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GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS

104821 - LOCUCIÓ I DOBLATGE

Informació general

Tipus d'assignatura : Optativa
Coordinador : Maria Soliña Barreiro González
Curs: Quart
Trimestre: Primer
Crèdits: 4
Professorat: 

Angel Valverde Vilabella  <avalverde@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

Català

Assignatura impartida només en català, si be alguns dels exercicis de locució seràn també en castellà

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

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

Analitzar les estructures, els continguts i els estils de programació televisiva i radiofònica atenent a les característiques tècniques de la seva 
realització. Idear, produir i realitzar programes per a la televisió i ràdio en la part tècnica: sala de realització o control de ràdio, respectivament

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

Descripció

En aquesta assignatura s'aprenen les nocions bàsiques per a la correcta locució, al servei de productes audiovisuals. Aspectes com la pronunciació, 
respiració, ritme, puntuació són fonamentals.

Totes les classes tenen un caràcter eminentment pràctic, on s'haurà de locutar fins assolir un nivell adequat.

Resultats d'aprenentatge
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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. 

Metodologia de treball

Assignatura de caràcter essencialment pràctic que es dividirà en 5 grans àrees: Dicció, narració de documental, locució publicitària, interpretació i doblatge. 

Continguts

- Dicció

- Narració de documentals

- Locució publicitària

- Interpretació

- Introducció al doblatge

 

Activitats d'aprenentatge

Les pràctiques tindràn lloc a l'estudi d'audio del Tecnocampus, on es faràn diversos exercicis de locució sempre combinats amb l'aprenentatge de les 
tecnologíes.

Sistema d'avaluació

Examen final individual a l'estudi d'enregistrament, on s'evaluarà la competència en locució i també de la part tècnica.

Recursos

Bàsics
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