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TALLER 10 - MILLORAR LA PRONÚNCIA EN CATALÀ ESTÀNDARD - JOSEFINA CARRERA

ACTIVITAT AUTOAVALUACIÓ 1

OBSERVACIÓ RESPECTUOSA DEL PAISATGE LINGÜÍSTIC:
LA VARIETAT DIALECTAL EN LES VOCALS MITJANES

OBJECTIU

Observar la varietat de sons en diferents dialectes.

TEMPS NECESSARI

Un total de 30 minuts, dividits en dues parts de 15 minuts.

NOMBRE DE PERSONES

Individual.

NECESSITATS TÈCNIQUES

Un ordinador i connexió a internet.

INSTRUCCIONS

Part I

1. Observa un mapa dels dialectes del català i situa-hi quatre punts dialectals:
baleàric, valencià, central i nord-occidentalç

2. Escolta les vocals [ɛ] que apareixen en les pàgines web següents:
Baleàric:
http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-anterior-mitjana-baixa-no-arrodonid
a-balear

Valencià:
http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-anterior-mitjana-baixa-no-arrodonid
a-valencia

Nord-occidental:
http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-anterior-mitjana-baixa-no-arrodonid
a-nord-occidental

Central:
http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-anterior-mitjana-baixa-no-arrodonid
a-central
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3. Analitza si pots articular les vocals [ɛ] tal com les has sentit. Digues a un
company que t’escolti i et digui si ho fas igual.

4. Redacta un paràgraf de 5 línies on descriguis les diferències que has
observat entre el so de les vocals de tots quatre dialectes.

Part II
5. Escolta les vocals [ɔ] que apareixen en les pàgines web següents:

Baleàric:
http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-posterior-mitjana-baixa-arrodonida-
balear

Valencià:
http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-posterior-mitjana-baixa-arrodonida-
valencia

Nord-occidental:
http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-posterior-mitjana-baixa-arrodonida-
nord-occidental

Central:
http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-posterior-mitjana-baixa-arrodonida-
central

6. Analitza si pots articular les vocals [ɔ] tal com les has sentit. Digues a un
company que t’escolti i et digui si ho fas igual.

7. Redacta un paràgraf de 5 línies on descriguis les diferències que has
observat entre el so de les vocals de tots quatre dialectes.

8. Compara les teves observacions amb les de les companyes i companys.

GUIA PER A L’AUTOAVALUACIÓ I REFLEXIÓ

L’observació de les varietats dialectals et permetrà conèixer i respectar la
riquesa dialectal del català. La comparació d’observacions i l’escolta activa de
les produccions vocàliques amb altres companys també et pot ajudar a
respectar la diversitat de mirades als dialectes i al món.
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