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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

Al finalitzar el curs, l'estudiant serà capaç de:
· Entendre els conceptes de ritme, harmonia i melodia.
· Conèixer els sistemes de notació musical per ordinador.
·       Crear un tema amb una estructura adequada.
·       Saber sonoritzar un producte audiovisual (videoclip, curt, anunci, etc)
· Conèixer les diferents parts d'un arranjament musical.
· Conèixer els diferents estils musicals i les seves característiques.
· Saber planificar un enregistrament musical

Altres: JORDI SOLER ALOMÀ

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2014

GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Català

Unitat responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulació:

Professorat

Específiques:

Transversals:

1. CEA10: Conèixer, comprendre i aplicar els principis bàsics i les tecnologies que s'apliquen en la comunicació 
humana a distància utilitzant els diversos mitjans de transmissió d'informació: telefonia, ràdio convencional, IP, 
satélite.
2. CEA11: Conèixer, comprendre i aplicar les regles musicals i els llenguatges per a la creació musical i el registre de 
so en la producció musical i la creació de música electrònica per al seu ús en produccions audiovisuals.
3. CEA4: Dissenyar, planificar, editar, produir i comercialitzar aplicacions multimèdia interactives.

4. CEA5: Planificar, dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment) atenent 
tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components.
5. CEA6: Dissenyar, planificar i produir amb multicàmera en directe i en plató, d'acord amb totes les facetes del 
producte (tant en l'artística de disseny i continguts com en la tècnica).
6. CEA9: Conèixer, comprendre i aplicar els principis mecànics, electrònics i digitals de la captació, amplificació i 
registre del so per a la seva aplicació en les diverses plataformes: espectacle, ràdio, televisió, audiovisual i multimèdia.

7. APRENENTATGE AUTÒNOM: Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica
i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Les classes de teoria sempre tindran una part important de debat i un altra d'experimental, per el que en totes elles es 
realitzaran audicions, experimentacions sonores i debats. Sempre que sigui possible es realitzarà treballs per grups.

Metodologies docents
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Dedicació total: 150h Hores grup gran: 

Hores grup mitjà: 

Hores grup petit: 

Hores activitats dirigides: 

Hores aprenentatge autònom: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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Continguts

1- INTRODUCCIÓ

2- EL SO EN EL PLA TEMPORAL

Dedicació: 4h 

Dedicació: 17h 40m

Grup gran: 3h 
Activitats dirigides: 1h 

Grup gran: 4h 
Grup petit: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 10h 40m

A la introducció es fa la presentació de la assignatura: dels seus objectius, mètodes, sistema d?avaluació. Es 
destaca el paper fonamental de la música en el món audiovisual: tots els productes audiovisuals, siguin ?passius?
o interactius, contenen música i so com a part del tot. Es fa un repàs de quin tipus de música s?aplica a cada 
àmbit i una breu resum  de com la  música ha arribat on és ara i quines  són les seves perspectives. Es fa èmfasi 
en la necessitat que qualsevol  membre  d?un equip de producció d?un producte audiovisual (especialment 
productor, director, guionista, enginyer i tècnic de so) ha de tenir un mínim imprescindible de coneixement sobre 
música.

Percebem el so en el temps en dues manifestacions: duració i ritme. Analitzarem d?on prové la sensació de  
ritme. Com projectem estructures sobre patrons rítmics  identificables. Quins tipus de ritme i ha i en quins tipus 
de música s?utilitzen, així com també a d?altres àmbits de la producció audiovisual. Crearem diferents estructures
rítmiques amb el software adient. 

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Totes les pràctiques i treballs estan relacionades entre si i amb els continguts de les sessions teòriques, formant 
un sistema d?estructura dinàmica, què evoluciona del més simple al més complex.

Totes les pràctiques i treballs estan relacionades entre si i amb els continguts de les sessions teòriques, formant 
un sistema d?estructura dinàmica, què evoluciona del més simple al més complex. 

Objectius específics:

Objectius específics:

Entendre el paper de la música en el món dels mitjans audiovisuals. Obtenir coneixements què són necessaris 
per a poder treballar àudio a nivell professional. Obtenir coneixements què són necessaris per a poder 
masteritzar un muntatge audiovisual a nivell professional. Posseir els coneixements necessaris per a poder jutjar 
objectivament la qualitat d?un tema musical i la seva idoneïtat per a un muntatge audiovisual. Estar en 
condicions de produir música per a qualsevol producte audiovisual.  Saber treballar amb el software de notació 
musical, edició i processament d?àudio,  producció musical audiovisual, etc. Estar en òptimes condicions per a 
poder seguir sense problemes la assignatura de música electrònica què s?imparteix posteriorment. Ser capaç 
d?elaborar un guió musical. Superar el handicap de l?analfabetisme musical. 

Conèixer cabalment el concepte de ?ritme?.  Ser capaç d?identificar una cèl?lula rítmica. Determinar i diferenciar 
les estructures rítmiques i saber quan constitueixen un sistema. Conèixer el valor de les figures que representen 
ritme i duració. Generar una estructura rítmica amb sentit composta per vàries cèl?lules amb el software adient.  
Entendre el paper del ritme en la sincronia amb la imatge i saber aplicar aquest coneixement.
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3- EL SO EN EL PLA TONAL I MODAL

4- SISTEMES DE NOTACIÓ MUSICAL

Dedicació: 25h 

Dedicació: 25h 

Grup gran: 6h 
Grup petit: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 16h 

Grup gran: 6h 
Grup petit: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 16h 

El pla tonal del so viu en el pla temporal. La melodia i les progressions harmòniques es realitzen en el temps, tot i
que en un ampli ventall de paràmetres sonors, què inclouen la tonalitat i la modalitat (o el to i el mode).  
Tractarem de l?estructura del so en funció de paràmetres objectius i subjectius i en relació al nostre aparell 
sensitiu i a la percepció, mitjançant la qual establim la sensació de to i, més endavant, de mode.

L?idioma de la música no és difícil. Per a poder entendre?l i parlar-lo només cal una actitud oberta i ben 
predisposada cap a la seva assimilació. Els seu alfabet és senzill i només té 7 lletres. La manera com s?organitzen
en l?espai i en el temps ve perfectament delimitada per un codi exacte, semblant a un sistema de coordinades, i 
molt senzill d?aprendre. Després ja forma part dels interessos, de la llibertat i de la creativitat de cadascú l?ús 
que se?n farà d?aquest codi. Treballarem el sistema de notació convencional actualitzat i els sistemes de notació 
què s?empren en el software tant de notació musical com les digital audio workstations (DAW).

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Totes les pràctiques i treballs estan relacionades entre si i amb els continguts de les sessions teòriques, formant 
un sistema d?estructura dinàmica, què evoluciona del més simple al més complex. 

Totes les pràctiques i treballs estan relacionades entre si i amb els continguts de les sessions teòriques, formant 
un sistema d?estructura dinàmica, què evoluciona del més simple al més complex. 

Objectius específics:

Objectius específics:

Comprendre el concepte de so i el concepte d?àudio. Analitzar la estructura física de la vibració què percebem 
com a so. Analitzar la relació del so amb la sensació i la percepció. Determinar les característiques del so en 
l?àmbit de la percepció i en l?àmbit de ?l?àudio?. Observar les característiques que fan que un so sigui percebut 
com a música. Analitzar com percebem les diferents tonalitats i els diferents modes (abans de conèixer el 
llenguatge musical). Editar i processar àudio variant-ne els paràmetres en funció dels nostres objectius.

L?objectiu principal és l?aprenentatge de l?alfabet del llenguatge musical. Quins són els seus elements, funcions, 
estructures i sistemes. Dominar el sistema tonal occidental. Aprendre a percebre i desenvolupar motius, melodies
i textures. Quines són les eines que ens permeten codificar en l?espai, el temps i el ?color? el so en la forma de 
música. Desenvolupar aquests coneixements amb el software adient. 



Última modificació: 17-07-2014

840061 - CMUSIC - Creació Musical

Universitat Politècnica de Catalunya5 / 10

5- LES REGLES Dedicació: 24h 

Grup gran: 6h 
Grup petit: 2h 
Aprenentatge autònom: 16h 

Com tots els altres llenguatges (l?alfabet, la matemàtica, la lògica, etc.) el llenguatge musical té unes regles ( 
què un cop conegudes poden no ser respectades). Aquestes regulen tot el relacionat amb la disposició dels 
signes i les ?normes d?escriptura?. La formació de les escales i dels modes. La convivència dels tons i dels sons 
en els acords i les textures. La estructura dels elements melòdics i harmònics. La disposició dels subsistemes què 
composen el sistema ?cançó?.  S?estudiarà, doncs, quines són les normes, com aplicar-les i quan no respectar-
les.

Descripció:

Activitats vinculades:
Totes les pràctiques i treballs estan relacionades entre si i amb els continguts de les sessions teòriques, formant 
un sistema d?estructura dinàmica, què evoluciona del més simple al més complex. 

Objectius específics:
Dominar l?alfabet del llenguatge musical i ser capaç d?emprar-lo tant en la anàlisi com en la producció de temes 
musicals. Aplicar els coneixements adquirits a través del software adient.
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6- LA COMPOSICIÓ Dedicació: 30h 

Grup gran: 6h 
Grup petit: 4h 
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 16h 

Al contrari del què se sol creure, composar és fàcil (un cop après, per exemple, el què s?explica a aquesta 
assignatura). El que no és tan fàcil és composar un tema original i de bona qualitat. La major part dels temes què
són èxits internacionals avui dia, els podria composar un ordinador tot sol, sense l?ajut d?un compositor: es 
basen en uns clixés preestablerts què se sap que ?funcionen? (com qualsevol altre producte del mercat). 
Generalment, el protagonista d?un tema musical és la melodia (cantada o no). Però la melodia es mou dins un 
paisatge ple de textures canviants, què és la harmonia. La melodia, per tant, viatja literalment a través de la 
progressió harmònica: surt de casa (tònica) i va passant pels diferents graus què s?han triat per a la progressió, 
per a tornar, al final, cap a casa (tònica) a ?descansar?. Aquest desplegament harmònic s?articula mitjançant la 
sintaxi musical (conjunt de ?recomanacions? sobre com s?estructuren les diferents parts d?un tema musical). 
Quan apliquem la música a la imatge (cine, videojocs, etc) entrem en una nova dimensió, en la qual forma part 
d?aquesta sintaxi el contingut visual (i oral, si escau) i, conseqüentment, cal sincronitzar els ?missatges? perquè 
diguin el mateix, potenciant-se mútuament. 

Descripció:

Activitats vinculades:
Totes les pràctiques i treballs estan relacionades entre si i amb els continguts de les sessions teòriques, formant 
un sistema d?estructura dinàmica, què evoluciona del més simple al més complex. 

Objectius específics:
Obtenir coneixements bàsics d?harmonia: formació dels acords sobre els graus de la escala; conèixer els graus 
del camp harmònic i quin a és la  seva funció; saber determinar la tonalitat d?una progressió d?acords; conèixer 
els modes major i menor i les seves variants (i, per exemple, a quins gèneres cinematogràfics i a quins tipus 
d?escena s?aplica cadascun);  conèixer les inversions dels acords. Entendre i aplicar la sintaxi musical: 
determinar els motius, semifrases, frases, períodes. Distingir les parts d?una cançó: intro, verse, chorus, bridge, 
coda, outro, etc. i saber aplicar aquest coneixement. Ser capaç de composar un tema musical en l?estil desitjat. 
Saber desenvolupar un guió musical per un film (o altres productes audiovisuals). Ser capaç composar la música 
adequada per una escena d?un film (o per un film sencer) o per a qualsevol producte audiovisual. 
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7- EL PANORAMA MUSICAL Dedicació: 20h 

Grup gran: 7h 
Aprenentatge autònom: 13h 

Analitzarem les darreres tendències en tots els gèneres musicals i en rastrejarem els seus vincles o filiacions 
amagades. Observarem com certes estructures es repeteixen sistemàticament des de fa dècades en els èxits 
mundials; analitzarem aquestes estructures i les progressions més emprades, aportant exemples de cançons 
conegudes de tothom. Analitzarem les produccions dels principals compositors de bandes sonores; el seu estil i 
les seves fonts d?inspiració, així com la adequació de les seves produccions al producte on s?integren. 

Descripció:

Activitats vinculades:
Totes les pràctiques i treballs estan relacionades entre si i amb els continguts de les sessions teòriques, formant 
un sistema d?estructura dinàmica, què evoluciona del més simple al més complex. 

Objectius específics:
Estar actualitzat respecte de les últimes tendències en matèria de producció musical. Assolir la capacitat de poder
jutjar amb objectivitat sobre els aspectes què determinen la qualitat d?un producte musical. Determinar la 
idoneïtat d?una banda sonora o de les seves parts a un film o altre producte audiovisual. Observar si en una 
producció audiovisual s?ha utilitzat o no el guió musical. Estar en condicions d?aplicar aquest conjunt de 
coneixements a objectius concrets. Saber planificar una producció audiovisual.
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Planificació d'activitats

1-PRÀCTICA 1

2-PRÀCTICA 2

3-PRÀCTICA 3

Descripció:

Descripció:

 Familiaritzar-se amb el software d?edició d?àudio.
Aplicar funcions de processament i addició d?efectes.
Dur a terme la creació d?un tema musical amb una estructura identificable i relacions entre ritme i to adequades.

 Familiaritzar-se amb el software de producció musical i audiovisual (DAW).

Muntar, amb materials prèviament enregistrats i editats, una estructura de 4 compassos què pugui funcionar com 
a loop.

El resultat ha de tenir una estructura identificable i relacions entre ritme i to adequades.

Enregistrar amb el MIDI keyboard

Objectius específics:

Objectius específics:

Configurar adequadament els paràmetres del software. Triar  les mostres d?àudio  i determinar-ne les 
característiques (resolució, tempo, time signature). 
Editar i processar les mostres, optimitzant-les per al muntatge.
Realitzar el muntatge.
Procedir segons l?establert en la pràctica.

Configurar el sistema de so de l?ordinador perquè només emeti pels auriculars.
Configurar adequadament els paràmetres del software (drivers, etc).
Col?locar els clips en les pistes de la finestra de muntatge del seqüenciador baixant sempre el volum amb el fader
corresponent de la mixer principal.
Un cop realitzat el muntatge procedir a enregistrar una línia senzilla de pad amb el teclat (sampler HalionOne)
Procedir segons l?establert en la pràctica.

Grup gran: 1h 

Activitats dirigides: 3h 20m

Grup petit: 8h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Dedicació: 1h 

Dedicació: 3h 20m

Dedicació: 10h 
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4-PRÀCTICA 4

5-PRÀCTICA 5

Descripció:

Descripció:

 Configurar el sistema de so de la interfície en la DAW, assignant-li entrades i sortides en funció de la mateixa.
Determinar el reproductor de vídeo (en funció del format).
Importar el vídeo, amb la opció de generar thumbnails.
Realitzar el spotting.
Inserir el so (primer la música i després els efectes i veus enregistrades) corresponent en funció del spotting.
Mesclar i fer el mixdown a 16/48.
Reemplaçar l?àudio del vídeo original amb el wav del mixdown.
Afegir als crèdits finals el Staff amb els noms i càrrecs de cadascú, més el nom de la assignatura i del seu 
professor.

 Determinació de la progressió sobre la què es vol treballar
Creació del sistema de pentagrames en funció dels instruments
Determinació del rol i característiques de cada pentagrama
Estipulació de la progressió d?acords amb el baix
Bateria
Elements rítmics/harmònics
Riffs
Lead

Objectius específics:

Objectius específics:

Saber quin tipus de músic escau millor a una escena determinada.
Saber analitzar un videomuntatge: distingir-ne les parts. Les seqüències i els elements de transició.
Saber fer un spotting.
Fer un guió amb diàlegs inclosos.
Fer una fitxa de la soundtrack.
Fer una mescla i el mixdown.
Treballar en equip  i distribuir-se les tasques equitativament.

Familiaritzar-se amb el software de notació musical.
Crear ritmes, baixos, progressions d?acords, riffs i melodies.

Grup gran: 4h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Grup gran: 2h 
Aprenentatge autònom: 4h 
Activitats dirigides: 1h 

Dedicació: 10h 

Dedicació: 7h 
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6-PRÀCTICA 6

7-VIDEOCLIP

L'assignatura s'avaluarà amb dos exàmens amb un pes total del 40%, i 4 entregables avaluables segons la seva dificultat 
(per exemple, 3x10%+1x30%).

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Els exàmens teòrics seran subjectes a la normativa homologable; els criteris d'entrega del treballs pràctics es fixaran en 
entregar-ne la fitxa durant la pràctica al laboratori.

Bibliografia

Descripció:

Descripció:

Descripció:

 Aprofundir en l?ús del software de notació musical.
Escriure una partitura amb les seves parts, repeticions, lletra i acords.

 Introducció al mickeymousing. Aquesta técnica s?empra per a integrar en un tot música i imatge, fent-les parlar 
el mateix llenguatge. La música, el so i la imatge segueixen el mateix patró. És molt útil per a dinamitzar escenes 
i donar-les molt més color. 

 Totes les pràctiques realitzades desemboquen en la pràctica final que consisteix en la realització d?un videoclip 
íntegrament per part dels alumnes. Els videoclips seran exhibits en un canal de Youtube i en el Showroom de la 
Web del Tecnocampus.

Objectius específics:

Objectius específics:

Introducció de la partitura original a l?Encore. Estructuració.Amb el videoclip s?ha d?entregar la melodia amb la 
lletra i els acords, tal i com es farà en aquesta pràctica

Dominar la tècnica de la sincronització de música, so i imatge. Saber determinar quines escenes poden ser 
potenciades amb aquesta tècnica. Aprofundir en la tècnica del spotting.

Grup gran: 2h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Grup gran: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Dedicació: 8h 

Dedicació: 10h 

Bàsica:

Soler Alomà, Jordi. Música Audiovisual. 3a. Mataró: Pròpia, 2014 (3). 


