


 
……………………...……………………………………………………………………………………..………………………………………… 
*DOBLATGE I LOCUCIÓ PUBLICITARIA ANUAL_ De setembre de 2012 a Juny de 2013 
  Total_160 hores 
  Durada_ 10 mesos 
  Grup_10 alumnes 
  Horari_Pendent d’establir* 
  Preu_1480  € (80 € per tases de matrícula + 1400 € pel curs complet)  
             Amb possibilitat de finançament sense interessos a 10 rebuts de 140 €. 
 
OBJETIU 
……………………...……………………………………………………………………………………..………………………………………… 
 
L'objectiu d'aquest curs serà el d'iniciar a l'alumne/a en la professió de l’actor/actriu de 

doblatge i locutor/a publicitàri/a.  

En ser un curs 100% pràctic, 160 hores seran suficients per interioritzar conceptes 

bàsics sobre tècniques de veu, interpretació i sincronització.  

Els nostres professors, professionals en actiu amb una llarga carrera a les seves 

esquenes, són un dels ingredients més importants per fer de la nostra escola una de les 

millors escoles de doblatge a nivell nacional. 

 
CALENDARI 
……………………...……………………………………………………………………………………..………………………………………… 
De setembre a Juny de 2012 
1 classe a la setmana de 4 hores 
 
*HORARI 
……………………...……………………………………………………………………………………..………………………………………… 
L’horari es confeccionarà a partir de les sol·licituds dels alumnes que escolliran sobre 
estes opcions: 
Dia de la setmana: Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres o dissabte. 
Horari: Mati : de 9 a 13 h. 
            Vesprada : de 17 a 21 h. 
 
MATRÍCULA 
……………………...……………………………………………………………………………………..………………………………………… 
Per matricular-se a aquest curs es requereix realitzar una prova d’accés que consisteix 

en una lectura interpretativa amb gravació, on Rafa Ordóñez, director de l’escola, 

valorarà els coneixements previs de l’alumne.  

Una vegada superada aquesta prova, l’alumne haurà de presentar la documentació 

requerida a l’imprés de matrícula i abonar les tasses corresponents. 
 
PROVA D’ACCÉS 
……………………...……………………………………………………………………………………..………………………………………… 
 
Primera convocatòria: 23 de Juliol.  
 
 
 
 
 
 
 
|  Grabador Jordán, 42 baix 46013 València 963 817 223  www.acestudis.com  info@acestudis.com 



PROFESSORAT 
……………………...……………………………………………………………………………………..………………………………………… 
 

 
LOCUCIÓ PUBLICITARIA 

Nina Romero Fabra 
Nina compta amb una llarga carrera com a actriu, directora de doblatge i locutora 

publicitària. Diplomada en Magisteri per la Universitat de València, Nina és la professora 
perfecta per la seua combinació com a professional del sector audiovisual i com a docent. 

 
 
 

DOBLATGE  
Rafa Ordóñez  

Rafa és una de les veus publicitàries més reclamades a la Comunitat Valenciana. Amb una 
llarga experiència com a locutor publicitari, actor i director de doblatge en àmbit local i 

nacional, Rafa dirigix la seua escola de doblatge des de 2007. El seu objectiu és formar 
persones amb un sistema professional, pràctic i humà. El seu fi: Crear un ampli catàleg de 

veus professionals, femenines i masculines, infantils i adultes preparades per a realitzar 
projectes publicitaris i de doblatge amb la màxima qualitat i a nivell Internacional. 

 
 

 
TÈCNICA VOCAL 

Rosa López 
Llicenciada en Art Dramàtic per l'Escola Superior d'Art Dramàtic i Dansa de València, 
compta amb una gran experiència com a actriu, cantant, actriu de doblatge i locutora 

publicitària per a TV i teatre. Des de 2007, Rosa López pertany a l'equip de professionals 
d'AC Estudis per la seua estricta professionalitat, pel seu caràcter polivalent i per la seua 

qualitat humana. 
 
 
 

INTERPRETACIÓ 
Mamen Mengó 

Llicenciada en Art Dramàtic per l'Escola de l'Actor de València, Mamen ha realitzat 
centenars de projectes audiovisuals en tot el país com a actriu, ballarina, i cantant. La 

nostra professora més polivalent ha aconseguit, amb l'esperit més positiu i alegre, que les 
seues classes siguen a més d'efectives, unes de les més divertides. 

 
 
 
 
MATÈRIES 
……………………...……………………………………………………………………………………..………………………………………… 

 
   interpretació vocal 20 hores   
 
   tècnica vocal 20 hores   
 
   doblatge 80 hores   
 
   locució publicitaria  40 hores 
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