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ASSIGNATURA: Tecnologia del so 

ESTUDIS: Com Aud 

CODI: TCSO 

 
TIPUS: Lliure Configuració CURS: 4    SEMESTRE: 2Q  
CRÈDITS hores/setmana: 5 crèdits 
CRÈDITS ECTS: 4,3 crèdits 
PROFESSOR: Ll. Jordi Arqués, Ll. Cinto Niqui, Albert Vergés 
IDIOMA: Català 
 
 
PREREQUISITS: No n’hi ha 
 
CONEIXEMENTS PREVIS: No n’hi ha 
 
ASSIGNATURES QUE S’HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT: No n’hi ha 
 
DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA:  
 

1. Característiques bàsiques del so. 
 

2. Micròfons i tècniques micròfoniques. Acústica de sales. 
 
3. Procediments tècnics i equipaments en la postproducció del so. 
 
4. Formats de gravació per àudio/vídeo. 
 
5. Tipus d’estudis. Unitats mòbils. 
 
6. Sistemes de so multicanal. Formats per el cinema. 

 
7. Disseny de so. 
 
8. Processos de producció i postproducció. 

 
9. Tècniques de mescla 

 
10. Producció de so: Logística i anàlisi fílmica.  

 
OBJECTIUS ASSIGNATURA:  
 

1. Capacitar els estudiants en el coneixement dels sistemes actuals d’enregistrament i 
postproducció sonora. 

2. Reflexionar sobre els diversos requeriments tecnològics que demana el tractament 
sonor, en funció del disseny de so i els formats de producció. 

3. Connectar el coneixement i possibilitats de la tecnologia del so amb els processos de 
treball en el sector audiovisual. 

 
CONTINGUTS: 
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1. Característiques bàsiques del so. 
 
2. Micròfons 

Característiques bàsiques 
Tipus de micròfons segons la seva tecnologia 
Tipus de micròfons segons la seva directivitat. 
Lineas balancejades i desbalancejades. 

 
3. Tècniques microfòniques. 

Gravació estèreo X-Y, M-S, ORTF.... 
Gravació amb varis micròfons. 
Presa de so exterior. So directe. 
 

4. Acústica de sales. 
El so en els recintes. Paràmetres bàsics. 
Criteris per el condicionament i aïllament acústic d’una sala. 

 
5. Aspectes tècnics i equips involucrats en la postproducció de so. 

Consoles de mescla. 
Equalitzadors 
Compressors/Limitadors/Portes de soroll. 
Multiefectes: Reverberadors, Delays, Chorus, Flangers, Vocoders..... 
Caixes acústiques per monitoratge. 
Patch pannells/Matrius de commutació. 
 

6. Formats de gravació per àudio/vídeo. 
Què s’entén per àudio digital. 
Formats d’àudio analògics i digitals. 
Codi de temps. Sincronitzadors àudio/vídeo. 
Sistemes sense cinta (no lineals). 
Interconnexió entre equips digitals.  
 

7. Tipus d’estudi. 
Estudis de radio. 
Estudis de música. 
Estudis de postproducció de so per vídeo. 
Estudis de cinema. 
Estudis de sonorització de spots publicitaris. 
 

8. Sistemes de so multicanal. Formats per el cinema. 
Què s’entén per so multicanal. 
Formats per cinema: Dolby Stereo, Dolby Digital, DTS, SDDS, Dolby EX, DTS EX. 
Formats per DVD-Vídeo i DVD-Audio. 
Altres formats multicanal. Expansió dels sistemes per cinema. 
Cinema electrònic. 
 

9. Disseny de so. 
Ambients i wildtracks de directe. 
Efectes de llibreria. 
Efectes musicals. 
Efectes sala (Foley). 
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Músiques. 
Músiques de llibreria i comercial. 
Doblatge (ADR). 
 

10. Processos de producció i postproducció. 
Programes de TV. 
Ficció sèries. 
Ficció telemovies. 
Cinema. 
Publicitat. 
 

11. Anàlisi fílmica des de el punt de vista del so. 
Televisió. 
Cinema. 
 

12. Tècniques de mescla. 
Mescles mono/estèreo. 
Mescles multicanal. 
Compatibilitat multicanal/estèreo/mono.  
Mescles en directe. 
 

13. Producció de so. 
Planificació. Optimització de recursos. 
Preproducció. 
Sessions de treball. Producte final. 
 

 
METODOLOGIA: 
 
En primer lloc tenim les explicacions teòriques sobre les diferents temàtiques. Quan es 
finalitza una temàtica es fan pràctiques/demo en grup, o es visionen i comenten fragments 
de produccions audiovisuals des de el punt de vista del disseny de so. Es proposa als 
alumnes que visionin per el seu compte altres parts de les produccions comentades a classe, 
seguint els criteris de l’explicat al aula. 
 
 
AVALUACIÓ:   
 
A. Exàmens 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: 
 

Objectiu 1: 
• L’estudiant ha de demostrar que coneix els sistemes d’enregistrament i 

postproducció sonora i la manera en que aquests s’utilitzen[A]. 
 

Objectiu 2: 
• L’estudiant ha de demostrar habilitat per plantejar un disseny de so bàsic i els 

requeriments tecnològics per dur-lo a terme [A]. 
 

Objectiu 3: 
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• L’estudiant ha de demostrar que coneix els processos de producció i postproducció 
de so i la seva interrelació amb els altres processos de treball del mon audiovisual 
[A]. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÀSICA: 
 
- Tecnologia i postproducció de so. 
Alten, Stanley R., “El manual del audio en los medios de comunicación”. Escuela de cine 
vídeo 2003. 
Nisbett, Alec. “El uso de los micrófonos”- IORTV. 
Mc Cormick, T. Rumsey, F. “Introducción al sonido y la grabación”. IORTV. 
Miles Huber, David. “Modern Recording Techniques”. Focal Press, Oxford 2001 (5 ena 

edició) 

- Disseny de so. 
Sonnenschein, D. “Sound Design”. Michel Wiese Productions, 2001. 
Lo Brutto, V. “Sound-on-Film: Interviews with Creator of Film Sound”. Praeger Publishers, 
1994. 
Murch, W. In the blink of an eye”. Silman-James Press, 1995 
 
BIBLIOGRAFIA i/o MATERIAL COMPLEMENTARI: 
 
DVD’s i VHS per visionats. 
 
PREPARAT PER: Ll. Jordi Arqués 
 
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ: 18 Juny 2006 
 


