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GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS

104822 - MÚSICA I MITJANS AUDIOVISUALS

Informació general

Tipus d'assignatura : Optativa
Coordinador : Maria Soliña Barreiro González
Curs: Quart
Trimestre: 2
Crèdits: 6
Professorat: 

Jordi Roquer Gonzalez  <jroquer@tecnocampus.cat>
Santos Martínez Trabal  <smartinezt@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

Català
Castellà

Alguns dels materials de l'assignatura, tant textos com documents audiovisuals, seràn en anglès. S'aconsella un bon nivell de comprensió lectora i auditiva.

Competències que es treballen

Específica

Aplicar processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, en el desenvolupament multimèdia i en la 
programació de videojocs

Aplicar les regles musicals i els llenguatges per a la creació musical i la gravació de so en la producció musical i la creació de música electrònica pel seu ús com a 
bandes sonores en produccions audiovisuals

Adquirir els coneixements de la història, estètica, evolució i dinàmica del cine, televisió, ràdio, premsa, Internet i videojocs, aixó com reconèixer l'estètica a través 
del visionat i l'anàlisi

Idear, dissenyar, planificar i realitzar una peça audiovisual publicitària des de la conceptualització del seu missatge, l'elaboració del guió, l'estratègia de comunicació 
i la seva difusió

Redactar peces periodístiques de diferents gèneres amb els seus sistemes de titular i expressar-se correctament tant de forma escrita com oral

Bàsiques i Generals

Que els estudiants hagin demostrar tenir i comprendre coneixements en la seva àrea d'estudi que parteixin de la base de l'educació secundària general, i s'acostuma a 
trobar a un nivell que, amb el suport de llibrs de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguàrdia del seu camp 
d'estudi

Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que es solen demostrar per 
mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis per incloguin una reflexió 
sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors, amb un alt grau d'autonomia
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Transversal

Que els estudiants coneixin un tercer idioma, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit, d'acord amb les necessitats que 
tindran les graduades i els graduats de cada titulació

Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la 
finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció

L’assignatura pretén dotar a l’estudiant d’eines especifiques per identificar els recursos sonors, simbòlics, expressius i estructurals emprats en la música a diferents àmbits de 
l’audiovisual com el cinema, la televisió, la publicitat, el videoclip o els videojocs.  S’abordaran qüestions relacionades amb les estratègies sonores aplicades a cada àmbit des 
d’una vessant teòrica i analítica. D’aquesta manera l’estudiant disposarà dels recursos necessaris per a una comprensió profunda del llenguatge sonor en l’audiovisual.

Resultats d'aprenentatge

En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

Analitzar críticament el paper de la música en l’audiovisual des d’una perspectiva multidisciplinària.
Desenvolupar un pensament i un raonament crític sobre les relacions entre música i imatge.
Treballar amb les eines pròpies de la semiòtica musical aplicada a l’audiovisual.
Conèixer i aplicar els principals mètodes analítics relacionats amb l’estudi de la música i els mitjans audiovisuals.
Consolidar les competències adquirides en matèria de software musical vistes en les diverses assignatures de l’àmbit de l’àudio.
Disposar d’un coneixement profund de les eines DAW que permeten una anàlisi acurada de les relacions entre música i imatge.

Metodologia de treball

L'assignatura combina classes teòriques a l’aula i classes pràctiques al laboratori. A les classes teòriques el professor exposa conceptes i exemples tot fomentant la participació 
dels estudiants mentre que a les classes pràctiques els estudiants fan ús de programari especialitzat per dur a terme les anàlisis proposades. Tots els materials es publicaran a 
l’eCampus. Els avisos als estudiants també es faran per aquest mitjà; és responsabilitat de l'estudiant consultar aquest espai virtual regularment.

Continguts

I. Aproximació històrica

Breu recorregut per la història dels suports sonors i la seva influència en l’audiovisual.

La música al cinema. La música a la televisió. La música a la publicitat. El videoclip.

 

II. Paràmetres musicals aplicats a l’audiovisual

La funció del compositor, del productor i del creatiu.

Recursos segons la tipologia de producció: música original, cover, jingle, sonotip, música de llibreria…

Planificació estructural. Estructura temàtica.

Discussió i anàlisi sobre l’ús aplicat de la:

         Construcció rítmica, melòdica i harmònica.

         Dinàmica i textura.

         Tímbrica.

         Efectes.

 

III. Estratègies analítiques i semiòtica de l’audiovisual: 

Factors de la comunicació sonora.

Els models de Chion i Cook.

El model analític de Philip Tagg:

         L’ús dels tòpics sonors i la seva capacitat de significació: del gènere al musema.

         Anàfona sonora, kinètica i tàctil. Altres recursos retòrics del so. 

         Anàlisi de pel·lícules i spots aplicant el model de Tagg.
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IV. Anàlisi de casos concrets aplicant els models estudiats

Activitats d'aprenentatge

Sessions expositives (30%)

Sessions de treball col·lectiu: seminaris de lectura i anàlisi a partir de casos concrets (30%)

Sessions pràctiques al laboratori (40%)

Sistema d'avaluació

1 prova de continguts teòrics (50%)

1 treball d'anàlisi (40%)

Activitats a l'aula (10%)

Per aprovar l'assignatura caldrà aprovar el treball i la prova escrita amb una nota mínima de 5.

Les qualificacions de la prova de continguts teòrics i del treball es publicaran al eCampus. En el moment en què es publiquin els resultats es publicaran també les dates de 
revisió. Per poder optar a la prova de reavaluació caldrà haver aprovat el treball obligatori. No serà reavaluable aquella prova que no hagi estat realitzada en el termini fixat.
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