
PREGUNTES TIPUS PAU CULTURA AUDIOVISUAL II 

 
BLOC 1 
 
- Defineix i explica quatre de les principals funcions de la música en una narració audiovisual. Cita 
alguns exemples de pel·lícules que consideres significatives per a cada una d'aquestes funcions. 
 
- Explica el procés de transformació del llenguatge cinematogràfic i dels mitjans tècnics a través de 
l'evolució del slapstick  a la comèdia verbal. 

- Explica què són el so diegètic i el so extradiegètic o incidental. Descriu almenys un exemple 
cinematogràfic de cada tipus. 

- Assenyala tres gèneres cinematogràfics que conegues i descriu les característiques de cadascun 
d'ells. Cita pel·lícules que servisquen d'exemple. 

BLOC 2 

- Partint de dues pel·lícules que conegues pertanyents a dues èpoques diferents de la història del 
cinema, raona com ha evolucionat l'ús de les localitzacions per a crear els espais de la ficció 
cinematogràfica. 
 
- Explica quines són les funcions del director cinematogràfic i com interactua amb els membres de 
l'equip de producció. Cita exemples de directors de cinema. 

- Explica quina és la funció del guionista en l'equip de producció d'una pel·lícula i el paper que 
compleix el guió en el procés de creació de la mateixa. Assenyala exemples que conegues. 

- Dins de l'organigrama de l'equip de producció, menciona quatre professionals que siguen 
imprescindibles en qualsevol producció cinematogràfica. Explica les seues funcions. 

- Explica l’evolució dels efectes sonors en el cinema des de principis del segle XX fins a 
l’actualitat. 

BLOC 3 
 
- Assenyala les funcions i objectius principals de les radiotelevisions públiques en relació amb les 
cadenes de ràdio i televisió privades. 
 
- Els elements principals que configuren el sistema sonor radiofònic com a llenguatge són la veu 
(paraula), la música, els efectes de so (so ambient) i el silenci. Explica les funcions relacionades 
amb la veu. Pots fer ús d’exemples. 

- Els elements principals que configuren el sistema sonor radiofònic com a llenguatge són la veu 
(paraula), la música, els efectes de so (so ambient) i el silenci. Explica les funcions relacionades 
amb la música. Pots fer ús d’exemples. 

- Els elements principals que configuren el sistema sonor radiofònic com a llenguatge són la veu 
(paraula), la música, els efectes de so (so ambient) i el silenci. Explica les funcions relacionades 
amb els efectes de so. Pots fer ús d’exemples. 

- Els elements principals que configuren el sistema sonor radiofònic com a llenguatge són la veu 
(paraula), la música, els efectes de so (so ambient) i el silenci. Explica les funcions relacionades 
amb el silenci. Pots fer ús d’exemples. 

- Alguns estudis recents assenyalen que els ciutadans menors de 30 anys s'informen majoritàriament 



(60%) a través de les xarxes socials (Facebook, Twitter, Whatsapp, etc...), sense consultar els 
mitjans informatius tradicionals com la premsa, la ràdio o la televisió. Quins efectes pot tenir 
aquesta tendència actual en les societats modernes? 

- Creus que las ràdios i televisions públiques han de ser rendibles en termes econòmics? Per què 
se'ls exigeix aconseguir elevats índexs d'audiència? 

- Descriu els canvis experimentats en la televisió amb l'arribada d'Internet. Valora els canvis que 
Internet ha produït en els formats i continguts televisius en relació amb les necessitats 
comunicatives actuals manifestades pels espectadors. 

- Explica l’evolució dels efectes sonors a la ràdio des dels anys 20 fins a l’actualitat. 

BLOC 4 

- Defineix i explica les característiques de: spot, patrocini i publicitat encoberta. Recolza't en 
exemples que conegues. 
 
- Explica com han evolucionat els formats publicitaris al llarg del temps. 
 
- Analitza la presència d’estereotips en la publicitat. 


