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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

PRALAB PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1.5 1.5 4.5

Nombre de
grups

2 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

2021-22

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

MANYOSES CARLES, OSCAR oscar.manyoses@udl.cat 1,5

MIRANDA IGLESIAS, MARC marc.miranda.iglesias@gmail.com 1,5

Informació complementària de l'assignatura

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.
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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

TEMARI

TEMA 1 - La funció expressiva del so: Els elements sonors en audiovisuals. Qualitats expressives dels sons. La
Música com a eina d’expressió i comunicació.

TEMA 2 - Producció musical: Com es realitza. Quins professionals hi ha al darrera. Quina és la seqüència
cronològica.

TEMA 3 - El so en l’entorn informàtic: Funcionament del hardware per a l’àudio. Programari específic per a l’edició i el
tractament del so. Arxius de so, paràmetres, conversions de format i còdecs.

TEMA 4- Tècniques d’enregistrament i producció: Microfonia: tipus i usos. Sistemes de captació del so. Concepte
multipista. Mescla i Masterització.

TEMA 5 - EL So a l’Audiovisual. Biblioteques de sons. La BSO.

TEMA 6: El So: Les seves qualitats. La Música i la seva estructura. Agrupacions.

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 10 (V)

Sessions Virtuals
(V)

Vegeu temari i cronograma
O1, O2, O3,
O4

 50  

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.

ESTRUCTURA CLASSES PRESENCIALS / VIRTUALS

1. Totes les classes es faran en mode presencial/Virtual. Tots els temes estaran en versió virtual.

2. Els grups classe es dividiran en 13 grups de treball. Aquests grups de 6/7 alumnes tindran 4 sessions
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setmanals amb docència: una hora a la setmana de pràcticum, una altra d’aprofundiment dels continguts treballats
virtualment, una de videoconferència per resoldre dubtes i qüestions i una darrera pel visionat dels continguts
virtuals.

3. Les activitats pràctiques es duran a terme amb el suport d’adjunts a la docència.

Nota: Us recordem que els enregistraments i la resta de continguts del CV estan protegits pels drets de propietat
intel·lectual i industrial de la Universitat de Lleida, d'acord amb la clàusula inclosa en l' "Avís legal", visible en tots
els llocs web propietat de la UdL.

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

ACTIVITATS FORMACIÓ (30 %)

Es tracta d’un seguit d’activitats per posar en pràctica els conceptes apresos. Realitzar cada activitat suposa un
5 % de la NOTA FINAL

FENOMENOLOGIA DELA MÚSICA: Activitat teòrica sobre la música com a eina d’expressió i comunicació (IND)

Cal que busqueu una Imatge, una Frase i una Música que tinguin una relació semàntica entre totes elles.

Els heu de posar en una de les diapositives del Power Point adjunt.

PRODUCCIÓ MUSICAL: Realització d’una creació musical en edició Multipista (IND)

A partir de la pràctica amb el programa Reaper o utilitzant algun altre Software Multipistes, cal realitzar una mescla
de les diferents pistes del Bohemian Rhapsody que trobareu a l’apartat dels arxius. Cal col·locar cada un dels
instruments en una pista diferent i fer-ne la mescla. Un cop feta, la descarregueu i la pengeu en format wav a
l’activitat.

LOCUCIÓ: Realització d’una breu locució (GRUP)

Cal que en grup, enregistreu una petita locució (debat, conversa, acudit, etc...) i en realitzeu una petita edició
(Compressió, Equalització i Reverb). Un cop fet, ho pengeu a activitats en format Wav.

DISSENY SONOR: Creació d’una falca publicitària. (GRUP)

Cal que en grup, us inventeu una falca publicitària d’entre 20 i 30 segons on hi hagi locucions, efectes sonors i
música. Un cop fet, ho pengeu a activitats en format Wav.

ENREGISTRAR EXTERIOR: Realització d’una pràctica d’enregistrament de diferents elements sonors per la
creació d’un ambient determinat (GRUP)

Realització d’una pràctica d’enregistrament de diferents elements sonors per la creació d’un ambient determinat

Cal que enregistreu diferents sons en ambients diversos (casa, carrer, animals, etc...) i que ho ajunteu creant un
ambient nou. Un cop fet, ho pengeu a activitats en format Wav

 

ACTIVITAT BANDA SONORA DE LA MEVA VIDA (20 %)

Cal realitzar una creació audiovisual de caire lliure i d’una durada màxima de 90 segons, que versi sobre aspectes
personals i/o vitals de l’alumne, en el que hi apareguin els següents elements: Un fragment musical de caire
identitari/definitori, una música que faci una funció ambiental, una veu en Off i un paisatge sonor.

Doblatge.

Aquest treball es realitzarà en grups prèviament acordats. S’haurà d’escollir un fragment audiovisual d’entre 3 i 4
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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.

Sistema d'avaluació

ACTIVITATS FORMACIÓ (30 %)

Es tracta d’un seguit d’activitats per posar en pràctica els conceptes apresos. Realitzar cada activitat suposa un 5 %
de la NOTA FINAL

1. FENOMENOLOGIA DELA MÚSICA: Activitat teòrica sobre la música com a eina d’expressió i comunicació
(IND)

2. PRODUCCIÓ MUSICAL: Realització d’una creació musical en edició Multipista (IND)
3. LOCUCIÓ: Realització d’una breu locució (GRUP)
4. DISSENY SONOR: Creació d’una falca publicitària. (GRUP)
5. ENREGISTRAR EXTERIOR: Realització d’una pràctica d’enregistrament de diferents elements sonors per

la creació d’un ambient determinat (GRUP)
6. FOLEY: Creació d’un BANC Col·lectiu d’efectes sonors (IND)

 

1. ACTIVITAT DOBLATGE BSO (20 %)

Cal realitzar la incorporació de tots els elements sonors d’un curtmetratge a triar entre 5 proposats (Locució, Banda
Sonora i Efectes Sonors)

a. ACTIVITAT BANDA SONORA DE LA MEVA VIDA (25 %)

Cal realitzar una creació audiovisual de caire lliure i d’una durada màxima de 90 segons, que versi sobre aspectes
personals i/o vitals de l’alumne, en el que hi apareguin els següents elements: Un fragment musical de caire
identitari/definitori, una música que faci una funció ambiental, una veu en Off i un paisatge sonor.

a. EXAMEN VIRTUAL TIPUS TEST SOBRE EL TEMARI (25 %)

25 preguntes amb múltiple resposta. Cada pregunta val 0’4 i les errònies resten a partir de la quarta.

Activitats.

Al llarg del curs es proposen 6 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 20% de la nota final.
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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.
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