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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

Altres: Satue Villar, Antoni

Responsable: Satue Villar, Antoni

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

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. CEA10: Conèixer, comprendre i aplicar els principis bàsics i les tecnologies que s'apliquen en la comunicació 
humana a distància utilitzant els diversos mitjans de transmissió d'informació: telefonia, ràdio convencional, IP, 
satélite.
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. CEA6: Dissenyar, planificar i produir amb multicàmera en directe i en plató, d'acord amb totes les facetes del 
producte (tant en l'artística de disseny i continguts com en la tècnica).
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. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de 
dades i informació de l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Capacitats prèvies

Cap.

Requisits

Cap.

Horari: Disponible en el document de presentació de l'assignatura que es lliura el primer dia de classe.

Horari d'atenció
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En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Usar les tècniques d'enregistrament del so en un ventall ampli de situacions.
- Usar els paràmetres d'equalització i de compressió.
- Identificar i corregir el soroll generat pels sistemes d'enregistrament.
- Resoldre la masterització d'un enregistrament.
- Aplicar les eines d'anàlisi del so.
- Buscar creativament els elements sonors necessaris pel seu objectiu i aplicar creativitat.
- Gestionar l'adquisició, estructuració, anàlisi i visualització de dades i informació en l'àmbit de l'especialitat i valorar de 
forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

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

El treball a l'aula es basarà en classes on el professor explicarà els conceptes de teoria i introduirà les pràctiques, que es 
desenvoluparan en el laboratori. Està programada fora de l'aula la realització d'un treball de temàtica afí a l'assignatura.

Tots els materials es publicaran al campus virtual. Els avisos als estudiants també es faran per aquest mitjà; és 
responsabilitat de l'estudiant consultar aquest espai virtual regularment.

Metodologies docents
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Continguts

1. Enregistrament analògic

2. Enregistrament digital

Dedicació: 18h 

Dedicació: 24h 30m

Grup gran: 6h 
Aprenentatge autònom: 12h 

Grup gran: 8h 30m
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 15h 

1. Introducció a l'enregistrament
2. La cinta magnètica
3. Formats
3.1. El magnetòfon
3.2. El cassette compacte
3.3. Altres formats
4. Reducció de soroll

1. Processament del senyal d'àudio digital
2. Enregistrament digital
3. Enregistrament digital en cinta
4. Enregistrament digital en disc
5. Interfícies

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

1 i 6

1 i 6
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3. Taula de mescles digital

4. Postproducció d'elements sonors

Dedicació: 37h 30m

Dedicació: 32h 

Grup gran: 8h 30m
Grup petit: 4h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 24h 

Grup gran: 8h 30m
Grup petit: 4h 
Activitats dirigides: 3h 
Aprenentatge autònom: 16h 30m

1. Elements d'un mesclador d'àudio
2. Taula de mescles digital
3. Altres interfícies per a l'enregistrament i per a la mescla
4. Sincronització

1. Elements sonors
1.1. Veus
1.2. Efectes
1.3. Músiques
2. Introducció a la postproducció
3. Panoramització
4. Talls i encadenats
5. Eliminació/reducció de sorolls
6. Reverberació i Eco
7. Altres efectes

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

1, 4, 5 i 6

1, 2, 3 i 7
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5. Masterització

6. Àudio multicanal

Dedicació: 24h 

Dedicació: 14h 

Grup gran: 4h 30m
Grup petit: 4h 
Activitats dirigides: 3h 
Aprenentatge autònom: 12h 30m

Grup gran: 4h 
Aprenentatge autònom: 10h 

1. Masterització
2. Equalitzadors
3. Control de dinàmica
3.1. Marge dinàmic. Processadors de dinàmica.
3.2. Compressors i limitadors
3.3. Expansors i portes de soroll

1. Enregistrament i reproducció estéreo
1.1. Introducció
1.2. Enregistrament estèreo
1.3. Enregistrament estèreo amb micròfons espaiats

2. Enregistrament i reproducció multicanal
2.1. Configuracions envolvents
2.2. Formats envolvents matricials 
2.3. Formats digitals: Dolby Digital
2.4. Comparativa mono - estèreo - envolvent 5.1 
2.5. Reproducció de so envolvent 
2.6. Tècniques d'enregistrament de so envolvent

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

1, 2, 3 i 7

1 i 7
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Planificació d'activitats

1. TREBALL

2. POSTPRODUCCIÓ MULTIPISTA

Descripció:

Descripció:

 Activitat associada a tots els continguts.
Aquesta activitat, que consisteix en la realització d'un treball, es realitza en grups de 4 persones.
Prèviament, cal proposar un tema al professor, que aquest ha d'acceptar. En general, no s'acceptaran treballs 
amb el mateix tema, per la qual cosa es recomana als estudiants que proposin el tema el més aviat possible. El 
primer dia de classe es dirà quin és el dia límit per fer la proposta i el dia límit per lliurar el treball, en format 
paper.
A final de curs, un dia que s'anunciarà oportunament, el professor tindrà una breu entrevista amb els estudiants 
(s'anunciarà l'horari a cada grup) per comentar el treball que han realitzat (només s'haurà de venir en l'horari que
s'assignarà a cada grup)

 Activitat associada als continguts 4 i 5.
Aquesta activitat es realitza en grups de 2 persones.

En aquesta activitat es farà la postproducció d'un enregistrament multipista. A tal efecte, es subministraran a 
l'estudiant diversos arxius d'àudio que haurà de processar segons s'indiqui en l'enunciat de l'activitat.

Material de suport:
- Enunciat de l'activitat.
- Elements d'àudio a incorporar en l'activitat.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
Els treballs han de ser feina pròpia del grup, o sigui, no s'acceptaran treballs que clarament provinguin d'una altra
font.
A l'inici del treball es posarà un resum (de màxim 10 línies) i al final un recull de fonts d'informació (ja siguin 
bibliogràfiques o de referències en xarxa) en les que poder ampliar coneixement.
Es valoraran especialment la presentació, la claredat, la dificultat del tema i l'ús i contrast de diverses fonts 
d'informació. L'extensió total serà entre 10 i 12 pàgines.
Per ser avaluat de l'assignatura cal lliurar el treball i presentar-se a l'entrevista en la data assignada.

Aquesta activitat representa un 10% de la nota final de l'assignatura.
Objectius específics:

Realitzar un treball en l'àmbit de l'assignatura, tenint en compte un límit d'espai, les normes bàsiques de 
realització d'informes escrits, resumint les idees clau i gestionant l'adquisició, estructuració, anàlisi i visualització 
de dades i informacions de diverses fonts.

Aprenentatge autònom: 12h 

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

Dedicació: 12h 

Dedicació: 10h 
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3. SONORITZACIÓ DE VIDEOS

Descripció:
 Activitat associada als continguts 4 i 5.
Aquesta activitat es realitza en els mateixos grups de 2 persones amb els que s'ha fet l'activitat 2.

En aquesta activitat es sonoritzarà un vídeo (d'una durada aproximada de 1 minut) seguint diversos criteris que 
s'indicaran en l'enunciat de l'activitat. Entre ells, caldrà que aparegui veu, música i efectes.

Material de suport:
- Enunciat de l'activitat.
- Vídeo a sonoritzar.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

La pràctica consta d'un informe escrit i els fitxers necessaris per a la seva avaluació. L'informe en paper l'heu de 
lliurar personalment al professor. Els fitxers els podeu lliurar personalment al professor en un CD o deixar-los en 
una carpeta a la Bústia electrònica de l'assignatura. En aquest cas, el nom de la carpeta ha d'identificar clarament
als components del grup.

Per ser avaluat de l'assignatura cal lliurar aquesta activitat.

El professor podrà demanar una presentació personalitzada ja sigui per aclarir aspectes generals o per 
individualitzar les qualificacions dels estudiants.

Aquesta activitat representa un 9% de la nota final de l'assignatura.

La pràctica consta d'un informe escrit i els fitxers necessaris per a la seva avaluació. L'informe en paper l'heu de 
lliurar personalment al professor. Els fitxers els podeu lliurar personalment al professor en un CD o deixar-los en 
una carpeta a la Bústia electrònica de l'assignatura. En aquest cas, el nom de la carpeta ha d'identificar clarament
als components del grup.

Per ser avaluat de l'assignatura cal lliurar aquesta activitat.

El professor podrà demanar una presentació personalitzada ja sigui per aclarir aspectes generals o per 
individualitzar les qualificacions dels estudiants.

Aquesta activitat representa un 12% de la nota final de l'assignatura.

Objectius específics:

Objectius específics:

Usar un software professional per fer postproduccions multipista amb pistes preexistents coneixent els paràmetres
i aplicacions de les funcions més habituals.

Usar un software professional per sonoritzar vídeos incorporant pistes pròpies de veu, música i efectes i aplicant 
les funcions més habituals.

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

Dedicació: 12h 
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4. SUPERFICIES DE CONTROL

5. TAULA DE MESCLA DIGITAL

Descripció:

Descripció:

 Activitat associada al contingut 3.
Aquesta activitat es realitza en els mateixos grups de 2 persones amb els que s'han fet les activitats 2 i 3.

En aquesta activitat es connectarà un software professional amb una superfície de control M-Audio ProjectMix, de 
la qual es farà ús per doblar la veu d'un petit vídeo (1 minut, aproximadament). Es tractarà de dir en 
català/castellà un text que originalment és en anglès, mantenint la sintonia inicial del vídeo.

El professor posarà a disposició dels estudiants l'enunciat de la pràctica, que està dimensionada en unes 2-3 
hores, per fer en una de les sales de postproducció d'àudio. L'estudiant haurà de reservar una d'aquestes sales 
per fer la pràctica (s'ha de fer en els grups de 2 alumnes habituals). Es recomana fer-la després d'haver fet 
l'activitat 2.

 Activitat associada al contingut 3.
El professor posarà a disposició dels estudiants l'enunciat de 2 pràctiques guiades i un vídeo explicatiu que ajuda 
a la seva correcte realització. Aquestes pràctiques estan dimensionades en 2 hores cadascuna, per fer al control 
del plató. L'estudiant haurà de reservar la sala de control per fer les pràctiques (es recomana fer-ho en grups 
d'unes 4 persones, per tal d'ajudar-se mútuament davant els possibles dubtes que vagin apareixent). Es 
recomana començar des de la segona setmana del curs.

Material de suport:
- Enunciat de l'activitat.
- Vídeo a doblar.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
La pràctica consta d'un informe (màxim 1 pàgina en format PDF) i els fitxers necessaris per a la seva avaluació. 
L'informe i els fitxers els podeu lliurar personalment al professor en un CD o deixar-los en una carpeta a la Bústia 
electrònica de l'assignatura. En aquest cas, el nom de la carpeta ha d'identificar clarament als components del 
grup.

Per ser avaluat de l'assignatura cal lliurar aquesta activitat.

El professor podrà demanar una presentació personalitzada ja sigui per aclarir aspectes generals o per 
individualitzar les qualificacions dels estudiants.

Aquesta activitat representa un 3% de la nota final de l'assignatura.
Objectius específics:

Conèixer el funcionament bàsic de la superfície de control M-Audio i fer ús per un doblatge senzill.

Aprenentatge autònom: 4h 

Grup gran: 2h 
Grup petit: 4h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Dedicació: 4h 

Dedicació: 12h 
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6. EXAMEN PARCIAL 1

7. EXAMEN PARCIAL 2

Descripció:

Descripció:

 Activitat associada als continguts 1, 2 i 3.
Es realitza un examen que consta de 8 preguntes a respondre en 4-5 línies. No és tipus test.
La prova parcial es realitza sense apunts ni calculadores i en un dia i hora fixada pel cap d'estudis a l'inici del curs.
La durada és de 1 hora.

 Activitat associada als continguts 4, 5 i 6.
Es realitza un examen que consta de 8 preguntes a respondre en 4-5 línies. No és tipus test.
La prova parcial es realitza sense apunts ni calculadores i en un dia i hora fixada pel cap d'estudis a l'inici del curs.
La durada és de 1 hora.

Material de suport:

Material de suport:

- Enunciat de les dos pràctiques guiades i video explicatiu.
- Document PDF amb un resum del funcionament de la taula Yamaha DM1000.

Enunciat de la prova.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Aquesta activitat s'avalua amb una prova pràctica d'uns 10 minuts que el professor farà individualment a cada 
estudiant, un dia que s'anunciarà oportunament, cap a final de curs. L'estudiant podrà tenir al seu abast els 
materials impresos que consideri convenients per fer consultes puntuals.

Per ser avaluat de l'assignatura cal presentar-se a la prova pràctica en la data assignada.

Aquesta activitat representa un 6% de la nota final de l'assignatura.

Quan es publiquen les notes, també es publica la solució.
El resultat de l'activitat s'incorporarà a l'avaluació de l'assignatura amb un valor del 30% de la nota final.

Objectius específics:

Objectius específics:

Usar la taula digital Yamaha per mesclar senyals analògics i digitals i amb coneixement de la seva estructura 
interna. Es treballarà amb les matrius d'entrada i sortida, el wordclock, les monitoritzacions prefader o postfader, 
els enviaments a busos i auxiliars, la funció panorama, les memòries, el routing, el Talkback, els equalitzadors i 
els efectes (en mode inserció i en mode directe).

Explicar les bases teòriques de l'enregistrament analògic i digital així com de les taules de mescles digitals.

Grup gran: 1h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 32h 

Grup gran: 1h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 28h 

Dedicació: 35h 

Dedicació: 31h 
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La nota final s'obté ponderant les notes de les activitats segons els percentatges indicats. No es podran recuperar les 
notes de les activitats.

Activitat 1: 10% (realització obligatòria)
Activitat 2:   9% (realització obligatòria)
Activitat 3: 12% (realització obligatòria)
Activitat 4:   3% (realització obligatòria)
Activitat 5:   6% (realització obligatòria)
Activitat 6: 30%
Activitat 7: 30%

Tal com s'ha indicat, per ser avaluat de l'assignatura cal lliurar les activitats 1 a 5.

No s'estableixen condicions de nota mínima en cap de les activitats.

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.

No s'acceptaran activitats fora dels terminis establerts. Es recomana no esperar al darrer dia del termini, per tenir temps 
de reacció davant imprevistos.

Material de suport:
Enunciat de la prova.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
Quan es publiquen les notes, també es publica la solució.
El resultat de l'activitat s'incorporarà a l'avaluació de l'assignatura amb un valor del 30% de la nota final.

Objectius específics:
Explicar les bases teòriques de la postproducció d'àudio, la masterització i de l'àudio multicanal.
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