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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

En acabar la assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
1. Organitzar i coordinar la producció de música per a un medi audiovisual, de tipus publicitari, cinema, telesèrie o 
documental.
2. Crear i dirigir l'equip  format per compositor, músics, tècnics de so i guionistes.
3. Conèixer els elements tècnics i estètics necesaris per aconseguir l'impacte emocional proposat.
4. Distingir i sel.leccionar els diferents gèneres de música aplicada a imatge.
5. Disseny de sonoritats exclusives per a cada producte.
6. Plasmar en forma digital les seves idees musicals.

Responsable: ÁNGEL VALVERDE VILABELLA

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2014

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

6 Idiomes docència:  Català

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. 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.

8. 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

Determinació i explicació dels conceptes i procediments a les classes teòriques. Interacció retroactiva alumnat-professor. 
Realització de pràctiques representatives d'activitats del món professional. L'alumne mostrarà els preparatius de cada 
pràctica amb antel.lació al professor, i s'assegurarà que les pràctiques en estudi d'enregistrament tinguin garantíes de 
finalitzar-se amb èxit abans d'entrar-hi.

Metodologies docents
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Continguts

-INTRODUCCIÓ. El llenguatge audiovisual.

-La Preproducció

Dedicació: 16h 

Dedicació: 14h 

Grup gran: 8h 
Aprenentatge autònom: 8h 

Grup gran: 6h 
Aprenentatge autònom: 8h 

1. Audiovisió
2. Referents i exemples
3. Ambientació musical vs. Composició original
4. La producció musical
5. Source music vs. Underscore

1. El.laboració de maquetes
2. Pistes de tempo i clicktracks
3. Partitures i arranjaments musicals
4. Standards de treball en audio i sistemes DAW

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 5 

Classe d'explicació teòrica amb invitació a l'alumne per participar de la descripció i la anàlisi dels temes tractats.
ACTIVITATS 1 a 5 



Última modificació: 04-07-2014

840012 - PRMUSAUD - Producció Musical per Audiovisuals

Universitat Politècnica de Catalunya4 / 8

-Aplicacions musicals

-Tipus de producció segons tecnología i 
pressupost

-Producció

Dedicació: 13h 

Dedicació: 14h 

Dedicació: 13h 20m

Grup gran: 6h 
Aprenentatge autònom: 7h 

Grup gran: 6h 
Aprenentatge autònom: 8h 

Grup gran: 5h 20m
Aprenentatge autònom: 8h 

1. Spots/publicitat
2. Documentals
3. Película/curtmetratge/trailer
4. Informatius, entreteniment i TV en directe
5. Multimedia: internet, animació, jocs

1. Producció in-a-box: eines del home-studio, instruments virtuals i llibreries.
2. Producció amb instruments reals: pre-producció, requeriments d'estudi, partitures
3. Producció híbrida i col.laborativa: disseny sonor, equip humà, insfrastructura tècnica.

1. L'enregistrament en estudi
2. Els canvis de darrer moment
3. Editatge 1: comp-takes, timestretch, etc.

Descripció:

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 5 

Classe d'explicació teòrica amb invitació a l'alumne per participar de la descripció i la anàlisi dels temes tractats.
ACTIVITATS 1 a 5 
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-Postproducció Dedicació: 14h 

Grup gran: 6h 
Aprenentatge autònom: 8h 

1. Editatge 2: afinació, canvis forma musical
2. Reforç a l'arranjament amb llibreries d'instruments
3. Barreja. Stereo i surround
4. L'entrega: barreja stereo o multicanal, stems, MP3 i altres formats

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 5
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Planificació d'activitats

AMBIENTACIÓ MUSICAL

CREACIÓ DE CLICKTRACK

PRODUCCIÓ SPOT IN-A-BOX

PRODUCCIÓ AMB MÚSICS REALS

PRODUCCIÓ DE TRAILER

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Descripció:

 Partint d'una seqüència visual donada, i un conjunt d'arxius sonors, l'alumne ha de crear el fons musical que 
contribueixi a l'expressivitat dramàtica més addient.
S'utilitzaràn les eines software que en les práctiques següents serviràn per composar projectes originals. 
S'exploraràn tècniques d'editatge, control de tempo, i introducció a la barreja.

 Programació d'una pista de control de tempo en un sistema DAW, per tal de facilitar l'enregistrament posterior en
estudi d'un conjunt de músics. 
S'experimentarà amb les diferents formes de programació de tempo: manual, tap tempo, i com flueix una 
seqüencia musical al servei d'un video.

 Producció integral de la música per a un spot publicitari usant només les possibilitats del software DAW i llibreries
d'instruments virtuals.

 Partint d'una seqüencia o curtmetratge, i una partitura per a conjunt instrumental, es coordinarà tota la 
producció  i enregistrament en un estudi addient, amb els mitjans tècnics i equip humà necessaris. Editatge i 
barreja posteriors.

Grup petit: 2h 
Aprenentatge autònom: 8h 

Grup petit: 2h 
Aprenentatge autònom: 8h 

Grup petit: 2h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Grup petit: 2h 
Aprenentatge autònom: 6h 
Activitats dirigides: 4h 

Grup petit: 2h 
Aprenentatge autònom: 6h 
Activitats dirigides: 4h 

Dedicació: 10h 

Dedicació: 10h 

Dedicació: 12h 

Dedicació: 12h 

Dedicació: 12h 
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EXAMEN PARCIAL 1

EXAMEN PARCIAL 2

Examen Parcial 1 (20%) + Examen Parcial 2 (30%) + Pràctiques de producció (50%)

Sistema de qualificació

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.

Descripció:
 Basat en un trailer o fragment resumit d'una película, es realitzarà el procés complet, desde la sel.lecció d'un 
compositor, arranjador, músics, programació de seqüencies i clicktracks. Es coordinarà tota la producció  i 
enregistrament en un estudi addient, amb els mitjans tècnics i equip humà necessaris. Editatge i barreja 
posteriors.

Grup gran: 1h 

Grup gran: 1h 

Dedicació: 1h 

Dedicació: 1h 
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Bibliografia

http://www.mundobso.com/

http://www.filmmusicmag.com

http://filmsound.org/

Enllaç web

Altres recursos:

Bàsica:

Jeff Rona. The reel world, Miller Freeman Books.     ISBN  ISBN 0-87930-591-6.

Michel Chion.  L¿audiovision.   Ed. Paidós Ibérica,,  ISBN  ISBN 84-7509-859-2.

Jose Nieto. Musica para la imagen: la influencia secreta.    Ed. Iberautor Promociones culturales,  ISBN ISBN 9788480486040.

Conrado Xalabarder.  Música, una ilusión óptica.    ED. Libros en red, ISBN 1597541672,  ISBN  ISBN 1597541672.


