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Na corrección do exame de Cultura Audiovisual II aplicaranse os seguintes criterios: 
 
Na primeira parte da proba (valor máximo 4 puntos) valorarase a capacidade do alumnado 
para interpretar a imaxe no contexto do seu significado e do seu valor comunicativo. 
Valorarase, tamén, a habilidade do alumno/a para explotar as posibilidades expresivas e 
comunicativas da imaxe (estética e mensaxe). Este criterio de corrección aplicarase nas dúas 
modalidades do exame 2, tendo en conta que a imaxe da opción A corresponde a unha 
campaña de sensibilización contra a pobreza, e a imaxe da opción B é un traballo 
fotoxornalístico. 
 
Na segunda parte da proba (valor máximo 6 puntos) valoraranse os coñecementos teóricos do 
alumnado en relación co temario. Non é preciso que o alumno/a reproduza con total 
fidelidade o que se contempla nestes criterios de avaliación, pero si que responda os 
conceptos básicos con corrección. En todas as preguntas valorarase tamén positivamente que 
o alumno/a se cinga ao límite de espazo designado previamente (5-10 liñas de resposta). 
 
OPCIÓN A: 
 
b.1. O guión de radio / El guión de radio (máximo 2 puntos) 
O guión de radio contempla todas as indicacións posibles para os distintos equipos implicados 
na realización dos programas de radio, polo que é o elemento básico para a realización, 
produción e locución dos produtos radiofónicos. É a materialización escrita do texto sonoro. 
Tamén contempla a administración dos tempos, tan rigorosos no espazo audiovisual. Polo 
tanto, á hora de idear e planificar un programa de radio é indispensable elaborar un guión 
como base fundamental para a súa execución. 
 
Poden darse por válidas tamén as respostas que inclúan os distintos estados do guión dende a 

idea á execución (idea-pauta-escaleta-guión de continuidade ou guión propiamente dito), e 

tamén aquelas que se refiran aos dous tipos de guión (europeo con dúas columnas ou americano 

nunha única columna), ou nas que os alumnos se refiran á estrutura do guión de radio e os seus 

elementos (sintonía-careta-golpes musicais-cortiniña-sketch). 

 
b.2. Os programas informativos en televisión / Los programas informativos en 
televisión (máximo 2 puntos) 
Os programas informativos da televisión forman parte da tipoloxía de produtos televisivos, 
atendendo á súa clasificación por xéneros en función do contido temático e do público ao que 
se dirixen. Son aquelas producións que teñen como obxectivo dar conta dos feitos de 
actualidade e de interese xeral, xa sexa desde a fórmula xornalística da noticia ou desde 



calquera dos seus xéneros. Os programas informativos poden ser: programas diarios 
(fundamentalmente os telexornais) e programas non diarios (resumos semanais, reportaxes…). Ademais, na tipoloxía dos programas informativos considéranse os avances 
informativos, coloquios, debates, reportaxes, magacines de actualidade, información 
especializada (política, parlamento, meteorolóxica, economía, sucesos, sociedade, etc.). 
 
b.3. O micrófono / El micrófono (máximo 2 puntos) 
Un micrófono é un trasdutor acústico-eléctrico, é dicir, un dispositivo que transforma unha 
enerxía mecánica (acústica) en eléctrica mediante un dobre proceso: primeiro, converte as 
variacións de presión da onda sonora en oscilacións mecánicas para despois converter esas 
oscilacións en variacións de tensión ou corrente eléctrica. A tensión da enerxía eléctrica 
xerada é proporcional á presión exercida pola enerxía acústica. 
 
Poden darse por válidas tamén as respostas que inclúan a clasificación dos micrófonos (de 

presión, de gradiente de presión, mecánico-eléctricos –dinámicos ou de condensador–, 

bidireccionais, unidireccionais, inarámicos…); e aquelas que se refiran ao concepto do diagrama 
polar do micrófono como elemento que reflicte a sensibilidade con que é capaz de captar un son 

segundo o ángulo. Os diagramas polares pódense dividir basicamente en tres: omnidireccional, 

bidireccional e unidireccional (estes, ao mesmo tempo, divídense en cardioides, supercadioides e 

hipercardioides). 
 
OPCIÓN B 
 
b.1. Efectos narrativos do son / Efectos narrativos del sonido (máximo 2 puntos) 
O son e a imaxe colaboran no plano narrativo de tres maneiras: 
-Por contraste: cando vemos e ouvimos cousas que se contrapoñen. 
-Por superposición: o referente visual coincide co que escoitamos, vemos o que ouvimos . 
-De maneira pasiva: aparentemente o son é anódino ou non ten nada que ver coa imaxe, aínda 
que tamén pode ser en realidade unha forma máis sutil de contraste. 
Débese ter en conta tamén a dimensión espacial do son. O son diexético, producido por algún 
elemento presente na escena ou unha música que intervén como elemento dramático; ou o 
son non diexético que procederá dunha fonte externa ao espazo da narración (por exemplo, 
unha música engadida á acción para realzala ou a voz en off dun narrador). 
 
Pódese interpretar tamén como resposta válida a de aqueles alumnos/as que se refiran 

especificamente á narrativa do son diexético e o exemplifiquen co caso de A dilixencia, de J. Ford. 
 
b.2. Os programas musicais en televisión / Los programas musicales en televisión 
(máximo 2 puntos) 
Son aqueles programas nos que a música é o elemento dominante do seu contido. Dentro dos 
musicais atópanse: 
-Música clásica: óperas, zarzuelas, ballet e danza, música culta, jazz. 
-Música moderna: pop, rock, videoclips, revista musical, etc. 
 
b.3. Cita os principais xéneros radiofónicos / Cita los principales géneros radiofónicos 
(máximo 2 puntos) 
1. Informativos: boletín, diario falado, avance, crónica, reportaxe ou magacín informativo, 
resumo de noticias, entrevista 
2. De opinión: crítica, parladoiro, debate, comentario, editorial. 



3. Deportivos: magacín deportivo, retransmisións de eventos deportivos. 
4. Musicais: programa musical especializado, magacín musical, radiofórmula musical. 
5. De entretemento: magacín, programas de humor, concursos. 
6. Ficción: radioteatro, adaptación literaria á radio. 


