
 

 

El grup d’innovació docent FONCAT del Departament de 

Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de 

Barcelona organitza la tercera jornada dedicada a 

l’ensenyament de la pronunciació del català i d’altres llengües, 

en aquesta ocasió amb el títol Plurilingüisme i ensenyament 

holístic de la pronúncia: el mètode verbotonal. Aquesta 

jornada és continuadora de les que es van organitzar ara fa 

quatre i dos anys amb els títols L’ensenyament de la 

pronunciació del català. Eines, recursos i estratègies i 

Experiències i eines per a l’ensenyament del català com a L2 

o LE, les quals van assolir un gran èxit d’assistència. En 

aquesta jornada, que tindrà lloc el dia 22 de novembre de 

2019, es proposaran diferents estratègies i mètodes 

encaminats a millorar la pronunciació de les llengües des 

d’una perspectiva holística, posant èmfasi en la metodologia 

verbotonal. La jornada comptarà amb la participació de 

reconeguts experts en aquest àmbit, que presentaran 

evidències a l’entorn de l’aprenentatge cognitiu de la 

pronunciació, i proposaran tallers pràctics sobre:  

a) l’experimentació d’emocions connectada a la producció 

dels sons d’una llengua, b) la descoberta cognitiva d’una 

llengua estrangera i les implicacions didàctiques que hi ha 

darrere, i c) la propiocepció dels sons del català com a llengua 

estrangera mitjançant el SUVAG. 

  

 
 

 
 
 
 
 



 

Programa 

 

10.00 h   Obertura i presentació: Javier Velaza, F. Xavier Vila i 
Josefina Carrera-Sabaté. [Aula 111] 

10.15 h   Bernard Harmegnies (Universitat de Mons). 
«Evidències experimentals per a una didàctica cognitiva de la 
pronunciació.» [Aula 111] 

11.00 h   Michel Billières (Universitat de Tolosa). Taller: «En el 
cap dels estudiants que descobreixen una llengua 
estrangera.» [Aula 102a] 

11.45 h   Esmorzar 

12.15 h   Mariví Calvo (Colegio La Purísima para niños sordos 
de Saragossa). Taller: «L'emoció dels sons.» [Aula 103a] 

13.00 h   Lorraine Baqué i Patricia López (UAB). Taller: 
«Percepció auditiva i propioceptiva en català com a llengua 
estrangera.» [Aula 111] 

13.45 h   Cloenda. 

 
Nota: els tallers de les 11 h i les 12.15 h es duplicaran per tal 
de facilitar la participació activa dels assistents. 

 

Més informació 

 

Organització: Departament de Filologia Catalana i Lingüística 
General de la Universitat de Barcelona (FONCAT i GEVaD) 

Comissió organitzadora: Josefina Carrera-Sabaté, Jesús 
Bach-Marquès i Patricia López 

 

Twitter: @gpronunciacat #PROCAT19 

Facebook: @guiesdepronunciacio 

Web: http://pronunciacioub.weebly.com 

 

 

 

 

Amb la col·laboració de: 
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