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ENSENYAMENTS ARTÍSTICS, TÍTOL SUPERIOR EN MÚSICA.  
PLA DOCENT 
 

ASSIGNATURA: ACÚSTICA D’ESPAIS I RECINTES 

CURS: 2020/2021 

ESPECIALITAT: PRODUCCIÓ I GESTIÓ 

MATERIA: TECNOLOGIA MUSICAL 
 
 

DADES DE L’ASSIGNATURA 

 
Tipus d’assignatura: Obligatòria  

Duració: Anual 

Crèdits ECTS de l’assignatura: 4 crèdits 

Valor total en hores: 120h 

Hores presencials: 22,5h 

Hores per a treballs dirigits (no presencials): 45h 

Hores per a l’aprenentatge autònom: 60h 

Professor: Per a veure l'equip docent de l'assignatura fes clic aquí 

 

 

PREREQUISITS I ORIENTACIONS PRÈVIES PER A CURSAR L’ASSIGNATURA 
 

Cap. 

 

 

COMPETÈNCIES QUE ES DESENVOLUPEN A L’ASSIGNATURA 
 

Transversals: 

 

- Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora.  

- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.  

- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments. 

- Utilitzar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat cap al patrimoni cultural i mediambiental. 

- Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents 
àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius. 

 

Generals: 

- Produir i interpretar correctament la notació gràfica de textos musicals.  

- Conèixer els recursos tecnològics propis del seu camp d'activitat i les seves aplicacions en la música preparant-se per assimilar les novetats que 
es produeixin en ell. 

- Conèixer els fonaments i l'estructura del llenguatge musical i saber aplicar-los en la pràctica interpretativa, creativa, d'investigació o pedagògica.  

- Comunicar de forma escrita i verbal el contingut i els objectius de la seva activitat professional a persones especialitzades, amb l'ús adequat del 
vocabulari tècnic i general. 

- Conèixer les implicacions pedagògiques i educatives de la música a diferents nivells. 

- Crear i donar forma als seus propis conceptes artístics havent desenvolupat la capacitat d'expressar a través d'ells a partir de tècniques i recursos 
assimilats. 

- Conèixer i ser capaç d'utilitzar metodologies d'estudi i investigació que li capacitin per al continu desenvolupament i innovació de la seva activitat 
musical al llarg de la seva carrera.  

http://tallerdemusics.com/superior/especialidades/pedagogia-musical/
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Específiques del Títol: 

- Conèixer las característiques estructurals dels espais culturals, amb una especial atenció a la acústica de sales i la logística de grups musicals de 
distints formats. 

- Dominar la Informàtica musical, la ofimàtica i les xarxes de comunicació. 

- Familiaritzar-se amb les tècniques de gravació, reproducció i difusió de documents sonors en distints formats, inclosos els derivats de les noves 
tecnologies i dels sistemes multimèdia. 

- Conèixer la economia, gestió, comptabilitat, estratègies de mercat i recursos humans.  

 

Específiques de la Matèria Tecnologia Musical: 

- Desenvolupar idees musicals amb l’ajut de les noves tecnologies. 

- Conèixer les característiques estructurals dels espais culturals, amb una especial atenció a l’acústica de sales i la logística de grups musicals de 
distints formats. 

- Aplicar les noves tecnologies a projectes artístics interdisciplinaris. 

- Combinar noves tecnologies amb tècniques de composició i instrumentació tradicionals. Dominar la informàtica musical, l’ofimàtica i les xarxes de 
comunicació. 

- Familiaritzar-se amb les tècniques de gravació, reproducció i difusió de documents sonors en distints formats, inclosos els derivats de les noves 
tecnologies i dels sistemes multimèdia. 

 

 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE 

Valoració i elecció de material tecnològic adient a cada situació de producció i gestió musical i artística. 

Ús de tècniques apropiades en l’àmbit de l’enregistrament i la postproducció musical. Determinació́ de la idoneïtat i les característiques acústiques 
necessàries per la realització́ de diferents tipus d’esdeveniments musicals i culturals. 

 
 

BLOCS TEMÀTICS 
 

1. Acústica teòrica 

- Inicio a la acústica d’espais 

- Tipus de acústica 

- Principis físics y eines de mesura 

- Conceptes físics rellevants 

 

2. Disseny teòric 

- Materials 

- Tipus de mòduls 

- Disseny en insonorització 

- Disseny en sonorització i tractament acústic 

- Col·locació de altaveus 

- Pressupostos 

 
Temari 

Història i branques de l'acústica 

Sonorització i insonorització 

Corbes de compensació 

El sonòmetre 

Analitzador d'espectre 

Ones estacionàries 
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Formes d’ona 

Freqüència de tall 

Absorció i transmissió de l'energia 

Aïllament 

Conceptes d'acústica 

Efectes 

Disseny en insonorització 

Sòls i sostre 

Condicionament acústic 

Elements absorbents 

Difusió i difusors 

Disseny en tractament acústic o sonorització 

Reverb 

Col·locació d'altaveus 

Disseny d'estudis 

Disseny de sales de concert 

 
 
ACTIVITATS D’APRENENTATGE I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L’ASSIGNATURA 
 

L’assignatura combina les classes presencials amb l’aportació de conceptes i recursos per part del professor amb el treball individual i grupal per 
part dels estudiants. 

Activitats presencials: 

- Classes teòriques, exposició del temari de l’assignatura. 

- Sessions pràctiques amb material tècnic. 

- Supòsits pràctics. 
 

 

 

AVALUACIÓ ACREDITATIVA DE L’APRENENTATGE 
 

Assistència: És obligatori l'assistència a classe en un 80%. Els retards de més 15 minuts seran comptabilitzats com a faltes d'assistència.  
 
Requisits per fer l'examen:  

- Haver entregat tots els treballs amb puntualitat.  

- Haver assistit al 80% de les classes.  
 
Nota convocatòria juny:  

- Participació activa en les sessions presencials (20% de la nota final). 

- Realització de treball de classe, exposicions i avaluació continuada (50% de la nota final). 

- Treball final (30% de la nota final). 
 
Nota convocatòria setembre: 

- Realització i presentació d’un treball de disseny acústic (80% de la nota final) 

- Exposició del projecte treballat durant el curs, entre 15-20 minuts (20% de la nota final). 
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FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 
 
Bibliografia 

Recording Studio Design. Philip Richard Newell, 2003. Taylor and Francis 

Loudspeaker and Headphone Handbook. John Borwick. 2001. Taylor and Francis 

Recording Spaces. Philip Richard Newell.2001. Focal Press 

Diseño acústico de espacios arquitectónicos, Antoni Carrión Isbert, 1992. Ediciones UPC 

Acústica de estudios de grabación sonora. Manuel Recuero López, 1990. Instituto oficial de radio y televisión. 

 

 


