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TALLER 11 - TÈCNIQUES PER MILLORAR LA PRONÚNCIA I LA FLUÏDESA - JOAN C. MORA

ACTIVITAT AUTOAVALUACIÓ 1 - REPETICIÓ ORAL PAUTADA

OBJECTIU

Millorar la pronunciació de l’anglès (o una altra llengua estrangera). Aquest és
un exercici útil per a treballar la parla controlada, la pronunciació de paraules
concretes i el ritme i l'entonació d'una segona llengua en base a la imitació
d'un model nadiu.

TEMPS NECESSARI

Una sessió de repetició pautada en una segona llengua pot tenir una durada
molt flexible, d'entre 10 i 40 minuts, en funció del nivell de competència de
l'estudiant, la llargada del text oral que es vulgui treballar o el temps
disponible.

NOMBRE DE PERSONES

Individual.

NECESSITATS TÈCNIQUES

Un aparell reproductor i un per enregistrar. Pot fer-se tot en un ordinador o fer
servir l'ordinador per reproduir i una gravadora o un mòbil per enregistrar.

INSTRUCCIONS

Cal triar un text oral en la segona llengua ajustat al nivell dels alumnes i d'una
llargada adequada (120-300 paraules) i disposar-ne la transcripció. Pot ser un
text oral extret d'un exercici de comprensió auditiva del llibre de text que es
faci servir, pot extreure's d'un audiollibre de nivell adaptat o bé d'una
entrevista de YouTube. El procediment consta de les quatre fases següents:

1. Lectura del text oral. Cal fer aquest exercici de lectura per activar les
representacions lèxiques dels alumnes tal com ells les pronuncien
internament. Aquesta lectura es fa en dues fases, la primera en silenci, i la
segona en veu alta. Cadascuna d'aquestes lectures es pot fer diverses vegades.

2. Escoltar el text alhora que el llegim en silenci. Això facilita adonar-se'n de les
diferències entre la nostra pronúncia de les paraules que hem llegit en veu
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alta i la del locutor nadiu. Convé fer aquest exercici diverses vegades parant
atenció en la pronúncia de paraules primer, i en el ritme i l'entonació després.

3. Escoltar i repetir el text frase per frase, és a dir, escoltar una frase i repetir-la
el més acuradament que es pugui. Pot repetir-se cada frase diverses vegades,
enregistrar-la i comparar-la amb la del locutor nadiu, i tornar-la a repetir fins
estar-ne satisfets. Com més s'assembli la nostra repetició a la frase emesa per
l'interlocutor nadiu millor.

4. Passarem a aquesta última fase un cop estiguem convençuts que podem
dir cada frase del text amb un bon nivell de precisió articulatòria i correcció
fonètica i de forma fluïda. En aquesta fase escoltarem el text oral sencer i ens
fixarem en el conjunt a nivell de velocitat de locució, ritme i entonació.
Repetirem el text diverses vegades i l'enregistrarem i el compararem amb la
producció del text per part del locutor nadiu. Es tracta que la nostra producció
oral s'acosti com més possible en tots els sentits a la producció oral del text
per part del model nadiu.

GUIA PER A L’AUTOAVALUACIÓ I REFLEXIÓ

És important reflexionar sobre les diferències més notables entre el model de
producció oral que imitem i la producció oral pròpia de l'estudiant:

- En quins aspectes concrets la meva producció oral diferia inicialment de la
del locutor nadiu? Es pot posar l'èmfasi sobre algun o més dels següents
aspectes: la correcció en la pronúncia de les paraules, sons concrets difícils de
produir, l'accentuació de les paraules, la fluïdesa oral, el ritme de locució, el
ritme i l'entonació.
- Què he hagut de fer per tal de modificar la meva pronúncia amb respecte a
la del model nadiu?
- En quins aspectes ha millorat la meva producció del text oral concret
d'aquest exercici respecte de la meva producció oral inicial? Quins són aquells
aspectes sobre el que tinc encara un important marge per millorar?
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