
 
……………………...……………………………………………………………………………………..………………………………………… 
*DOBLATGE I LOCUCIÓ PUBLICITARIA INTENSIU_ JUNY 2012 
  Total_20 hores 
  Grup_10 alumnes 
  Horari_Dissabtes de 10 a 14 
  Preu_200 € 
 
OBJETIU 
……………………...……………………………………………………………………………………..………………………………………… 
 
L’objectiu del curs serà introduir a l’alumne en la disciplina del doblatge i la locucio 
publicitaria mitjancat un sistema professional al mateix temps que divertit, creatiu i 
efectiu. 
20 hores pràctiques seràn suficients per reconeixer els conceptes bàsics d’aquesta 
professio: l’interpretacio, tecnica voal i sincronització. 
El més importatn de l'Escola d'AC Estudis són els professionals dels que disposem: 
actors i directors de doblatge en actiu amb una llarga experiència al sector audiovisual. I 
això es tradueix en una formació de màxima qualitat. 
 
GRUP 
……………………...……………………………………………………………………………………..………………………………………… 
10 alumnes 
 
CALENDARI 
……………………...……………………………………………………………………………………..………………………………………… 
2,9,16,23 i 30 de Juny de 2012 
5 classes de 4 hores 
 
HORARI 
……………………...……………………………………………………………………………………..………………………………………… 
Dissabtes de 10:00 a 14:00 
 

PROGRAMA                                                                                                          

……………………...……………………………………………………………………………………..………………………………………… 
 

dissabte 2   dissabte 9   dissabte 16 

de 10:00 
a   12:00 DOBLATGE   

de 10:00  
a   12:00 TÈCNICA VOCAL   

de 10:00  
a   12:00 INTERPRETACIÓ 

  Rafa Ordóñez     Rosa López     MAmen Mengó 

de 12:00  
a   14:00 DOBLATGE  

de 12:00 
a   14:00 DOBLATGE  

de 12:00  
a   14:00 DOBLATGE 

  
Rafa Ordóñez     Rafa Ordóñez     Rafa Ordóñez 

dissabte 23   dissabte 30     

de 10:00  
a   12:00 PUBLICITAT   

de 10:00  
a   12:00 DOBLATGE       

 Nina Romero     Rafa Ordóñez    

de 12:00  
a   14:00 PUBLICITAT  

de 12:00  
a   14:00 DOBLATGE    

  Nina Romero    Rafa Ordóñez    
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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 i cantant en TV, teatre i doblatge. Des de 
2007, Rosa López pertany a l'equip de professors 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 2 hores   
 
   tècnica vocal 2 hores   
 
   doblatge 12 hores   
 
   locució publicitaria  4 hores 
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