
 

GUIA DOCENT

TEORIA I PRÀCTICA DE LA
PRODUCCIÓ DE SO I LOCUCIÓ
Coordinació: CANO SOBREVALS, JORDI

Any acadèmic 2019-20

2019-20



Informació general de l'assignatura

Denominació TEORIA I PRÀCTICA DE LA PRODUCCIÓ DE SO I LOCUCIÓ

Codi 101967

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Comunicació i
Periodisme Audiovisuals (R 2016)

2 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1.5 4.5

Nombre de
grups

2 1

Coordinació CANO SOBREVALS, JORDI

Departament/s DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Llengua catalana

2019-20

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

CANO SOBREVALS, JORDI jordi.cano@udl.cat 7,5

Informació complementària de l'assignatura

Les dues matèries de què consta l’assignatura, educació de les arts visuals i educació musical, s’han d’aprovar
per separat. La nota de tall per superar l’avaluació final és 5.

L'assistència és obligatòria.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Conèixer els conceptes físics necessaris per entendre les característiques del so i la seva percepció.
Conèixer el funcionament de l’instrumental electroacústic que s’utilitza en el procés de captació, tractament
i enregistrament del so.
Comprendre el funcionament de l’àudio digital per a la seva aplicació posterior en les produccions
audiovisuals.
Conèixer i utilitzar les possibilitats expressives del so en les produccions audiovisuals.

Competències

Bàsiques

CB5. Saber desenvolupar aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un
alt grau d’autonomía.

Generals

CG3. Aplicar els coneixements teòrics en l’activitat pràctica.

Específiques

CE10. Identificar les tradicions contemporànies en la creació de discursos informatius i no informatius.

CE12. Dominar les tecnologies i els sistemes utilitzats per processar, elaborar i transmetre continguts en tot tipus
de suports.

CE13. Identificar i aplicar els fonaments teòrics i pràctics de la comunicació audiovisual i de la comunicació a
internet.

CE15. Desenvolupar la capacitat creativa en la realització audiovisual, multimèdia i interactiva dels diferents
gèneres.

Transversals

CT3. Adquirir capacitació en l’ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de l'informació i la comunicació.

 

Continguts fonamentals de l'assignatura
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1. La funció expressiva del so

Les anàlisis funcionals de l'estructura musical no poden deslligar-se de l'anàlisi estructural de la seva funció social:
la funció dels tons en relació uns amb altres no pot ser explicada adequadament com a part d'un sistema tancat
sense referència al sistema sociocultural del qual la música és part , i al sistema biològic al qual pertanyen tots els
que fan música

1.1 Usos, eines, habilitats i costums relacionats amb el consum de la cultura musical

 

2. Producció musical

La producció musical engloba tot un seguit de processos que podrien abastar des de la pròpia creació de la idea
musical fins a la seva plasmació en el suport de gravació

2.1 Composició Entenem la composició musical com l'art que té per objectiu la creació d'obres musicals

2.2 Enregistrament Les dues tècniques principals d'enregistrament del so són l'enregistrament analògic i
l'enregistrament digital, actualment gairebé l’única tècnica utilitzada.

2.3 Mescla Bàsicament, el que es persegueix en aquesta fase és que cada pista gravada trobi el seu espai,
donant-li a més el pes que li correspongui pel que fa a les altres. 

2.4 Masterització • La masterització és l'últim pas de la postproducció d'àudio. 

 

3. El so en l’entorn informàtic

3.1 Àudio analògic - àudio digital 

3.2 Avantatges de l’àudio digital

3. 3 Formats d’Àudio

 

4. Tècniques d’enregistrament i producció: La Microfonia

4.1 Definició Un micròfon és un aparell que s'usa per transformar les ones sonores en energia elèctrica i viceversa
en processos d'enregistrament i reproducció de so; consisteix essencialment en un diafragma atret per un
electroimant, que, en vibrar, modifica el corrent transmesa per les diferents pressions a un circuit. Un micròfon
funciona com un transductor o sensor electroacústic i converteix el so (ones sonores) en un senyal elèctric per
augmentar la seva intensitat, transmetre-la i registrar-la.

4.2 Tipus més habitual de micròfons 1. micròfon de condensador

2. micròfon Dinàmic 

3. micròfons Shotgun 

4. micròfon sense fil 

 

5. ProTools

Característiques generals del Protools. L’edició multipista. La producció i postproducció amb Protools. La tècnica
de la mescla i la masterització.
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6. El so en l’audiovisual

Rodatges: funcionament, diàlegs i wildtracks. Postproducció: Diàlegs (Dx), Efectes sonors (Fx), Efectes de
sala/Foleys (FOL), Ambients/Backgrounds (BG), Música (Mx). Introducció ADR. STEMS. Llibreries de sons.

 

7. El processament digital del so

Equalització, compressió. Tractament de la veu. Situar els sons a l’espai a través del “pan” i el reverb. El rang
dinàmic.

 

8. La taula de mescles

Analògica i digital. La mescla d’àudio. Els busos i els auxiliars. Tractament del so des de la taula.

 

9. Disseny sonor, creació musical i MIDI

El disseny sonor. La banda sonora. Introducció al MIDI i les seves possibilitats.

 

10 La sonorització i el doblatge

Tècniques del doblatge. El discurs i la interpretació. La veu. La impostació i la projecció.

 

Eixos metodològics de l'assignatura

Activitat
Codificació / Descripció / Tipologia
TPD

O* G* HP* HNP*

Classe magistral
(M)

Vegeu temari i cronograma 
O1, O2, O3,
O4

1 20 40

Seminaris (S)      

Pràctiques (P)
Pràctiques a les instal·lacions del
Magical

O1, O2, O3,
O4

 20 25

Treballs (T) Activitats i treballs   4 21

Tutories (Tut)
Tutories opcionals + Taller
d'avaluació

   4

Altres (AA)  
O1, O2, O3,
O4

 3 10

Evaluació (AV)
Veure taula de mecanismes
d'avalació

O1, O2, O3,
O4

 3  

TOTAL
El total absolut ha de sumar 150h (6
ECTS)

  50 100

O: Objectiu. G: número de grups implicats en l'activitat. HP: hores presencials de l'alumne. HNP: hores no
presencials de l'alumne.
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Sistema d'avaluació

Examen 25%

Treballs personals 50%

Treballs en grup 25%

 

Activitats.

Al llarg del curs es proposen 5 activitats que suposaran un 5% de la nota cadascuna. Les activitats serviran per
posar en pràctica a casa l’après a les sessions tant teòriques com pràctiques.

 

La BSO de la teva vida.

L’alumne haurà de realitzar per mitjans propis un treball que posarà en pràctica tot l’après al llarg del curs i que
suposara un 25% de la nota final.

 

Doblatge.

Aquest treball es realitzarà en grups prèviament acordats. S’haurà d’escollir un fragment audiovisual d’entre 3 i 4
minuts i doblar-lo. Es durà a terme en els dies acordats a les instal·lacions del Magical Media. Aquest treball
suposarà un 25% de la nota final.

 

Examen.

Finalment es realitzarà un examen de les matèries treballades a la part teòrica de l’assignatura que suposarà un
25% de la nota final.

 

Bibliografia i recursos d'informació

 

IGLESIAS SIMÓN, PABLO (2004). El diseñador de sonido: función y esquema de trabajo. ADE-Teatro,
(101), 199-215
KATZ, BOB (1999). The secrets of mastering engineer. Vàries edicions.
RODRÍGUEZ, ÁNGEL (1998): La dimensión sonora del lenguaje audiovisual. Barcelona. Paidós.
SONNENSCHEIN, DAVID (2001). Sound Design: The Expressive Power of Music, Voice and Sound Effects
in Cinema. Michael Wiese Productions.
TARRÉS RUIZ, Francesc (2000). Sistemas audiovisuales. Televisión analógica y digital. UPC.
TIPLER, Paul A (2000). Física: Tomo II. Reverté.
TRIBALDOS, Clemente (1992). Sonido profesional. Paraninfo.

 

Adaptacions als continguts degudes al COVID-19

S’estan creant vídeos tutorials amb el contingut teòric dels temes pendents.
Hem afegit tutorials ja existents d’eines tecnològiques utilitzades al temari.
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Hem descartat les pràctiques de doblatge i producció musical.

Adaptacions a la metodologia degudes al COVID-19

Establir contacte fluid amb els alumnes per tal de re-adequar les assignatures. S’ha fet per mitjà d’un correu
explicatiu i de diferents vídeos.
S’ha suprimit tasques de caràcter pràctic i hem adequat les activitat que es poden realitzar a les eines i
context de confinament.

Adaptacions a l'avaluació degudes al COVID-19

Seguim esperant poder fer-la presencial, tot i que no descartem fer-ho virtualment, amb eines digitals en
grups reduïts i amb proves per demostrar coneixements i capacitat d'aplicació i implantació.
Hem eliminat el treball sobe doblatge, redistribuint la valoració. 
Valoració actual: Treballs pràctics ja realitzats: 30 % / Activitat de caire avaluatiu Virtual: 30 % / Producció
Audiovisual LA BSO DE LA MEVA VIDA (Mode confinament) 40 %
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