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Curs intensiu de Logic Pro X 

 (nivell bàsic) 
 

Barcelona, 20 de novembre de 2017 
 
 

      Organitzat per:              Coorganitzat per: 
 

       
                          

 
 

DESTINATARIS: 

Compositors, orquestradors i arranjadors interessats en el programa Logic Pro X. 

OBJECTIUS: 

Logic Pro X és una aplicació completa i avançada de processament d’àudio, produccions i 

MIDI que proporciona totes les eines necessàries per crear música amb qualitat professional. 

L’objectiu d’aquest curs intensiu és que els alumnes aprenguin a utilitzar Logic Pro X per a 

composicions, arranjaments musicals, sincronització amb imatge i edició, entre altres 

funcions, per treure el màxim rendiment a les cançons, els playbacks, la manera de 

compondre, etc. Gràcies a Logic Pro X s’aprendran molts trucs que faciliten la feina a l’estudi 

de gravació. 
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PROGRAMA: 

• Configuració de Logic Pro X per a un millor rendiment 

• Treball i navegació pel projecte 

• Ús d’instruments virtuals i Apple loops 

• Gravació i edició de pistes MIDI 

• Tècniques d’organització de sessions 

• Edició d’àudio 

• Treball amb notació 

• Automatització 

• Drummer tracks 

• Exportació de temes en diferents formats 

 
PROFESSOR: 

Fernando Sancho 
Director d’orquestra, compositor, arranjador i productor musical, va estudiar solfeig, 

harmonia i piano al Reial Conservatori Superior de Música de Madrid. Va complementar els 

estudis musicals amb cursos de direcció d’orquestra i d’orquestració. Ha estat productor 

discogràfic i arranjador d’artistes tan diversos com Presuntos Implicados, Massiel, Paloma 

San Basilio, Radio Futura, Ana Belén, Víctor Manuel, l’Orquestra Simfònica de RTVE, Sergio 

Dalma, Ainhoa Arteta i Revólver, i ha treballat per a campanyes publicitàries d’El Corte 

Inglés, Cortefiel, Renfe i l’ONCE, entre altres. Ha dirigit l’Orquestra Filharmònica Reial de 

Londres, l’Orquestra Simfònica de Madrid, l’Orquestra Simfònica d’Europa i el Cor de RTVE, 

entre altres, i ha compost sintonies per a televisió, així com bandes sonores de cinema i 

televisió. A més de tenir coneixements avançats de Logic Pro X, domina Sibelius. 
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DATA, HORARI I LLOC: 
 
BARCELONA 
Data: 20 de novembre de 2017 
Horari: d’11 a 14 h i de 15 a 18 h 
Durada: 6 hores 
Lloc: Aula Multimèdia – Seu de SGAE a Catalunya. Passeig de Colom, 6 – 08002 Barcelona 
 
 
MATRÍCULA (IVA inclòs): 
 

 ALUMNES 
NOUS 

ANTICS 
ALUMNES 

SOCIS 
SGAE  

Cost del curs 60 € 45 € 30 € 
 

 
SELECCIÓ DELS ALUMNES: 
 
La inscripció al curs s’ha de fer en línia a través de la pàgina web de Fundació SGAE 
(www.fundacionsgae.org), des de la pàgina informativa del curs. 
Les inscripcions s’admetran per ordre d’arribada fins a completar la capacitat establerta 
(20 places) o fins al dia del curs. 
La realització del curs està subjecta a un nombre mínim d’inscrits. 
Cada alumne ha d’assistir al curs amb el seu portàtil Apple i el programa Logic Pro X 
instal·lat.  
 
 

INFORMACIÓ: 
 

BARCELONA  
Fundació SGAE 
Silvia Pérez 
Tel. 93 268 90 00 ext. 2234 
sperez@fundacionsgae.org 
 
www.fundacionsgae.org 
www.sgae.es  www.sgae.cat 

NOTA: Fundació SGAE es reserva el dret de modificar qualsevol aspecte del programa 
si les circumstàncies ho requereixen. 


