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Indiqueu si les afirmacions que venen a continuació són certes o falses.
Cada pregunta encertada suma un punt; cada resposta incorrecta resta 0.5 punts; les
preguntes no contestades ni sumen ni resten punts.
1. La fonètica s’ocupa de descriure i de classificar els sons que tenen valor distintiu
en les llengües.
2. Com que la fonètica és una disciplina experimental, el treball del fonetista consisteix en mesurar de la manera més acurada possible els sons de la parla sense partir
d’hipòtesis prèvies.
3. L’adaptació de l’estil de parla a situacions comunicatives diferents es por explicar
en funció del caràcter teleològic de la parla.
4. Una teoria fonètica ha de caracteritzar les classes de sons possibles en les llengües
i explicar-ne els seus mecanismes de producció i de percepció.
5. The Handbook of Phonetic Sciences és una obra que té com a principal objectiu
il.lustrar l’ús de l’Alfabet Fonètic Internacional en una àmplia varietat de llengües.
6. John J. Ohala és un dels investigadors que s’han interessat especialment per les
relacions entre la fonètica i la fonologia.
7. Donat que la fonètica és una disciplina experimental i que la fonologia és una
disciplina teòrica, la fonologia no ha de tenir en compte les dades fonètiques i els
experiments en fonètica no es poden basar en hipòtesis desenvolupades en el marc
de la fonologia.
8. L’anomenada “fonologia de laboratori” es pot considerar una manera d’enfocar la
recerca en fonologia fonamentant-la en dades reals obtingudes per procediments
empírics.
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9. Les afirmacions de Ladefoged y Johnson (2011) que es presenten en el text de (1)
són compatibles amb els plantejaments de la fonologia articulatòria.
(1) “To summarize, gestural targets are units that can be used in descriptions of
how a speaker produces utterances. Phonemes are more abstract units that
can be used in descriptions of languages to show how words contrast with
one another. Virtually all the gestures for neighboring sounds overlap.
Differences in the timing of one gesture with respect to another account for
a wide range of the phenomena that we observe in speech” (p. 72)
Ladefoged, P., i Johnson, K. (2011). A course in phonetics (6th ed.). Boston, MA:
Wadsworth, Cengage Learning.

10. La fonació és el resultat del pas de l’aire per les cavitats supraglòtiques.
11. Els diferents punts d’articulació dels sons de la parla es troben a les cavitats infraglòtiques, glòtica i supraglòtiques de l’aparell fonador.
12. Els talls sagitals que es solen trobar en els manuals de fonètica descriptiva representen els sons de la parla de manera estàtica i reflecteixen posicions canòniques
dels articuladors.
13. Els talls sagitals de la figura 1 representen configuracions articulatòries habituals
en la producció dels sons del català i del castellà.

Figura 1: Talls sagitals
14. El tall sagital i el palatograma de la figura 2 poden representar la realització de la
mateixa consonant.
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Figura 2: Tall sagital i palatograma
15. Els palatogrames de la figura 3 il.lustren la diferència entre una consonant alveolar
i una consonant palatal.

Figura 3: Palatogrames
16. La coarticulació és un procés fonològic de naturalesa opcional.
17. Un disseny experimental que consistís en una prova d’avaluació de la pronunciació aplicada a un grup d’estudiants d’una llengua estrangera abans i després de
fer servir durant tot un curs un programa d’ensenyament de la pronunciació assistida per ordinador seria adequat per a demostrar que l’ús del programa millora la
pronúncia.
18. Considereu el corpus de (2) emprat en un estudi sobre producció i percepció de
l’accent lèxic en castellà i contesteu les preguntes 19, 20, 21, 22 i 23.

(2)

límite
médico
número
válido

limite
medico
numero
valido

limité
medicó
numeró
validó

ládebo
lúguido
máledo
núlibo

ladebo
luguido
maledo
nulibo

ladebó
luguidó
maledó
nulibó

19. El corpus presentat a (2) permet estudiar l’efecte del nombre de síl.labes de la
paraula en la producció o en la percepció de l’accent lèxic.
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20. El corpus presentat a (2) permet estudiar l’efecte de l’estructura sill.làbica de la
paraula en la producció o en la percepció de l’accent lèxic.
21. El corpus presentat a (2) permet estudiar l’efecte del significat de la paraula en la
percepció de l’accent lèxic.
22. En el corpus presentat a (2) el patró accentual (posició de l’accent en la paraula)
és una variable lliure.
23. En el corpus presentat a (2) el nombre de síl.labes de la paraula és una variable
lliure.
24. Els ítems ládebo, lúguido, máledo i núlibo del corpus presentat a (2) són logatomes.
25. Les dades de la figura 4 il.lustren una distribució normal.

Figura 4: Distribució de dades
26. En una distribució de dades com la que s’il.llustra a la figura 4, la mitjana (mean),
la mediana (median) i la moda (moda) tenen el mateix valor.
27. En una distribució de dades com la que s’il.llustra a la figura 4, la desviació típica
(standard deviation) tindria un valor de zero.
28. L’anomenat “estat de la qüestió” consisteix en una presentació dels treballs realitzats prèviament per altres autors i que són rellevants per al tema sobre el qual
s’investiga.
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29. En la discussió dels resultats d’un treball de recerca només s’ha de fer referència
a les dades obtingudes pel propi investigador.
30. L’apartat amb les referències bibliogràfiques que s’inclou al final d’un treball de
recerca ha de contenir totes les publicacions que l’investigador coneix sobre el
tema encara que no s’esmentin en el text.
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