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Descripció general 
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Crèdits ECTS: 6 
 
Titulació: Grau en Mitjans Audiovisuals 
 
Curs: 2014-2015 / 2 
 
Idioma d’impartició: Català/ Castellà 
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Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura 

Assignatura de caràcter essencialment pràctic que es dividirà en 5 grans àrees: 
Dicció, narració de documental, locució publicitària, interpretació i doblatge. 
 
En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Narrar un documental, locutar un video comercial, locutar un spot, locutar una falca i conèixer la tècnica suficient 
per doblar una seqüència d’una pel.lícula o sèrie de tv. 
 
 
 

 
Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 

Competències específiques: 
 
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. CEA12: Conèixer i aplicar els principis de negoci en el sector audiovisual. 
3. 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. 
 
 
Competències genèriques:  
 
1. CG5: treball en equip: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més, o 

realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit 
de la responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles. 

2. CG6: Ús solvent dels recursos d’informació 
3. CG7: Aprenentatge autònom. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiantat 

Total 150 hores Dedicació 

Hores Tant per cent 

Aprenentatge dirigit Grup gran/teoria 45 30% 

Grup mitjà/pràctiques   

Grup petit/laboratori 12 8% 

Activitats dirigides 3 2% 

Aprenentatge autònom  90 60% 

 
 

 
Continguts 

Títol contingut 1: Dicció Dedicació: 23 h Grup gran/Teoria: 15h 
Aprenentatge autònom: 8h 
 

Descripció Treballarem textos de manera meticulosa. Projecció de la veu, articulació de les 
paraules, la velocitat de les paraules, vocalització, tempo, fluïdesa en la lectura, 
respiració, i eliminació de mals hàbits. 

Activitats vinculades Classe d’explicació teòrica amb invitació a l’alumne per participar de la descripció i 
la anàlisi dels temes tractats. Examen parcial i final. 

 
 

Títol contingut 2: Narració de documentals Dedicació: 18h Grup gran/Teoria: 10h 
Aprenentatge autònom: 8h 
 

Descripció Narrarem documentals de diferents estils. Practicarem la traducció simultània 
amb l’idioma original en segon pla, buscarem el perfeccionisme pel que fa a 
credibilitat i rigor, practicarem la locució amb la música en segon pla, cercarem 
la consciència de què diem i perquè, i treballarem la locució planera habitual del 
documental. 

Activitats vinculades Classe d’explicació teòrica amb invitació a l’alumne per participar de la descripció i 
la anàlisi dels temes tractats. Examen parcial i final. 
 

 
 

Títol contingut 3: Locució publicitària Dedicació: 18h Grup gran/Teoria: 10h 
Aprenentatge autònom: 8h 
 



 

Descripció Explorarem els diferents estils. Treballarem l’equilibri entre la vessant artística i 
la tècnica, la personalitat pròpia, la coloració de la veu, la postura, l’art de dir les 
coses, l’art de transmetre, el ritme, la projecció, la singularitat, les tendències, la 
seducció, la interpretació del text, el control del timbre, la intensitat de l’execució 
de les frases, la sensibilitat, les caigudes de nivell, la creativitat al comunicar, les 
pauses, i la naturalitat i convicció. 

Activitats vinculades Classe d’explicació teòrica amb invitació a l’alumne per participar de la descripció i 
la anàlisi dels temes tractats. Examen parcial i final. 

 
 

Títol contingut 4: Interpretació Dedicació: 13h Grup gran/Teoria: 5h 
Aprenentatge autònom: 8h 
 

Descripció La interpretació estarà present en totes les àrees.  
Construcció de personatges, anàlisi de text, situació argumental, desinhibició, 
convivència i cohesió grupal, el gest i la paraula com a mitjà interpretatiu, la 
espontaneïtat, els diferents estils, els diferents gèneres, consciència del 
moviment, i la veritat interpretativa. 

Activitats vinculades Classe d’explicació teòrica amb invitació a l’alumne per participar de la descripció i 
la anàlisi dels temes tractats. Examen parcial i final. 

 
 

Títol contingut 5: Doblatge Dedicació: 15h Grup gran/Teoria: 5h 
Aprenentatge autònom: 
10h 

Descripció Doblarem seqüències de pel.lícules o sèries. Sincronització de labials, ajust, 
adaptació, anàlisi de l’escena, aproximació i respecte a la versió original, les 
diferents diversitats de gèneres, la memòria retentiva, la naturalitat, la imitació, 
la posició, la comprensió dels guions lingüistics, i la diversitat de personatges. 
 

Activitats vinculades Classe d’explicació teòrica amb invitació a l’alumne per participar de la descripció i 
la anàlisi dels temes tractats. Examen parcial i final. 

 
 

 
Planificació d’activitats  

Títol de l’activitat 1: 
Introducció a l’estudi d’enregistrament 

Dedicació: 10h Laboratori: 2h 
aprenentatge autònom: 8h 

Descripció general Introducció a l’ús de l’estudi d’enregistrament. Configuracions. Programari. 
Connexions àudio i vídeo. 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: configurar i usar un 
estudi d’enregistrament adequat per a enregistrament de veus. 

 
 

Títol de l’activitat 2: 
Pràctiques de locució 1 

Dedicació: 10h Laboratori: 2h 
aprenentatge autònom: 8h 



 

Descripció general Exercicis de locució i/o doblatge i ús dels elements tècnics de l’estudi. 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: enregistrar veus, 
dirigir una sessió d’enregistrament, locutar adequadament un text. 

 
 

Títol de l’activitat 3: 
Pràctiques de locució 2 

Dedicació: 10h Laboratori: 2h 
aprenentatge autònom: 8h 

Descripció general Exercicis de locució i/o doblatge i ús dels elements tècnics de l’estudi. 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: enregistrar veus, 
dirigir una sessió d’enregistrament, locutar adequadament un text. 

 
 
 
 

Títol de l’activitat 4: 
Pràctiques de locució 3 

Dedicació: 10h Laboratori: 2h 
aprenentatge autònom: 8h 

Descripció general Exercicis de locució i/o doblatge i ús dels elements tècnics de l’estudi. 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: enregistrar veus, 
dirigir una sessió d’enregistrament, locutar adequadament un text. 
 

 
 

Títol de l’activitat 5: 
Pràctiques de locució 4 

Dedicació: 10h Laboratori: 2h 
aprenentatge autònom: 8h 

Descripció general Exercicis de locució i/o doblatge i ús dels elements tècnics de l’estudi. 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: enregistrar veus, 
dirigir una sessió d’enregistrament, locutar adequadament un text. 
 

 
 

Títol de l’activitat 6: 
Pràctiques de locució 5 

Dedicació: 10h Laboratori: 2h 
aprenentatge autònom: 8h 

Descripció general Exercicis de locució i/o doblatge i ús dels elements tècnics de l’estudi. 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: enregistrar veus, 
dirigir una sessió d’enregistrament, locutar adequadament un text. 
 

 
 

Títol de l’activitat 7: 
Primer Examen parcial 

Dedicació: 1:30 Activitats dirigides: 1:30 

 
 

Títol de l’activitat 8: 
Segón Examen parcial 

Dedicació: 1:30 Activitats dirigides: 1:30 



 

 
 
 
 

 
Sistema de qualificació (avaluació) 

 
Nota de pràctiques: 40% + Primer parcial (30%) + Segón parcial (30%) 
- Les pràctiques seran avaluades a partir de la feina feta al laboratori i de les memòries i fitxers lliurats. 
- La no assistència a una pràctica determinada implica un zero en la nota corresponent. En cas de no poder-hi 
assistir, cal notificar-ho anticipadament. En aquest cas, i si és possible, el professor farà fer a l'alumne la pràctica 
en un grup diferent a l'assignat. 
 
 
 

 
Bibliografia 

Bàsica: 
 
MANUAL DE LOCUCION Y DOBLAJE DE VOZ 
L., Santini 
Editorial: Quinto Sol, 2010 
ISBN 10: 9706730230 / ISBN 13: 9789706730237 
 
LA SUSTANCIA DE LA VOZ 
José Antonio Meca 
Ediciones Aljibe 
ISBN: 978-84-9700-787-0 
 
 
 
 
Complementària: <opcional> 
 
 
 
 
 
Altres recursos: <opcional> 
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