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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

Responsable: Jordi Soler Alomà

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2015

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

6 Idiomes docència:  Català, Castellà, Anglès

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

Titulació:

Professorat

Específiques:

Transversals:

1. CEA1: Dissenyar, editar, mantenir i comercialitzar continguts multimèdia per a la seva publicació digital a Internet, 
que combinen de forma adequada text, imatges, animacions i vídeos.
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. CEA12: Conèixer i aplicar els principis de negoci en el sector audiovisual.

4. CEA4: Dissenyar, planificar, editar, produir i comercialitzar aplicacions multimèdia interactives.

5. 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.
6. CEA7: postproduït usant eines bàsiques d'efectes digitals (títols, màscares, control d'efectes cromàtics ...) per a una
producció audiovisual en diferents modalitats (reportatge periodístic, cinematogràfic, videoclip, ...).

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.

A les sessions teòriques es descriuran i explicaran els conceptes necessaris i procediments fonamentals, així com els 
principis bàsics del funcionament dels dispositius que s?empren en la producció electrònica de música i el disseny de so. 
S?establirà una interacció retroactiva alumne-professor. 
La realització de les sessions pràctiques anirà destinada a familiaritzar l?alumne amb els procediments vinculats a la 
producció electrònica de música i el disseny de realitats sonores per a diferents usos. En relació a cadascuna de les 
pràctiques, l'alumne haurà de fer, de manera autònoma, un treball amb el software què s?estigui emprant i una memòria 
descriptiva del mateix. Les característiques de cada treball es precisaran amb més concreció en un full d?instruccions què 
s?entregarà abans de la realització de la pràctica.

Metodologies docents

Capacitats prèvies

Reflexió

Requisits

Receptivitat
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En acabar la assignatura l'estudiant o estudianta hauria de ser capaç, si més no, de:
1. Posseir uns coneixements homologables de producció electrònica de música i disseny de so.
2. Conèixer les modalitats fonamentals de música produïda electrònicament i els seus diferents usos en el món 
audiovisual.
3. Treballar amb els dispositius dels sintetitzadors i els diferents dispositius del Laboratori/Estudi Virtual.
4. Confegir el seu propi estudi personal basat en DAW i/o Estudi Virtual (o, en el seu cas, un laboratori/estudi de so amb 
els seus dispositius físics).
5. Mitjançant els procediments del disseny de so, crear els seus propis instruments virtuals, i les realitats sonores què 
precisi per a la producció electrònica de música o d'efectes especials.
6. Generar idees musicals i recrear-les electrònicament.
7. Produir electrònicament temes musicals estructurats i homologables, en qualsevol tipus d'estil i per a qualsevol possible
destinatari del sector audiovisual.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

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

-INTRODUCCIÓ. Descripció i context.

-ESTUDI VIRTUAL (MDAW): estructura i elements

Dedicació: 11h 

Dedicació: 15h 

Grup gran: 4h 
Aprenentatge autònom: 7h 

Grup gran: 7h 
Aprenentatge autònom: 8h 

1.1. Presentació de la assignatura.
1.2. Concepte de "música electrònica" i de "disseny de so". 
1.3. Aplicacions audiovisuals del disseny de so, potencial i futur desenvolupament de la producció electrònica de 
música i so

2.1. Seqüenciador: descripció i funcions
2.2. Parts del seqüenciador
2.3.   Finestra d'edició i "piano roll"
2.4. Relació del seqüenciador amb els altres elements
2.5    Rack: estructura, funcions, dispositius, relacións.
2.6. La taula de mescles virtual: elements; ruta del so; criteris bàsics
2.7. Master Section. Enviaments i insercions.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classe d'explicació teòrica amb invitació a l'alumne per participar de la descripció i la anàlisi dels temes tractats.
ACTIVITATS 1 a 7 

Classe d'explicació teòrica amb invitació a l'alumne per participar de la descripció i la anàlisi dels temes tractats.
ACTIVITATS 1 a 7 

Objectius específics:

Objectius específics:

Conèixer l'abast  de la  producció musical electrònica i i del Disseny de So i els seus contexts.
Familiaritzar-se amb els diferents usos que en l'àmbit multimèdia es dóna al so de disseny digital.

Conèixer els elements d'un estudi/laboratori  virtual (MDAW) i les relacions entre ells. Copsar les funcions del 
diferents dispositius. Comprendre la importància del seqûenciador en la producció, i conèixer les seves parts i les 
respectives funcions.
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-DISSENY DE SO: Síntesi i Sampling Dedicació: 15h 

Grup gran: 7h 
Aprenentatge autònom: 8h 

3.1. Síntesi: concepte.
3.2. Tipus de síntesi i els seus usos i aplicacions.
3.3. Sintetitzadors: funcionament i aplicacions dels seus dispositius; la ruta del senyal.
3.4. Patches: aliens o d'elaboració propia?
3.5. A la recerca del so especial.
3.6. Sample: concepte.
3.7. Sampling.
3.8. Samplers.
3.9. "Llibreries" de samples.

Descripció:

Activitats vinculades:
Classe d'explicació teòrica amb invitació a l'alumne per participar de la descripció i la anàlisi dels temes tractats.
ACTIVITATS 1 a 7 

Objectius específics:
Comprendre què és la síntesi i com funciona un sintetitzador.
Conèixer els diferents tipus de síntesi existents, així com els diferents tipus de sintetitzador i d'oscil·lador, i les 
seves aplicacions en el món audiovisual.
Dominar els procediments del disseny de so.
El concepte de "sampler": tipologia.
Copsar les diferències entre sintetitzador i sampler, i la importància d'aquest fet per a la Música Electrònica.
Distinguir "sample" de "sampler"; conèixer les variants dels dos conceptes.
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-CREACIÓ DE MÚSICA ELECTRÒNICA I: Una 
combinació d'Art i Tecnologia

Dedicació: 16h 

Grup gran: 8h 
Aprenentatge autònom: 8h 

4.1. Ritmes "electrònics". 
4.2. Baixos i sub baixos.
4.3. PADS: Textures, acompanyaments i acords (progressions típiques).
4.4. LEADS: Melodies, arpegis i veus. L'ús adequat dels dispositius automàtics: arpegiadors, step sequencers, 
pattern lanes, etc.
4.5. Afegir dinamisme i color: les automatitzacions de filtres, envolvents, dinàmica i altres elements.
4.6. Característiques dels diferents tipus de música electrònica estandaritzada pel que fa als elements esmentats.
4.7. Elements d'originalitat en la creació de música electrònica.
4.8. Loops: un recurs per sortir del pas. Els ?loopers?.

Descripció:

Activitats vinculades:
Classe d'explicació teòrica amb invitació a l'alumne per participar de la descripció i la anàlisi dels temes tractats.
ACTIVITATS 1 a 7 

Objectius específics:
Comprendre, amb una mirada simultàniament artística i tecnològica, com s'elabora una estructura musical 
electrònica fent ús dels diferents elements disponibles en els sintetitzadors i els samplers, i dels altres dispositius 
presents en un laboratori/estudi de so (en aquest cas, virtual).
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-CREACIÓ DE MÚSICA ELECTRÒNICA II. Etapes 
del procés creatiu.

Dedicació: 16h 

Grup gran: 8h 
Aprenentatge autònom: 8h 

5.1. Etapes en la producció d'un tema (per a qualsevol àmbit audiovisual).
5.2. Confegint idees en funció dels objectius; determinant sons i textures; determinant tonalitat, modalitat, 
tempo, time signature i tpqn. Cal dissenyar sons?
5.3. Plasmant motius; determinant semifrases, frases i períodes; estructurant el tema en funció de la seva 
naturalesa (intro, body, drop (break down), build up (reprise), hoock, outro, etc).
5.4. Aplicant els coneixements adquirits durant el decurs de la assignatura i de les assignatures paral?leles a la 
finalització d'un tema.
5.5. Enregistrament d'un CD/DVD d'autopromoció.
5.6. Canals de promoció.

Descripció:

Activitats vinculades:
Classe d'explicació teòrica amb invitació a l'alumne per participar de la descripció i la anàlisi dels temes tractats.
ACTIVITATS 1 a 7 

Objectius específics:
Ser capaç de crear, val a dir ?planificar? i produir (per a qualsevol aplicació) temes i sonoritats amb els mitjans 
de la música electrònica. Conèixer els canals de promoció.
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-EL LLENGUATGE DE LA MÚSICA ELECTRÒNICA. 
Fonaments de MIDI.

Dedicació: 14h 

Grup gran: 6h 
Aprenentatge autònom: 8h 

6.1. Concepte de MIDI.
6.2. Orígens i evolució del protocol MIDI.
6.3. Dispositius i controladors MIDI.
6.4. Àudio: funcionament via MIDI.
6.5. Àudio analògic i àudio digital
6.6. MIDI i àudio: dues estructures digitals amb diferents funcions.
6.7. MIDI-tracks i l àudio-tracks en el seqüenciador: dues formes d'una mateixa realitat.
6.8. Del Telharmonium a la DAW: la història de la M.E.

Descripció:

Activitats vinculades:
Classe d'explicació teòrica amb invitació a l'alumne per participar de la descripció i la anàlisi dels temes tractats.
ACTIVITATS 1 a 7 

Objectius específics:
Copsar el concepte de MIDI.
Entendre el funcionament del llenguatge MIDI i conèixer la seva història. Comprendre el funcionament dels 
diferents dispositius MIDI.
Diferenciar MIDI i d'àudio.
Diferenciar àudio analògic d'àudio digital.
Comprendre la integració de MIDI i àudio digital en un mateix sistema.
Conèixer la història de la Música Electrònica. La seva relació amb la cultura i la tecnociència. Evolució dels 
dispositius fins la seva digitalització.
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Planificació d'activitats

FAMILIARITZACIÓ AMB EL SISTEMA 
DIGITAL INTEGRAT DE PRODUCCIÓ 
MUSICAL.(CONTINGUT 1 A 6)

DISSENY DE SO I (contingut 1 a 6)

Descripció:

Descripció:

 Primera presa de contacte amb els diferents dispositius del software: seqüenciador, rack i main-mixer. 
Experimentació amb diferents dispositius del rack: sintetitzadors, samplers i efectes.
Experimentació de l?ús del cablejat entre dispositius del rack amb la creació d?un senzill side-chaining (com a 
nucli d?un petit fragment musical què inclourà almenys patterns de ritme, línia de baix i acords). 
Maneig del teclat (MIDI keyboard). Ubicació de les notes i posició dels dits per a fer acords i arpegis senzills.

 Experimentació amb els diferents dispositius del sintetitzador, els quals ens permeten fer el disseny de sons 
determinats per a necessitats concretes del món audiovisual.
Experimentació amb els diferents tipus de síntesi i d?oscil?lador comprovant que  la combinació entre ells 
permeten crear un ventall infinit de realitats sonores.
Treball amb filtres, envelope generators, modulators, LFO, direccionaments, etc.

Material de suport:

Material de suport:

Walkthrought explicatiu de la activitat. Materials reproduïbles i editables.
Ordinadors optimitzats per treballar en baixa latència en mode ASIO. Software:  Propellerhead Reason.
Hardware: interfícies M-Box i Fast-Track; teclats controladors M-Audio, Oxigen i Nocturn 25. Sistema 
d'amplificació amb capacitat de reproduir sub baixos.

El mateix que en la pràctica anterior.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Assistència obligatòria.

Caldrà lliurar el patch en format rns del so dissenyat amb els coneixements adquirits durant la pràctica i un cert 
grau d?auto-aprenentatge.
Caldrà lliurar també un resum escrit de la pràctica que demostri que se n'han assimilat els continguts i 
procediments, i una descripció del treball realitzat.

Objectius específics:
Coneixement del software i el hardware de producció de Música Electrònica que s'emprarà a la assignatura. 
Interacció amb els elements i execució de les funcions fonamentals del software i hardware de producció de M.E. 
Determinació del paper que juguen els ritmes i els baixos en la M.E.

Grup petit: 2h 
Aprenentatge autònom: 8h 

Grup petit: 10h 

Dedicació: 10h 

Dedicació: 10h 
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DISSENY DE SO II (CONTINGUT 1 A 6).

PRODUCCIÓ MUSICAL PUBLICITÀRIA ( 
CONTINGUT 1 A 6)

Descripció:
 Anàlisi espectral (FFT) i morfodinàmic d?un so i programació dels paràmetres obtinguts en un sintetitzador per 
tal de crear un patch què soni el més semblant possible.
Programació del sintetitzador per a crear els següents sons: baix, pad, lead, snare, bd.
Creació d?un fragment de música electrònica amb els sons obtinguts.

Material de suport:
Ïdem

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
Carpeta amb els patches creats i el fragment de ME.
Descripció del treball realitzat.

Objectius específics:

Objectius específics:

Operacions amb els diferents tipus d?oscil?lador i de síntesi
Configuració dels diferents dispositius i paràmetres del sintetitzador
Direccionament de funcions dels dispositius
Creació d'efectes especials
Enregistrament dels patches de producció pròpia

Saber dur a terme l?anàlisi espectral i morfodinàmic d?un fragment de so procedent d?una font externa (sigui un 
instrument, una veu, un soroll, etc.)
Saber interpretar els resultats obtinguts en el procediment anterior i plasmar-los en la programació dels 
dispositius d?un sintetitzador.
Conèixer la composició harmònica i la estructura morfodinàmica dels instruments més usuals en música 
electrònica (leads, pads, etc.).
Saber enregistrar els patches de producció pròpia i emprar-los en la producció d?un tema musical i/o en la 
sonorització d?un ítem audiovisual.

Grup petit: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 8h 

Grup petit: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 8h 

Dedicació: 12h 

Dedicació: 12h 
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CREACIÓ D'UN TEMA MUSICAL ELECTRÒNIC
( CONTINGUT 1 A 6)

Descripció:

Descripció:

 Creació del fons musical que acompanya un anunci, del que es donen unes premisses estètiques referents a 
"modernitat", tipus de sonoritat i un "referent" musical a perseguir. Es treballarà la recerca de sons únics a través 
de sampling i síntesis, i la integració sincrònica amb el ritme seqüencial de les imatges.
La pràctica recrearà el procés complet que es dóna en les produccions professionals, des que s'estableix la 
descripció del projecte, storyboard, animatic, seqüència provisional fins arribar a la seqüència final, en diferents 
versions de durada (25'', 12'', 8'')
Requereix anàlisi de la seqüència visual, cerca de referents, composició, arranjament, producció, barreja, 
mastering i entrega.

 Es tracta de produir un tema a escollir dintre dels diferents tipus de música electrònica, sigui del gènere EDM 
(hip-hop, trance, ambient, house, etc.), experimental, electropop, o soundtrack etc. Es procedeix, en l'essencial, 
seguint les pautes establertes a la activitat precedent, però adequant el sistema al nou context musical, i 
incorporant els nous procediments pertinents. 
Estructura d'un tema electrònic: 
El ritme i els seus elements; disposició dels mateixos. Línies de baix i sub baixos. Ús de step seqüencers.
Harmonia i textures. Melodies i veus. Pads i leads. Arpegis i línies ornamentals.
Ús de sintetitzadors i samplers. Efectes idonis.
Mescla i masterització.

Material de suport:

Material de suport:

Ïdem

Ïdem

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Caldrà lliurar resum escrit de la pràctica que demostri que se n'han assimilat els continguts i procediments, i una 
descripció del treball realitzat: tipus de musica escollit i per què, procés de composició i estructura corresponent, 
determinació del timing i sincronització, procediments emprats, efectes utilitzats (si escau) i amb quina finalitat. El
fitxer del muntage amb el software emprat.
Un mixdown resultat de la elaboració personal del què s'ha realitzat a la pràctica. 

Carpeta contenint l'arxiu rns i l'enllaç a soundcloud, a més de la descripció detallada del treball realitzat.

Objectius específics:
Coneixement de les capacitats persuasives i suggestives del fons musical en la transmissió d'un missatge 
intencional.
Determinació del tipus de fons musical adequat a un context determinat
Coneixement de la relació de la música amb el contingut del missatge conceptual, emocional, sensorial, etc. Ús 
creatiu del software i hardware de producció de Música Electrònica
Creació i ús dels efectes especials i determinació de la seva idoneïtat

Grup petit: 2h 
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 8h 

Dedicació: 14h 
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EXAMEN PARCIAL 1 ( CONTINGUT1, 2, 3)

EXAMEN PARCIAL 2 ( CONTINGUT 4, 5, 6)

Examen Parcial 1 (25%) + Examen Parcial 2 (25%) + Pràctiques de Laboratori (4 lliurables = 50%)

Sistema de qualificació

Descripció:

Descripció:

 Es realitza un examen dels coneixements teòrics i procedimentals assimilats.

 Es realitza un examen dels coneixements teòrics i procedimentals assimilats.

Objectius específics:

Objectius específics:

Objectius específics:

Diferenciació dels diferents tipus principals de Música Electrònica i coneixement dels seus usos en el món 
audiovisual. 
Determinació del tipus de música adequada a un context determinat
Coneixement de la relació del ritme amb el moviment expressiu del cos
Coneixement de la relació de la música amb el contingut del missatge conceptual, emocional, sensorial, etc. Ús 
creatiu del software i hardware de producció de Música Electrònica 
Saber mesclar i masteritzar una cançó

L'objectiu d'aquesta activitat és avaluar la primera part del curs, doncs es tracta de recollir informació per a 
l'avaluació continuada.

L'objectiu d'aquesta activitat és avaluar la segona part del curs, doncs es tracta de recollir informació per a 
l'avaluació continuada

Grup gran: 1h 

Grup gran: 1h 

Dedicació: 1h 

Dedicació: 1h 



Última modificació: 12-01-2016

840077 - MUSICA - Música Electrònica

Universitat Politècnica de Catalunya12 / 12

Normes de realització de les activitats

Per a cada activitat, s'informarà de la normativa a seguir, i de les condicions particulars que les regeixin.

Es valorarà la puntualitat en l'entrega de les diferents activitats, així com la possibilitat d'acceptar o no per part del docent
els lliuraments fora de termini, amb penalització o no segons el criteri del professor.

L'alumnat tindrà el suport del professor pel que fa a l'aprenentatge autònom, ja sigui mitjançant la facilitació de dossiers 
elaborats pel propi docent o l'adreçament a lectures específiques pertinents i ben delimitades.

L'assistència a les pràctiques i a l'exposició pública dels treballs és de caràcter obligat.

Bibliografia

Nom recurs

Es pot sol¿licitar ampliació de la bibliografia al professor

Enllaç web

Recurs

Altres recursos:

Bàsica:

Complementària:

VICTOR VERGARA; JORGE RUÍZ. Crear, editar y compartir música digital (ed. 2009). Ed. Anaya 2009.  col. Anaya Multimedia, 

Roger T. Dean. The Oxford Handbook of Computer Music.   Oxford University Press, 2011 . 

Nick Collins, Margaret Schedel and Scott Willson. Electronic Music.   Cambridge University Press, 2013. 

DAVID MILES. The MIDI Manual (3d ed).   Focal Press 2007,  

PAUL MIDDLETON; STEVEN GUREVITZ. Music Technology Workbook.   Focal Press 2008,  

PETER KIRN. Digital Audio.   Peachpit Press 2006,  

PAUL HOFFERT. Music for New Media.   Berklee Press 2007,  

G.W. CHILDS. Creating Music and Sound for Games.   Thompson Course Technology 2007,  

RICK SNOMAN. Dance Music Manual (2nd ed).   Focal Press 2009,  

TONI XUCLÀ. Harmonia Popular i Moderna.   El Mèdol 1998,  

JOHN HOWARD. Learning to Compose.   Cambridge University Press 1990,  

Amparo Porta. Músicas Públicas, Escuchas Privadas.   Agga 2007,  

Enric Herrera. Teoria Musical y Armonía Moderna.   Bosch 1995,  


