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Curso de Produción Musical 
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Descrición xeral  
 
O curso de Produción Musical consiste nun plan formativo  de 12 horas de duración proposto por Escola Municipal de 
Música Magariños do Concello de Brión para o alumnado do centro de 10 anos en diante.  
 
O curso trata sobre coñecer e manexar o programa de software de audio libre Audacity. A pesar de ser un software gratuito 
é un programa que ofrece amplas posibilidades. Todos os programas de edición de audio son parecidos en canto a funcións 
polo que saber manexar o audacity tamén serve para ter unha base se máis adiante queremos profesionalizarnos e traballar 
con programas profesionais tales como Protools, Logic, Cubase, Ableton… 
 
Número de prazas 
25 prazas 
 
Profesorado 
 
Diego Vieito Bouzán, profesor de percusión na Escola Municipal de Música Magariños ademáis de productor musical.  
 
Obxectivos 
O alumnado terá a capacidade de manexar as funcións básicas e esencias do programa. Será capaz de importar e exportar 
pistas con distinto formato, gravar pistas cun micrófono, editar o audio (cortar, pegar, desplazar...), coñecer as 
automatizacións de volume así como tamén o paneado, procesar as pistas de audio con ecualizador, reverb e compresión, 
normalizar o audio e mesturalo. 

Ó finalizar este curso o alumno terá os coñecementos básicos para a gravación e edición de audio como para producir un 
podcast (programa de radio). 
 
Precio 
Gratuito.  
 
Período de matrícula  
Aberto ata o 15 de marzo 
 
Comezo do curso 
Unha vez recibida a solicitude do alumno, o centro enviaraselle a chave de acceso e poderá comezar o curso. O curso 
estará aberto ata o vindeiro 31 de marzo.  
 

 
 
 
 


