


 
……………………...……………………………………………………………………………………..………………………………………… 
*DOBLATGE I LOCUCIÓ PUBLICITARIA AVANÇAT BUSINESS_  
  De setembre de 2012 a Juny de 2013 
  Total_120 hores 
  Durada_ 10 mesos 
  Grup_7 alumnes 
  Horari_Pendent d’establir* 
  Preu_1400 € pel curs complet 
             Amb possibilitat de finançament sense interessos a 10 rebuts de 140 €. 
 
OBJETIU 
……………………...……………………………………………………………………………………..………………………………………… 
 
L'objectiu d'aquest curs serà perfeccionar la tècnica adquirida al nivell d’iniciació ja 

superat anteriorment per l’alumne.  

Com que els grups seran reduïts (7 alumnes), el ritme de les classes serà més àgil i 

pròxim a una convocatòria real de doblatge o locució publicitària. A més, el professorat 

es posicionarà com a director de doblatge realitzant càsting de veus previ amb els 

alumnes de produccions audiovisuals completes amb el fi de treballar també l’evolució 

dels personatges d’una producció. 

A aquest curs l’alumne ha d’ aconseguir resultats ja professionals aptes per ser emesos 

a un mitjà públic. 

 
CALENDARI 
……………………...……………………………………………………………………………………..………………………………………… 
De setembre a Juny de 2012 
1 classe a la setmana de 3 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 10 a 13 h. 
            Vesprada : de 16 a 19 h. ó de 19 a 22h.  
 
MATRÍCULA 
……………………...……………………………………………………………………………………..………………………………………… 
Per matricular-se a aquest curs l’alumne haurà de presentar la documentació requerida 

a l’imprés de matrícula i abonar les tasses corresponents. 
 
MATÈRIES 
……………………...……………………………………………………………………………………..………………………………………… 

 
   doblatge 90 hores                                   interpretació vocal 6 hores                                
 
   locució publicitaria  18 hores             tècnica vocal 6 hores   
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PROFESSORAT 
……………………...……………………………………………………………………………………..………………………………………… 

 
NINA ROMERO  

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. 

 
 

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. 

 
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. 
 

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. 

 
INMA SANCHO 

Llicenciada en Magisteri i Art Dramàtic per la ESAD, Inma ha realitzat projectes 
audiovisuals a nivell nacional com a actriu i directora en cine, ballarina i cantant a 

teatre, TV i doblatge.  Actualment interpreta a la entranyable “Paqui” en la 
reconeguda sèrie d’èxit L’Alquería Blanca.  

Tenim la sort de tenir a Inma, amb la seva brillant experiència professional i la 
seua senzillesa i dolça personalitat, dins de l’equip de professionals de l’escola 

d’AC. 
 

PILAR MARTÍNEZ 
Llicencià en Art Dramàtic per l'Escola de l'Actor de València, Pilar és hui una actriu 

de renom al nostre país. Ha treballat a teatre, TV, cine i doblatge des de 1989, i 
ha sigut actriu fixa a sèries d’èxit televisiu com “Bon dia, bonica”, “Socarrats”, 

“Negocis de família” o “Les Moreres”.  
Guardonada amb premis de prestigi com el de millor actriu de doblatge per la 

“AAPV” a 1996, el “Premi Margarida Sirgú” com a millor actriu de Catalunya al 
2001, o el premi “Arts Escèniques de València” a la millor actriu protagonista en 
2005, entre altres, és a més una de les persones amb més sensibilitat humana 

que ens hem trobat al camí de la nostra carrera professional.   
La veu del entranyable personatge Suneo de Doraemón conegut pels més menuts 

serà la professora amb filosofia coaching més divertida de l’escola. Tota una sort 
per qui puga gaudir-la. 
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