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La  següent  és  la  llista  de  material  permès  i  aconsellat  per  a  la  prova  de  Cultura  Audiovisual.  Us 

aconsellem dur tot aquest material a les proves.

Material per a l'examen de Cultura audiovisual

Es suggereixen diferents materials de dibuix de tècniques seques per a la part gràfica com:

-Bolígraf

-Retoladors (nous, no gastats i que no travessin massa el paper)

-Llapis de diversa duresa (alguns de gamma tova)

-Ploma estilogràfica

-Retoladors amb punta de pinzell

-Llapis de colors

-Una regla petita i escaires

-Paper de dibuix DIN A4.

No s’ acceptarà l’ús de materials líquids

Aquest  document s'ha creat redactant orientacions i  responent a les preguntes proposades al  model 

d'examen de Cultura Audiovisual publicat per la Secretaria d'Universitats i Recerca. 

Model Prova Cultura Audiovisual 2015 (document enllaçat)
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CULTURA AUDIOVISUAL 

Sèrie Prova - PAU-2015 

L’estructura de la prova és la següent: una primera part que constarà de tres preguntes curtes amb un  

valor d’un punt cadascuna i una segona part amb dues opcions que estarà subdividida en tres preguntes,  

amb un valor de set punts. Cada opció s’ha dissenyat pensant en les vies d’accés dels alumnes, de tal  

manera que hi haurà una més dirigida a l’anàlisi i la reflexió sobre els aspectes de la Cultura Audiovisual i  

una altra més adreçada a les capacitats creatives de la Cultura Audiovisual. 

Cal realitzar el primer exercici, responent a les tres preguntes que el formen, i resoldre els 

enunciats de les 3 preguntes d'una de les dues opcions del segon exercici: A o B.

Exercici 1 (3 punts) 

Criteris d'avaluació (orientacions)

Es tracta d’una pregunta breu, on es valorarà l'ús del llenguatge específic de la matèria, l’ordenació  

d’idees i la jerarquia de conceptes, així com la comprensió de la temàtica en el seu context històric. En  

aquesta part de la prova s’introdueix la possibilitat que la resposta gràfica (dibuix) estigui present, però  

no se’n valorarà la qualitat artística. 

Responeu, de manera concisa, a les qüestions següents: 

1.1. En què consisteix la transició anomenada per  fossa  en el procés d’edició televisiva? (1 

punt) 

La  transició  anomenada  fossa,  és  un  recurs  de  muntatge  habitualment  utilitzat  com a  obertura  o  

tancament. Consisteix en l'edició d'un pla de tal manera que  es va fent cada cop més fosc o més clar  

fins que la pantalla ens mostra un pla totalment negre o blanc. Si la transició és a negre, l'anomenarem  

«fossa a negre» i és cap al color blanc , lògicament, «fosa a blanc»

1.2. Descriviu breument el concepte de fora de pla. (1 punt) 

El fora de camp és el terme que defineix l’acció que passa fora de la vista de l’espectador, més enllà de  

l’enquadrament  de  l’espai  decidit  pel  realitzador.  Té  una  funció  narrativa  clara,  ja  que  amaga  

conscientment algunes situacions que el director no vol mostrar, pot provocar ansietat o portar a engany, 

fent pressuposar coses diferents de les que veritablement passen en l’acció.

Un  exemple  de  l’ús  del  fora  de  camp  pot  ser  la  mirada  d’un  personatge  cap  a  una  banda  del  
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enquadrament i la seva expressió de pànic. L’espectador pot pressuposar que el personatge ha estat  

testimoni d’una escena d’horror, però no en pot estar segur.

1.3. Quina diferència hi ha entre una seqüència i un pla seqüencia en el muntatge audiovisual? 

(1 punt) 

Una SEQÜÈNCIA és un seguit d'escenes que formen part d'una mateixa unitat narrativa. Aquest seguit  

d'escenes  es  roden  en  diferents  plans  i  disposen  organitzades  durant  muntatge  de  la  fase  de  

postproducció, en canvi, el PLA-SEQÜÈNCIA és una seqüència que es roda en un sol pla, en una única  

presa, sense cap tipus de muntatge, directament i sense interrupció, i  per això conserva les unitats  

espacial i temporal.

Per la seva realització la càmera es desplaça seguint una meticulosa planificació que pot incloure diversos  

tipus d’enquadraments, i per tant de plans. Un exemple clàssic és la pel·lícula d'Alfred Hitchcock Rope,  

1948, rodada tota ella en un sol pla seqüència. I exemples populars i contemporanis poden ser els lip-

dub filmats en un sol pla, on la càmera es desplaça al llarg del recorregut on els participants realitzen els  

cants i coreografies previstos.

3

http://universitatsirecerca.gencat.cat/web/sites/universitatsirecerca/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/.content/acces_i_admissio_a_la_universitat/proves_d_acces_a_la_universitat__pau/examens_i_informacio_de_les_materies/cultura_audiovisual/documents/Model-Prova-Cultura-Audiovisual-2015.pdf


Orientacions i solucionari del Model Prova Cultura Audiovisual 2015.

Exercici 2 (7 punts) 

Criteris d'avaluació (orientacions)

Haureu d'escollir entre una de les dues pocions proposades, A o B. Una d'elles està més dirigida a l’anàlisi 

i la reflexió sobre els aspectes de la Cultura Audiovisual i l'altra més adreçada a les capacitats creatives 

de la Cultura Audiovisual. En qualsevol cas es valorarà el llenguatge específic de la matèria. 

Cal que feu una correcta exposició i ordenació d’idees, una jerarquia dels conceptes demanats i que 

demostreu capacitats imaginativa i deductiva. Igualment es demanarà la comprensió dels temes dins del 

context històric i la seva relació amb l’entorn quotidià –com una obra d’art, el cinema o la fotografia, és  

fruit del seu context-. No es poden fer telegrames en les anàlisis, i per evitar aquest tipus de resposta es 

demanaran un mínim de 250 paraules en les respostes als anàlisis visuals o de textos. 

Pel que fa a la part resolutiva dels dibuixos se’n valorarà la qualitat, tant del procés de realització com de 

la correcta execució. El dibuix ha d’ésser intel·ligible per sí mateix, les ombres creïbles i coherents, la 

composició i els enquadraments han d’estar justificats. 

OPCIÓ A 

Observeu  el  fotograma  següent  de  la  pel·lícula  The  Big  Sleep  (1946),  i  responeu  a  les 

qüestions 2.1, 2.2 i 2.3. 
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2.1. The Big Sleep s’enquadra dins d’un gènere cinematogràfic concret. Digueu de quin gènere 

es tracta i expliqueu-ne les característiques més rellevants que es troben reflectides en aquest 

fotograma. Extensió mínima de la resposta 150 paraules. (2 punts) 

The Big Sleep/ El son etern (Howard Hawks, 1946), pertany al gènere del cinema negre o thriller. 

Es  tracta  d'històries  d'intriga caracteritzades per  tenir  ritme ràpid,  acció,  herois  enginyosos i  vilans  

poderosos i influents, on els temes són successos criminals inquietants. On els personatges principals són  

generalment investigadors, falsos culpables, criminals, agents secrets, etc...

D'aquest gènere, els subgèneres que se'n deriven són: el cinema de gàngsters, especialitzat en màfies i  

crims (anys 30), o el cinema negre, desenvolupat als estats Units, durant les dècades dels anys 1940 i  

1950, amb successos plens d'ironia, tensió i desesperació, subgènere al quan pertany més concretament  

The Big Sleep. 

Habitualment, les pel·lícules de cinema negre giren entorn de fets delictius i criminals d'una societat  

violenta. Per descriure l'escena es fa servir  un llenguatge metafòric caracteritzat per una il·luminació  

tenebrosa en clarobscur, amb un fort contingut expressiu i una característica estilització visual, i es juga  

amb l'ús d'ombres per exaltar la psicologia dels personatges. 

Les personalitats dels personatges i les seves motivacions són complicades, les fronteres entre bons i  

dolents es difuminen i l'heroi acostuma a ser un antiheroi amb un passat fosc. I un element important  

que el caracteritza serà la presència de la dona fatal, que, aparentment inofensiva, pot conduir les seves  

víctimes al perill o a la mort. 

Els finals solen ser agredolços quan no presenten directament el fracàs del protagonista. 

2.2. Definiu els termes següents i apliqueu ambdós al fotograma de la pel·lícula The Big Sleep: 

(2 punts) 

-punt de fuga; 

-llei de terços; 
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El punt de fuga és un punt situat a la línia d'horitzó i corresponent al punt on l'espectador mira, és, per  

tant el lloc on convergeixen totes les rectes projectades perpendiculars a l'espectador.

En aquest fotograma, els elements que reforcen el sentit de profunditat són les línies del sofà. Les línies  

paral·leles formades per les arestes dels coixins i frontal del sofà es mostren aquí convergents en un punt 

allunyat  que es trobaria  en una zona de l'angle superior  esquerra,  fora de l'enquadrament  escollit.  

Destaquem que  aquestes  línies  remarquen  el  rostre  de  la  protagonista  i  la  línia  de  la  mirada  del  

personatge cap als ulls de la noia, dirigint la lectura de la imatge.

Segons la regla o llei dels terços, els personatges o objectes principals d'un pla han d'estar col·locats en 

les interseccions resultants de dividir la pantalla en tres parts iguals en sentit vertical i també en sentit  

horitzontal.  D'aquesta manera s'aconsegueix  evitar  la monotonia que produeixen els  enquadraments  
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massa simètrics.

En aquest fotograma, aplicant  la llei  dels  terços  observem que els  dos personatges principals estan  

situats en els laterals de la imatge, i els nuclis d'atenció, encreuaments entre les divisions, coincideixen,  

a l'esquerra de la imatge, amb zones que ens remarquen subtilment la feminitat de l'actriu, bust i llavis, i  

a la dreta emmarcant el rostre de l'actor.

2.3. Prenent com a referència aquest fotograma de la pel·lícula The Big Sleep, dibuixeu un guió 

il·lustrat amb un total de nou plans identificant cada tipus de pla dibuixat. En aquest guió 

il·lustrat heu d’incloure els tipus de pla següents:  gran pla general,  pla mig,  pla americà,  

primer pla, primeríssim primer pla. (3 punts) [D'acord amb els criteris generals d'avaluació, es 

valorarà especialment la qualitat gràfica i la correcta execució en el procés de realització dels 

dibuixos que il·lustren el guió.]

Criteris d'avaluació (orientacions)

•El dibuix, tot i que, segons sigui l’enunciat, pot tenir un grau d’esquematització elevat, ha de ser 

polit. Cal evitar línies imprecises i brutes o tintes planes que no ho siguin (llevat que es cerqui un 

efecte expressiu molt clar.)

•Es tracta de dibuixar de forma intel·ligible i que el dibuix sigui comprensible per si mateix. No 

s’acceptarà una explicació per escrit sobre que s’ha volgut dibuixar.

•En cas d’ombres, aquestes han de ser creïbles i coherents.

•La composició de l’enquadrament ha d’estar justificada.

•La tipografia ha de ser apropiada i s’ha d’entendre.

 Format: la proporció dels dibuixos als guions il·lustrats haurà de ser estàndard (16:9 o 4:3 en TV). En el  

cas  del  còmic  les  vinyetes  modificaran  el  seu  format  segons  criteris  compositius  i  expressius.

Informació mínima que hauran de tenir per cada pla (si es demana):

•Ordre de seqüència i pla.

•Dibuix (d’acord amb les especificacions generals).

•Tipus de pla (cal assenyalar-lo).

•Duració estimada del pla.

•Descripció de l’acció en text.

•Informacions complementàries com transicions, moviments, efectes diversos, etc.

Nota: Una referència poden ser vinyetes de 4,8 x 8 cm per al guió cinematogràfic, i 8 x 6 cm per al guió  

televisiu.
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OPCIÓ B 

Observeu atentament la  imatge següent,  del  fotògraf  Antonyus Bunjamin i  responeu a les 

qüestions 2.1, 2.2, i 2.3. 

2.1. Analitzeu la imatge considerant els aspectes següents: 

-Ordre de lectura i recorreguts visuals. 

-Estructura de la imatge. 

-Valoració cromàtica i textures. 

Extensió mínima de la resposta 250 paraules. 

(3 punts) 

Aquesta imatge il·lustra o escenifica un somni, on podem observar un ocell volador (en forma d'ocell de  

papiroflèxia) amb un genet anònim (la caputxa no ens permet observar el seu sexe, o edat, el que  

permet que ens puguen identificar amb ell) en un cel ple de núvols que formen un camí cap a un castell  

també volador d'arquitectura fantàstica.

Pel que fa a l'ordre de lectura i recorreguts visuals en la imatge, es traça una línia imaginaria que dirigeix  

la mirada d'un dels elements principals a l'altre ( on els núvols reforcen aquest camí que ens guia des de  

l'ocell  de  paper  al  castell.  El  recorregut  visual  va  doncs  des  de la  cantonada inferior  esquerra,  on  

observem l'ocell de paper volador gegant (en proporció a la persona que el cavalca) i situat en primer  

pla,  fins  a  la  cantonada superior  dreta,  on  trobem el  castell,  més  allunyat,  al  que  l'au  i  genet  es  

dirigeixen.
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La disposició dels elements principals s'organitza en diagonal ascendent d'esquerra a dreta, concentrant  

els elements, textures i il·luminació en guiar-nos en aquest sentit per explicar-nos l'objectiu del genet  

volador.

Es tracta d'una imatge en blanc i negre, potser per potenciar el significat oníric de la mateixa, on podem  

destacar l'enfosquiment dels marges de la imatge,  augmentant el sentiment d'onirisme, d'il·lustració  

d'escena somiada. I on les ombres i textures que destaquen són la del paper doblegat de l'ocell i la roba  

del genet que el cavalca, del camí de núvols, el castell fantàstic i el cel de fons.

2.2.  Definiu  com són  i  quina funció  tenen el  pla  general  i  el  primer  pla  en el  llenguatge 

audiovisual. (2 punts) 

Un pla general representa un escenari ampli en el qual es poden distingir bastant bé els personatges. Té 

sobretot un valor descriptiu, i situa els personatges en l'entorn on es desenvolupa l'acció. Aquest pal ens  

indica quina és la persona que realitza l'acció i on està situada (actua com el subjecte d'una frase); però  

també pot mostrar diverses persones sense que cap d'elles destaqui més que les altres. El pla general  

permet apreciar bastant bé l'acció que desenvolupen els personatges, de manera que també aporta un  

cert valor narratiu.

El  primer pla representa la cara del personatge i la seva espatlla. La càmera està molt  a  prop dels 

elements que registra. Aporta essencialment un valor expressiu a l'audiovisual. Serveix per destacar les  

emocions i els sentiments dels personatges, afegint detall a la trama (representa l'adjectiu de la frase).  

El primer pla sol tenir una curta durada i se sol intercalar amb altres plans, ja que aporta poca informació  

sobre el que fa el personatge i sobre l'entorn que l'envolta. 

2.3. Com es relacionen en fotografia els termes següents? 

-profunditat de camp; 

-diafragma. 

(2 punts) 

Amb un diafragma tancat, amb nombre f gran, obtindrem una imatge amb nitidesa en tots els plans, per  

tant amb molta profunditat de camp, en canvi,  amb un diafragma obert (nombre f petit) obtindrem una  

imatge amb poca profunditat de camp.

Material didàctic elaborat per Magda Murillo Clavé.
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