
 

 
 

Àudio i sonorització 
 
 

 
Descripció general 

Nom de l’assignatura: Àudio i sonorització 
 
Crèdits ECTS: 4 
 
Titulació: Grau en Mitjans Audiovisuals 
 
Curs: 2015-2016 / 1 
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Tipus d’assignatura: Obligatòria 
 
 

 
Professorat 

Responsables: Jordi Roquer (j.roquer@tecnocampus.cat); Santos Martínez (s.martinez@tecnocampus.cat) 
 
 

 
Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura 

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

- Explicar els principis bàsics del so, les formes de captació i la cadena d'amplificació. 
- Explicar els principis bàsics de la reproducció del so i la seva aplicació real en la utilització professional. 
- Explicar els principis bàsics de la sonorització en estudi i en directe. 
- Identificar els diversos formats d'enregistrament i de suport de so, analògics i digitals. 

 
 

 
Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 

Competències específiques: 
 
E.9. Aplicar els principis mecànics, electrònics i digitals de la captació, amplificació i enregistrament del so per a 
la seva aplicació en les diferents plataformes: espectacles, ràdio, televisió, audiovisual i multimèdia. Post-produir 
l'àudio i afegir els efectes sonors d'una producció audiovisual. 
 
Competències genèriques: 
 
CB.3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva 
àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o 
ètica. 
 

 
Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiant 

 Dedicació 
Hores Tant per cent 

Aprenentatge dirigit Grup gran/teoria 26 26% 
Grup mitjà/pràctiques   
Grup petit/laboratori 10 10% 
Activitats dirigides 4 4% 

Aprenentatge autònom  60 60% 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Continguts 

1. Cadena d’àudio  Dedicació: 23h Grup gran/teoria: 6h 
Grup petit/laboratori:2h  
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge 
autònom:12h 

Descripció Ruta del senyal. Dispositius i elements de la cadena d’àudio: 
- Transductors d’entrada.  
- Preamplificadors.  
- Processadors de senyal.  
- Sistemes d’enregistrament. 
- Sistemes d’amplificació. 
- Transductors de sortida. 

Nivells de senyal. 
Fase i contrafase. 
Caixes d’injecció directe. 
Mono i estèreo. 
Tipus de connector: TR, TRS, XLR, RCA, speakon, multiconnectors... 

Activitats vinculades Pràctica 1.  
 

2. Física bàsica del so  Dedicació: 16h Grup gran/teoria: 6h 
Aprenentatge 
autònom:10h 
Activitats dirigides: 1h 

Descripció Característiques i propietats del so: 
- Freqüència, amplitud, durada i timbre.  
- Velocitat, longitud d’ona. 
- Sons simples i sons complexos. 
- L’envolupant del so. 
- La sèrie harmònica. 

Visualització del so:  
- Domini temporal. 
- Domini espectral. 

Activitats vinculades  
 

3. Transductors (I): Microfonia  Dedicació: 15h Grup gran/teoria: 4h 
Grup petit/laboratori:2h 
Aprenentatge 
autònom:10h 

Descripció Arquitectura bàsica dels micròfons. 
 
Transducció electrodinàmica. Bobina mòbil i cinta. 
Transducció electrostàtica. Condensador i electret. Alimentació phantom. 
Micròfons de contacte, piezoelèctrics... 
Micròfons especials: paraboloide, estèreo...  
 
Sensibilitat. Resposta en freqüència. 
Directivitat. Diagrames polars. 
Efecte de proximitat. 
 
Usos i funcions segons idoneïtat. 

Activitats vinculades Pràctica 2. 
 

4. Transductors (II): Altaveus  Dedicació: 16h Grup gran/teoria: 4h 
Grup petit/laboratori:2h 
Aprenentatge 
autònom:10h 
Activitats dirigides: 1h 

Descripció Tipus d’amplificador.  
L'altaveu a la cadena de so. 
Paràmetres dels altaveus: Impedància, potència, sensibilitat... 
Paràmetres de les caixes acústiques. 
Caixes passives vs actives. Caixes multi-via i filtres divisors de freqüència. 
Crossover. 



 

Etapes de potència. 
Activitats vinculades Pràctica 3. 

 
5. Taula de mescles  Dedicació: 20h Grup gran/teoria: 8h 

Grup petit/laboratori:2h  
Aprenentatge 
autònom:10h 
Activitats dirigides: 1h 

Descripció Tipus de taula: Split, in-line, hibrides. 
 
Channel strip. Breu aproximació a les seccions d’un canal: 

- PFL. Nivell d’entrada.  
- Insercions i enviaments auxiliars. 
- Filtres: Definició i tipus. 

- Paràmetres bàsics: Freq, Q, Gain. 
- Paramètric, semi-paramètric. Gràfic, para-gràfic (DAW). 

- Compressió (breu aproximació). 
- Panoràmica. 
- Assignacions. 
- Efectes incorporats. 

 
Busos i subgrups. Enregistrament. 

Activitats vinculades Pràctica 4. 
 

6. Acústica fisiològica  Dedicació: 10h  Grup gran/teoria: 2h 
Aprenentatge autònom:8h  

Descripció El sistema auditiu: oïda externa, mitjana i interna. La còclea. L'òrgan de Corti. 
Les cèl·lules ciliars.  
La membrana basilar. 
L'orella com a analitzador de freqüències. 
Emmascarament freqüencial. 
Sonoritat. 
Mínim canvi perceptible (JND). 
Emmascarament freqüencial. 
Emmascarament temporal. 

Activitats vinculades  
 
 
 

 
Planificació d’activitats  

Pràctica 1: Cadena d’àudio Dedicació: 2h Aprenentatge autònom: 
12h 

Descripció general Realitzar les connexions adients per a la correcta configuració d’un estudi on es 
pugui enregistrar des de la sala de gravació annexa. 
S’estudiarà amb detall l’ordre de connexions i engegat dels dispositius, els tipus de 
cable i la metodologia bàsica per a realitzar un enregistrament. També els 
connectors d’entrada i sortida, dels dispositius i dels caixetins 
de l’estudi. S’experimentaran alguns efectes acústics com l’estèreo, la contrafase i 
l’efecte de proximitat. 

Material de suport Arxiu PDF amb les indicacions per a seguir correctament l’activitat. 
Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Activitat obligatòria no avaluable. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç d’entendre una cadena 
bàsica d’àudio i reconèixer els elements essencials d’un entorn d’enregistrament.  

 
Pràctica 2: Micròfons Dedicació: 2h Aprenentatge autònom: 

12h 
Descripció general Comprovar les diferències de resposta dels principals tipus de micròfon usats en 

estudi i en directe. 
S’avaluarà la resposta en freqüència, sensibilitat, direccionalitat i també l’efecte de 
proximitat. 

Material de suport Arxiu PDF amb les indicacions per a seguir correctament l’activitat. 
Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Caldrà lliurar una memòria tècnica amb una descripció de l’activitat i la resolució 
d’exercicis vinculats a la pràctica. 
El professor podrà valdre’s del resultat d’aquestes memòries per matisar les 



 

qualificacions de les proves.  
Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de reconèixer les 

principals tipologies de micròfon i les seves característiques i aplicacions. 
 

Pràctica 3: Altaveus Dedicació:2h Aprenentatge autònom: 
12h 

Descripció general Experimentar diferents formes de muntatge d’un equip de so de concert, amb ús de 
sistemes sub-greu, crossover passiu i actiu, múltiples etapes de potència. 
Experimentar els problemes esdevinguts per errors en fase: inversió, cancel·lació, 
suma, etc. 

Material de suport Arxiu PDF amb les indicacions per a seguir correctament l’activitat. 
Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Caldrà lliurar una memòria tècnica amb una descripció de l’activitat i la resolució 
d’exercicis vinculats a la pràctica. 
El professor podrà valdre’s del resultat d’aquestes memòries per matisar les 
qualificacions de les proves.  

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de configurar 
correctament i amb autonomia qualsevol dels sistemes proposats a la pràctica. 

 
Pràctica 4: Taula de mescles Dedicació:2h Aprenentatge autònom: 

12h 
Descripció general Estudi de les principals funcions d’una taula de barreges en estudi i directe. Ús del 

routing de la senyal per a enregistrament i per a monitoratge. Ús de processadors 
externs com reverberació via busos auxiliars. 

Material de suport Arxiu PDF amb les indicacions per a seguir correctament l’activitat. 
Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Caldrà lliurar una memòria tècnica amb una descripció de l’activitat i la resolució 
d’exercicis vinculats a la pràctica. 
El professor podrà valdre’s del resultat d’aquestes memòries per matisar les 
qualificacions de les proves.  

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç d’entendre l’ús i 
configuració d’una taula de barreges per a directe i estudi.  
Aprendre a treballar en equip per al muntatge d’una configuració. 

 
Pràctica 5: Enregistrament  Dedicació:2h Aprenentatge autònom: 

12h 
Descripció general Com a activitat aglutinadora de tota la matèria es plantejarà un enregistrament que 

haurà de ser gestionat pels estudiants de forma autònoma. 
Material de suport Arxiu PDF amb les indicacions per a seguir correctament l’activitat. 
Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Caldrà lliurar una memòria tècnica amb una descripció de l’activitat i la resolució 
d’exercicis vinculats a la pràctica. 
El professor podrà valdre’s del resultat d’aquestes memòries per matisar les 
qualificacions de les proves.  

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de mostrar autonomia 
en qualsevol de les àrees treballades durant l’assignatura. 

 

 
Sistema de qualificació (avaluació) 

Per afavorir un model el més proper possible a l’avaluació continuada es faran quatre proves de continguts 
teòrico-pràctics distribuïdes al llarg del trimestre. Aquestes proves es faran a través d’un sistema online i tindran 
cadascuna un valor d'un 25% sobre la nota global.  
 
Per fer mitjana serà obligatori haver superat separadament cada prova amb més o igual a 5 sobre 10. Aquells 
estudiants que obtinguin una qualificació inferior al 5 en qualsevol de les proves, hauran de fer una prova de 
recuperació de la part suspesa. En cap cas es podrà optar a la recuperació per pujar nota. 
 
Les proves podran ser revisades en una data i lloc publicitats pel professor a través de moodle. 
 

 
Normes de realització de les activitats 

La còpia en una prova es penalitzarà amb un 0 com a qualificació d’aquella activitat. 
 
L’estudiant disposarà d’un document guiat per assolir els continguts procedimentals de les pràctiques.  
 
 

 
Metodologia docent 

Atesa la gran quantitat de conceptes, imatges i esquemes requerits, la docència es basarà en presentacions 



 

gràfiques i materials audiovisuals. Moltes de les sessions teòriques es complementaran amb activitats de debat i 
exercicis. Tot el material emprat en les sessions de teoria quedarà a disposició dels alumnes a l’Atenea. 
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