
  

Nota: Aquestes activitats s’han d’entregar fetes el dia de l’examen. 
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                                 Assignatura: CAUD II 
                                 Professor: Llorenç Mercer 
                                 Curs: 2n de batxillerat 



ACTIVITAT 1  
Treball/Anàlisi de la imatge publicitària. 
Durant el confinament abans de l’estiu, una empresa va crear una campanya fictícia a Madrid 
sobre la sisena temporada de la sèrie Black Mirror. Se van penjar Cartells a les parades de bus a 
tota la ciutat, publicitant una temporada inexistent, però que plantejava una reflexió sobre la 
situació vivida en aquells moments, I la relació amb la temàtica tractada a la sèria habitualment. 
● Publicitat: informació, propaganda i seducció. 
● Funcions comunicatives. Funcions estètiques. 
● Noves formes de publicitat: emplaçament del producte, publicitat encoberta i 
subliminal, definicions correctes d’amb dues situacions. 
● Valorar la dimensió social i de creació de necessitats dels missatges publicitaris i 
analitzar les funcions comunicatives i estètiques del missatge publicitari. 

La portada del treball ha de contenir la següent informació:  
● Títol del treball 
● Noms i cognom de l’alumne. 
● Centre educatiu. 
● Nom de l’assignatura. 
● Curs. 
● Any del curs acadèmic. 
● Logotip del CIDE. 
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ACTIVITAT 2 

Escriu una classificació dels diferents gèneres televisius indicant les seves principals 
característiques. 

ACTIVITAT 3 

Indica I desenvolupa els diferents estereotips que ens podem trobar a les produccions 
audiovisuals. 

ACTIVITAT 4 

Fes un treball sobre els 5 compositors llistats a continuació, indicant nom, data de 
naixament, obres més destacades, i qualsevol aspecte interessant de la seva vida i 
especialment referent al seu procés creatiu. 
John Barry, Nino Rota, Ennio Morricone, Alberto Iglesias, John Williams 

ACTIVITAT 5 
Realització d’un guió tècnic a partir d’aquest storyboard. 

ACTIVITAT 6 

Realització d’un storyboard en una cartolina de format DIN A3 de la següent escena de la 
pel·lícula The Big Lebowski.  

https://www.youtube.com/watch?v=MoU2XwXLFrA 
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ACTIVITAT 7 

Funcions de la banda sonora. Música i variació de l'emotivitat de les imatges. 

• so o música diagètica 
• so o música no diagètica o extradiagètica 
• música incidental 
• música estereotipada 
• narrador extradiegètic o intradiegètic 
• leitmotive 
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