
 
 
 
PROVA D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY DE GRAU SUPERIOR 

PART ESPECÍFICA: CULTURA AUDIOVISUAL           maig 2015 

 

Nom i cognoms: 
 
 

DNI: Qualificació: 

 
 
L’exercici consta de dues activitats: 
 
ACTIVITAT 1 
 
Realitza l’story-board d’una seqüència que pot tenir de 4 a 6 fotogrames en què 
es plantegi una d’aquestes dues situacions: 
 
- Cau un test d’un balcó i espanta un gat 
- Hi ha un cotxe esperant en un semafor que està en vermell, el semàfor es posa 
verd i el cotxe camina 
 
Pots triar entre representar una seqüència descriptiva o bé una seqüència 
narrativa. 
Per a la realització de l’story-board hauràs d’utilitzar una planificació diferent 
per a cada imatge. Recorda que la combinació de l’angulació i de 
l’enquadrament que facis et pot ajudar a emfasitzar el significat del fragment de 
la seqüència representat. 
 
Quan elaboris l’story-board has de tenir en compte: 
• Dibuixar un mínim de 2 esbossos preparatoris al full de la prova per tal 
d’estudiar la planificació de l’acció representada 
• Desenvolupar la proposta triada en un paper de format DIN A3 
• Emprar la tècnica o tècniques que consideris més adients 
Juntament amb el resultat final has de lliurar els esbossos preparatius que 
hagis fet prèviament. 
 
(8 punts) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITAT 2 
Observa atentament les imatges A i B i respon als apartats 2.1 i 2.2 



 

 

IMATGE A: Warren Richardson, 1er premi individual, World Press Photo 2016 

28 d’agost de l’any 2015 - Un nadó és lliurat a través d’un forat a una barrera de filat de 
punxes, a un refugiat sirià que ja ha aconseguit creuar la frontera de Sèrbia a Hongria, a 
prop de Röszke. 

 
 
IMATGE B: © Steve McCurry / Magnum Photos - PAKISTAN. Peshawar. 1984. 
Afganistan noia al campament de refugiats de Nasir. 
Aquesta imatge de Sharbat Gula va ser publicada a la portada de National Geographic al 
juny de 1985, el seu rostre d'ulls verds tant expressiu, va convertir la fotografia en una de 
les més famoses de la revista a més d’esdevenir en una icona al món dels refugiats i del 
patiment de les dones afganes. 

 



 
2.1 Identifica l’angulació i l’enquadrament utilitzat a cada fotografia. 
2.2 A partir del resultat de l’apartat anterior descriu breument quina es la funció 
comunicativa de cadascuna de les dues imatges. 
 
(2 punts) 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Puntuació: valoració total 10 punts 
 
ACTIVITAT 1 
Creativitat de la seqüència 2 punts 
Planificació adequada 3 punts 
Ressolució gràfica 3 punts 
 
ACTIVITAT 2 
Identificació de l’angulació i l’enquadrament 1punt 
(0’25 punts per cada resposta) 
Descripció de la funció comunicativa 1 punt 
(0’50 punts per cada resposta) 
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