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Feu l’exercici 1 i escolliu UNA de les dues opcions (A o B) de l’exercici 2.

Exercici 1 
[3 punts en total]

Responeu, de manera concisa, a les qüestions següents:

1.1. Quina és la diferència principal entre un pla mitjà i un pla americà?
 [1 punt]
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1.2. Definiu el terme continuïtat (raccord) en el cinema.
 [1 punt]

1.3. Expliqueu què és l’aire en un pla. Dibuixeu-ne un exemple. Es valorarà la qualitat grà-
fica del dibuix.

 [1 punt]
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Exercici 2 
[7 punts en total]

Opció A

Observeu atentament la fotografia següent, obra de la fotògrafa Margaret Bourke-White, 
i responeu a les qüestions 2.1, 2.2 i 2.3.

The Statue of Liberty, Margaret Bourke-White, 1930.
Font: Pinterest [en línia]. <https://www.pinterest.es/pin/195202965075617288>.

2.1. Analitzeu aquesta imatge, en un mínim de cent cinquanta paraules, desenvolupant els 
aspectes següents:
— l’estructura dels elements que componen la imatge;
— la valoració cromàtica;
— les textures.
[3 punts]
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2.2. En un mínim de cent cinquanta paraules, identifiqueu el tipus de pla i l’angle utilitzats 
en la fotografia i comenteu-ne el valor expressiu.

 [2 punts]
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2.3. En un mínim de cent cinquanta paraules, expliqueu les diferències principals entre els 
espots publicitaris i la publicitat encoberta. Poseu un exemple d’espot publicitari i un 
altre de publicitat encoberta.

 [2 punts]
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Opció B

Observeu atentament el fotograma següent de la peŀlícula Frankenstein (1931), de James 
Whale, i responeu a les qüestions 2.1, 2.2 i 2.3.

Fotograma de Frankenstein (1931), de James Whale.
Font: Pinterest [en línia]. <https://www.pinterest.es/pin/322992604500333829>.

2.1. Prenent com a referència aquest fotograma de la peŀlícula Frankenstein, dibuixeu un 
guió iŀlustrat amb un total de nou plans i identifiqueu, amb el nom o l’abreviació cor-
responent, el tipus de pla dibuixat en cada cas. En aquest guió iŀlustrat heu d’incloure 
els tipus de plans següents: gran pla general, pla mitjà, pla americà, primer pla i pla de 
detall. Es valoraran la qualitat gràfica del guió iŀlustrat i la coherència narrativa.

 [3 punts]
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2.2. A quin gènere cinematogràfic pertany la peŀlícula Frankenstein? En un mínim de cent 
cinquanta paraules, descriviu les característiques principals d’aquest gènere i digueu 
quines d’aquestes característiques podem identificar en el fotograma anterior.

 [2 punts]
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2.3. En un mínim de cent cinquanta paraules, expliqueu què és una eŀlipsi temporal en l’àm-
bit del cinema. Anomeneu dos tipus d’eŀlipsis temporals i poseu un exemple de cada un.

 [2 punts]
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