiants.  

  Gestionar les pròpies mancances en aspectes de 

pronúncia del català per millorar-la. 

  Expressar-se oralment amb més fluïdesa i desimboltura.  



3. METODOLOGIA 
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3.1. Acció d’innovació docent 

  4 grups d’alumnes: 

 2 de la Facultat d’Educació (Grau de Mestre d’Educació 

Primària i Grau de Mestre d’Educació Infantil) 

 2 de la Facultat de Filologia (Grau de Comunicació i 

Indústries culturals) 



3. METODOLOGIA 

13 

Tipus d’avaluació: inicial i final 

Tipus de prova: oral 

 Lectures de 33 frases 

 Lectures d’un text de 100 paraules 

 Narracions espontànies de tires còmiques 
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3. METODOLOGIA 

 
 

Quins són els sons més susceptibles 
de ser problemàtics? 



pam 

llapis 

any 

metge 

dotze 

jaqueta 

peix 



cosa 

pèl 



3. METODOLOGIA 
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Distribució dels alumnes de l’experiència d’innovació  
amb les Guies 
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3. METODOLOGIA 

3.2. Anàlisi de les dades recollides 

 Transcripció de les proves orals en una base de 

dades. 

 Anàlisi estadística (programa Statgraphics): 

 Descriptius 

 Tabulacions creuades  



4. RESULTATS I 
DISCUSSIÓ 
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Pronúncies pròpies i no pròpies 

del català en les avaluacions 

inicials i finals de tots dos grups 
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Pronúncia no 
pròpia del català 

Pronúncia pròpia 
del català 

Avaluació inicial Avaluació final 

C
o
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n
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a
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ó
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re
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4. RESULTATS I 
DISCUSSIÓ 

 

 

Què va permetre obtenir més beneficis en la millora 

de la pròpia pronúncia? 

 Ús de les  Guies en lloc d’altres materials 

 Tallers complementaris de pronunciació 

proposats pel professorat 

 Començament de curs: competència fonètica del grup 

de control més elevada que la del grup experimental. 

 Final de curs: diferència neutralitzada.  

 Millora de la pronúncia significativa en <ll> i <s>.  

 
 



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

Comunicació  Magisteri 

Percentatge de pronúncies pròpies del català en les proves inicials i finals dels estudiants 
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Grup de control 

Grup experimental 

(0): Pronúncies pròpies 
(1): Pronúncies no 
pròpies 

Avaluació inicial Avaluació final 

Pronúncies pròpies i no pròpies en la producció de <ll> 
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(0): Pronúncies pròpies 
(1): Pronúncies no 
pròpies 

Grup de control 

Grup experimental 
Avaluació inicial Avaluació final 

Pronúncies pròpies i no pròpies en la producció de <s> 
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4. RESULTATS I 
DISCUSSIÓ 

Altres factors que han condicionat la millora en la 

pronúncia:  

 La quantitat de pronúncies no pròpies del català 

per estudiant. 

 Les característiques fòniques d’aquestes 

pronúncies. 

 La quantitat d’hores invertides en el treball 

autònom de les Guies. 

 La subjectivitat de l’aprenent. 



5. CONCLUSIONS  
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5.1. Observacions generals 

 Millora substancial de la competència oral dels 

estudiants després de treballar la pronunciació dels 

segment problemàtics. 

 Els estudiants són conscients dels propis problemes de 

pronúncia i això els permetrà treballar-los de manera 

autoregulada i independent al llarg de la seva vida 

professional.   

 L’evolució dels alumnes amb accés a les Guies ha estat 

més satisfactòria que la dels seus companys dels grups 

de control.  
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5. CONCLUSIONS  

5.2. Perspectives de futur 

 Ampliar les Guies, millorar-les i adaptar-les a les noves 

necessitats. 

 Impulsar altres accions que permetin als alumnes 

consolidar aquesta tendència positiva observada en la 

docència d’assignatures de llengua oral.  
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Moltes gràcies per la vostra atenció! 
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