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Blocs de continguts

Bloc 1: Integració de so i imatge en la creació d’audiovisuals.

Bloc  2:  Característiques  de  la  producció  audiovisual  i  multimèdia  en  els
diferents mitjans.

Bloc 3: Els mitjans de comunicació audiovisual.

Bloc 4: La publicitat.

Bloc 5: Anàlisi d’imatges i missatges multimèdia.



Bloc 3: Els mitjans de comunicació audiovisual: la televisió i la
ràdio.

3.1. La televisió.

La televisió s'incorpora als mitjans de comunicació de masses als anys '60 del
segle  XX,  quan  altres  mitjans  (ràdio  i  cinema)  ja  estaven  plenament
desenvolupats. L'articulació del llenguatge televisiu ha sorgit de fusionar els
llenguatges propis del cinema i la ràdio.

La  televisió  comparteix  amb  el  cinema  l'ús  del  llenguatge  audiovisual  i  el
muntatge  de  les  imatges,  és  a  dir,  cinema  i  televisió  utilitzen  la  mateixa
gramàtica  audiovisual:  la  forma  d'explicar  històries  o  elaborar  discursos,
mitjançant l'articulació d'imatges, plans, enquadraments i moviments.

Amb la ràdio, la televisió comparteix la immediatesa i  el  llenguatge verbal.
Tots dos són mitjans “calents”, no precisen que el receptor estiga alfabetitzat,
i  a  més, treballen en “directe”.  Tot i  que per televisió s’emeten programes
gravats, pel·lícules, sèries, etc., el format més característic de la televisió és el
programa en directe basat en el muntatge en temps real.



3.2. Característiques tècniques i expressives del llenguatge televisiu.

El discurs televisiu és:

• FRAGMENTAT  :  Els  programes estan pensats  com a unitats  per  a  ser
presentades  en  blocs,  però  s'alternen  amb  espais  de  publicitat.  En
alguns  programes  s'alternen  blocs  d'humor,  música,  esports,
informació, entrevistes, videoclips, etc.

• CONTINU  : El discurs televisiu no conclou mai, és el propi espectador qui
determina la durada del missatge.

• ESPECTACULAR  :  La  televisió  busca  l'espectacularitat  mitjançant:
imatge, música, il·luminació, color, ritme, etc.

• INCITADOR  AL  CONSUM  :  La  publicitat  és  la  principal  font  de
finançament  de  les  televisions.  Les  empreses  anunciants  exerceixen
una  alta  influència  en  la  tipologia  dels  programes  i  els  models
d'audiència a construir. Les programacions estan destinades a competir
per a crear audiència.

• BANALITZADOR  DE  CONTINGUS  :  Discurs  apreciable  per  tothom;
missatge que ha de ser entès per les  grans masses de consumidors.
Discursos  amb  una  mínima  profunditat  i  una  màxima  extensió  dels
temes. Els anunciants no inverteixen en publicitat per a programes de
baixa  expectació.  Prefereixen  una  programació  massiva  i  totalitzant,
d'ací l’èxit de l’anomenada “telebrossa”.

• CALENT  : Predomina allò emocional per damunt d'allò racional.



3.3. Els gèneres televisius.

Els gèneres televisius es classifiquen segons la temàtica dels continguts i el
públic al qual es dirigeixen.

• INFORMATIUS  :  Són  totes  aquelles  produccions  que  tenen  com  a
objectiu informar dels fets d’actualitat i d’interès general, ja siga des de
la  fórmula  periodística  de  la  notícia  o  des  de  qualsevol  dels  seus
subgèneres (entrevista, crònica, reportatge, etc.).

- Telenotícies.

- Resums setmanals.

- Especials informatius.

- Debats informatius. 

- Entrevistes.

- Informació meteorològica. 

- Informació del trànsit.

- Avanços informatius.

• FICCIÓ  :  Són  programes  de  reconstrucció  o  representació  dramàtica
dialogada, interpretada per actors, que recreen o reconstrueixen fets
històrics  o ficticis  (producte de la  imaginació de l’autor).  Els  formats
depenen del seu tractament (comèdia o tragèdia), estructura narrativa
o format de producció.

- Ficció dramàtica (teatre, fulletons –“culebrones”-, telesèries, 
etc).

- Ficció còmica (telecomèdies, comèdies de situació –sitcoms-).

- Llargmetratges i curtmetratges

- Telefilms

• VARIETATS  :  Són  tots  aquells  programes  en  els  que  domina  l’estil  i
esperit  de  l’espectacle  com  els  musicals,  magazins  lleugers,  etc.  El
gènere  inclou  temàtiques  específiques  com  concursos,  actuacions
artístiques, monòlegs, humor, màgia, etc.

- Concursos, Talk shows, espectacles, programes d’humor, 
programes satírics, Late night shows, etc.

• MUSICALS  : Són programes en els que la música és l’element dominant
del seu contingut.

- Òperes, operetes, sarsueles i música clàssica; comèdies 
musicals; ballet i dansa; música lleugera (pop-rock); videoclips; 
jazz; folklore, etc.



• ESPORTIUS  :  El  seu  element  central  és  l’esport,  en  qualsevol  de  les
seues manifestacions, ja siguin competitives o no.

- Retransmissions esportives, notícies, magazines, 
esdeveniments, etc.

• DIVULGATIUS  I  DOCUMENTALS  :  Es  dediquen  al  camp  específic  del
coneixement o de la realitat social i adopten la forma documental o de
revista periòdica. Els agrupem per àrees d’interès.

- Art, ciències, cultura i humanitats, oci i consum.

• EDUCATIUS  : S’ajusten a temes relacionats amb la formació i l’educació.
Els agrupem en funció del públic al que van destinats. Adults, escolars i
preescolars, universitaris i post-universitaris.

• RELIGIOSOS  :  Es basen en les diferents formes de culte o d’inspiració

similar.  Comprenen  els  serveis  religiosos  (misses)  i  els  programes
informatius o magazins dedicats a la temàtica religiosa.

• PUBLICITAT  : Són els espais constituïts per unitats de publicitat o spots,
que  tenen  com  a  finalitat  la  informació  comercial  persuasiva  sobre
diferents productes. Conforma aquest gènere la publicitat ordinària, els
publireportatges, la publicitat institucional i la propaganda política.

• ALTRES  PROGRAMES  :  Taurins,  loteries,  avanços  de  programació,
promocions de programes, cartes d'ajust, transicions, etc.



Activitat 1: Busca, a les diferents cadenes de televisió, exemples concrets de
programes televisius actuals seguint la següent taula.

GÈNERE TIPUS DE PROGRAMA
NOM DEL

PROGRAMA
CADENA

FRANJA
HORÀRIA *

DURADA

INFORMATIU TELENOTÍCIES

INFORMATIU
 INFORMACIÓ

METEOROLÒGICA

FICCIÓ
FICCIÓ DRAMÀTICA

(FULLETÓ)

FICCIÓ
FICCIÓ DRAMÀTICA

(TELESÈRIE)

FICCIÓ FICCIÓ CÒMICA (SITCOM)

VARIETATS TALK SHOW

VARIETATS LATE NIGHT SHOW

VARIETATS CONCURS

MUSICAL MÚSICA POP-ROCK

MUSICAL ÒPERA

ESPORTIU RETRANSMISSIÓ

ESPORTIU MAGAZIN

ESPORTIU NOTÍCIES

DOCUMENTAL CULTURAL

RELIGIÓS MAGAZIN

RELIGIÓS MISSA

* Franja horària: matí, vesprada o nit.



3.4. La ràdio.

Les primeres  emissions de ràdio foren realitzades a inicis  del  segle XX per
radioaficionats amb una certa curiositat per aquest mitjà. No serà fins 1916
quan s'inaugure  la  primera  emissora  comercial  als  EUA,  concretament  a  la
ciutat de Nova York. Tal va ser el creixement del mitjà a Amèrica del Nord que,
en  1935,  es  fundà  la  Columbia  Nexus  Service,  una  agència  de  notícies
encarregada de distribuir la informació entre les emissores existents en aquell
moment als Estats Units.

A Espanya, les emissores comercials no van aparéixer fins la dècada dels anys
vint, una de les primeres emissores comercials va ser Rádio Ibérica (1923), poc
després van sorgir la  Sociedad Española de Radiodifusión (SER),  Radio España
de Madrid (Onda Cero), Radio Barcelona, Radio Club Sevillano, Radio Cádiz, etc.



3.5. Característiques tècniques i expressives del llenguatge radiofònic.

Hi ha una manera de "parlar" pròpia de la ràdio. El llenguatge radiofònic és el
conjunt d'elements que s'empren a la ràdio per crear imatges auditives en la
ment dels oïents. Per crear aquestes imatges s'empren quatre elements: la
veu (paraula), la música, els efectes de so i el silenci. 

• LA VEU  :  La veu és l’eina de comunicació humana per excel·lència.  És el

recurs  de  què  disposa  el  locutor  per  transmetre  els  matisos,  les
sensacions, les emocions, etc. La veu és so i, per tant, presenta un to, una
intensitat i  un timbre, al marge d’altres característiques acústiques com
ara el ritme, l’entonació, etc. El to, la intensitat i el timbre són susceptibles
de variació de manera intencionada. El to juga un paper fonamental en la
construcció  sonora  d’ambients  i  escenaris.  Les  veus  baixes  o  greus
s’associen  a  les  sensacions  de  tristesa,  mentre  que  les  veus  agudes
denoten  alegria,  optimisme,  sorpresa,  por,  nerviosisme,  tensió.  La
intensitat de la veu expressa també actituds emocionals. Una veu forta
suscita còlera, ira, agressivitat, però també  alegria i optimisme. Una veu
baixa, fluixa, s’associa a tristesa, pessimisme, debilitat.

• LA  MÚSICA:  La  utilització  de  la  música  a  la  ràdio  depén  del  tipus  de

programa,  de  la  intenció  i  del  context  en  què  s’integre  la  música.  Les
funcions de la música poden ser de varis tipus: 

-  Funció sintacticogramatical: Quan la música s’utilitza per ordenar i  
distribuir  els  continguts,  amb  una  intenció  organitzadora.  Podem  
distingir entre sintonia, cortina, ràfega, fons musical, jingle.

-  Funció programàtica: Quan la música és el contingut principal d’un  
programa o d’una emissora. 

-  Funció descriptivoambiental:  Quan la música ajuda a descriure un  
lloc, un espai o un ambient. 

-  Funció descriptivoubicativa:  Quan la música trasllada mentalment  
l’oient a un lloc o a un espai concret. 

-  Funció  descriptivoexpressiva:  Quan  la  música  s’usa  per  il·lustrar  
l’univers interior d’un personatge o el sentiment que li produeix una  
determinada situació.



• ELS EFECTES DE SO  : Són els sons, naturals o artificials, que desencadenen
en  l’oient  percepcions  d’imatges  auditives.  Els  efectes  sonors  donen
realitat a l'acció i a la paraula i fan més creïble el fet o l'acció que s'explica.
Durant  molt  de  temps  cada  programa  utilitzava  els  seus  materials  per
crear o simular efectes sonors concrets. Actualment es disposa d'àmplies
col·leccions discogràfiques  que emmagatzemen una gran informació  de
sons, de les quals el muntador.

• EL  SILENCI  :  Parlar  de  silenci  a  la  ràdio  pot  semblar  aparentment

incongruent.  El  silenci  forma  part  del  llenguatge  radiofònic,  perquè  és
capaç  d’expressar,  narrar  o  descriure.  El  silenci  es  pot  fer  servir  per
estimular la reflexió; per expressar un estat emocional determinat; per fer
el·lipsis  temporals,  és a dir  compressió del temps;  per deixar inacabada
una oració però donant a entendre el seu desenllaç; per captar l’atenció en
un missatge publicitari breu. El silenci radiofònic efectiu acostuma a durar
entre 3 i 5 segons. 



3.6. Els gèneres radiofònics.

• INFORMATIUS I NOTICIARIS  : L'estructura d'un informatiu o noticiari sol ser

la següent.

-  Entrada  o  careta:  Sintonia  del  noticiari,  amb  la  presentació  dels  
locutors.

- Capçalera o sumari: Els titulars de les notícies més interessants amb 
algun comentari afegit. 

-  Cos  temàtic:  Desenvolupament  de  les  notícies  esmentades  a  la  
capçalera.

- Tancament: Cal que siga impactant i que cride l'atenció.

- L'entrevista: És molt important. Sol ser curta i pot ser en directe,  a  
l'estudi, o en diferit -s'ha gravat prèviament i s'emet íntegra o bé un  
fragment-.

Les  diferents  modalitats  d'informatius  poden  ser:  flash informatiu,  
butlletí horari, avanç informatiu, resum, reportatge, taula  rodona,  
entrevista.

• DRAMÀTICS  : Adaptació radiofònica del gènere teatral. 

- Transmissió d'una representació: En directe o en diferit. 

- Radioteatre: Adaptació per a la ràdio, o bé guió original, d'una obra  
dramàtica. 

- Serial: Novel·la fragmentada i dramatitzada en capítols.

-  Contes  i  narracions:  Obres  curtes  d'un  o  pocs  personatges,  
emesos en una sola sessió.

• ALTRES  PROGRAMES  :  Es  poden realitzar  programes  musicals,  culturals,
esportius,  juvenils,  infantils,  concursos,  de  participació,  d'humor,
religiosos, retransmissions, de creació literària.

• LA  PUBLICITAT  :  No  podem  considerar  la  publicitat  com  a  gènere

periodístic o radiofònic, però té molta importància i ocupa bona part del
temps  de  la  majoria  d'emissores  de  ràdio.  Hi  ha  diversos  tipus  de
publicitat: 

-  Falca: És una forma compacta de publicitat de curta durada, sense  
relació amb el programa en el qual s’insereix.

- Publicitat directa: És una forma de publicitat de curta durada, uns pocs
segons, narrada pel mateix locutor del  programa, i sense que hi haja  
cap tipus de separació entre els continguts.



- Publireportatge: Espai de curta durada, no més de 10 o 15 minuts, que 
adopta  diferents  formes  –entrevista,  monòleg-  i  que  té  la  finalitat  
de promoure la compra de productes o serveis.

-  Patrocini:  És  una  forma  de  transmissió  de  continguts  publicitaris  
destinada al finançament d’un espai de ràdio. En ocasions és la mateixa 
emissora qui patrocina un concert o un producte.



Activitat  2: Busca  informació  sobre  el  serial  radiofònic  “La  guerra  de  los
mundos”, emés a Nova York l'any 1938. 

Explica també el poder que poden arribar a tindre els mass media (mitjans de
comunicació de masses) segons el que va succeir a la ciutat eixe 30 d'octubre
de 1938.

Activitat 3: Busca a  Youtube els següents anuncis i  digues el producte que
s'anuncia,  el  tipus  de  música  que  utilitza,  la  durada  i  també  si  et  sembla
ofensiu o discriminatori per algun motiu.

ANUNCI PRODUCTE TIPUS
MÚSICA

DURADA DISCRIMINATORI
(motiu)

Phillips –
Carmen Sevilla

Cheiw Junior -
Melodía

El Almendro

Yo soy aquel
negrito

Martini 1996

 



3.7. L'audiència.

Actualment, tots els mitjans televisius estudien la seva audiència potencial i
real  abans  de  crear  els  diferents  espais  o  incorporar  novetats.  L’estudi  de
l’audiència  de  ràdio  i  televisió  és  molt  similar  i  s’estableixen  una  sèrie  de
paràmetres  que  depenen  de  variables  sociològiques  i  psicològiques  (edat,
sexe, nivell socioeconòmic, professió, hàbits, horaris, aficions, dimensions de
la llar, composició de la família, estat civil, nombre de nens, etc.) per a la seua
anàlisi. En tots dos casos s’estudien els comportaments regulars de l’audiència
en terminis concrets. És el que anomenem perfil de l’audiència.

Un  mitjà  audiovisual  necessita  conèixer  la  resposta  potencial  de  la  seva
audiència  a  través  d’una  mostra,  les  estimacions  de  la  qual  duen  a  terme
empreses alienes al mitjà de comunicació interessat en l’estudi. Els diferents
mitjans  contracten  empreses  especialitzades  i  paguen  per  a  conèixer  les
dades que els interessen.

A l’hora  d’estudiar  les  audiències  hi  ha  diferents  sistemes  d’anàlisi,  alguns
d’ells  obsolets  o  pràcticament  abandonats,  com  l’enquesta  telefònica,
l’enquesta escrita o l’enquesta a peu de carrer.  Actualment, el sistema més
utilitzat consisteix en la instal·lació d’uns aparells anomenats audímetres, que
en  realitat  són  uns  dispositius  electrònics  que  registren  el  temps  que  els
espectadors consumeixen determinada programació en diferents llars. En el
cas de la televisió, aquest aparell es connecta al televisor i recull els canvis de
canal i les persones que en cada moment estan mirant la pantalla. Totes les
dades  recollides  sobre  el  consum  de  televisió  en  aquella  llar  queden
emmagatzemades en una memòria i  són enviades a un ordinador central  a
través del canal telefònic; dades que estaran disponibles en menys de 24h. Els
audímetres solen romandre a cada llar durant uns cinc anys, després canvien
de casa.

A partir de les dades recollides s’elaboren unes estimacions quantitatives que
informen de les preferències dels teleespectadors de forma bastant fiable,
sobre els seus hàbits d’atenció,  zapping o abandonament del senyal,  tenint
sempre present el perfil d’aquella audiència.

Finalment, s’obtenen dues grans dades: l’audiència total o rating i la quota de
pantalla  o  share. L’audiència  total  o  rating fa  referència  al  nombre  total
d’espectadors que han vist un determinat programa televisiu i al percentatge
que representen sobre el total de la població. La quota de pantalla o share fa
referència al percentatge que representen els espectadors d’un determinat
programa televisiu respecte al nombre total de persones que en aquell mateix
moment miraven la televisió.

Les  cadenes  de  televisió  posen  especial  atenció  en  atraure  el  màxim
d’audiència  possible  durant  l’horari  de  màxima  audiència,  quan  hi  ha  més
espectadors davant dels televisors (prime time). És en aquesta franja horària
quan els mitjans perceben més beneficis a través de la publicitat.


