
                                           
 

 

Català  / Castellano 
 

ESTRUCTURA DEL PLA D’ESTUDIS 

MÀSTER EN MUNTATGE 

 

Crèdits totals 
60 (Anual) 

 

 

Assignatura Crèdits Matèria (crèdits matèria) 
Fonaments de la dramatúrgia 3 Fonaments de la dramatúrgia (3) 

Teoria del muntatge 6 Teoria del muntatge (6) 
Tècnica del muntatge (ajudantia) 3 Tècnica del muntatge (ajudantia) (3) 

Taller Adobe Première 3 Tecnologia del muntatge (9) 
Taller Avid 6 Tecnologia del muntatge (9) 

Color Management, conformat d’imatge i 
workflows 

1,5 Teoria i tecnologia de la imatge (6) 

DIT, Data Wrangler i protocols de seguretat 1,5 Teoria i tecnologia de la imatge (6) 
Color Grading 2 Teoria i tecnologia de la imatge (6) 
Masterització 1 Teoria i tecnologia de la imatge (6) 

Complements de so 1,5 Seminaris complementaris (6) 
Neurocinemàtica 1,5 Seminaris complementaris (6) 

Muntar des del cos 1,5 Seminaris complementaris (6) 
Música per al cinema 1,5 Seminaris complementaris (6) 

Taller de muntatge – general 6 Tallers de muntatge (21) 
Taller de muntatge – posada en escena i 

narrativa 
2 Tallers de muntatge (21) 

Taller de muntatge – tràilers i material 
promocional 

2 Tallers de muntatge (21) 

Taller de muntatge - diàlegs 2 Tallers de muntatge (21) 
Taller de muntatge - Documental 3 Tallers de muntatge (21) 

Taller de muntatge - VFX (28h) 3 Tallers de muntatge (21) 
Taller de muntatge - Publicitat (24h) 3 Tallers de muntatge (21) 

Muntatge de series 3 Muntatge de series (3) 
Masterclasses 3 Masterclasses (3) 

 



                                           
 
 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

MÁSTER EN MONTAJE 

 

Créditos totales 
60 (Anual) 

 

 

Asignatura Créditos Materia (créditos materia) 
Fundamentos de la dramaturgia 3 Fundamentos de la dramaturgia (3) 

Teoría del montaje 6 Teoría del montaje (6) 
Técnica del montaje (ayudantía) 3 Técnica del montaje (ayudantía) (3) 

Taller Adobe Première 3 Tecnología del montaje (9) 
Taller Avid 6 Tecnología del montaje (9) 

Color Management, conformado de imagen y 
workflows 

1,5 Teoría y tecnología de la imagen (6) 

DIT, Data Wrangler y protocolos de seguridad 1,5 Teoría y tecnología de la imagen (6) 
Color Grading 2 Teoría y tecnología de la imagen (6) 
Masterización 1 Teoría y tecnología de la imagen (6) 

Complementos de sonido 1,5 Seminarios complementarios (6) 
Neurocinemática 1,5 Seminarios complementarios (6) 

Montar des del cuerpo 1,5 Seminarios complementarios (6) 
Música para el cine 1,5 Seminarios complementarios (6) 

Taller de montaje – general 6 Talleres de montaje (21) 
Taller de montaje – puesta en escena y 

narrativa 
2 

Talleres de montaje (21) 

Taller de montaje– tráileres y material 
promocional 

2 
Talleres de montaje (21) 

Taller de montaje - diálogos 2 Talleres de montaje (21) 
Taller de montaje - Documental 3 Talleres de montaje (21) 

Taller de montaje - VFX (28h) 3 Talleres de montaje (21) 
Taller de montaje – Publicidad (24h) 3 Talleres de montaje (21) 

Montaje de series 3 Montaje de series (3) 
Masterclasses 3 Masterclasses (3) 

 

 


