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CRITERIOS DE AVALIACIÓN
CULTURA AUDIOVISUAL II
(Cód. 52)

Na cor r ección do exame de Cultur a Audiovisual II aplicar anse os seguintes cr iter ios:

RITERIOS DE CORRECCIÓN PARA AS PREGUNTAS DE DESENVOLVEMENTO:
OPCIÓN A:
Na pr imeir a par te da pr oba (valor máximo 6 puntos), valor ar ase a capacidade do
alumnado par a inter pr etar a idea que se pr opón (en imaxe ou texto), plasmando a súa
opinión r azoada e cr ítica.
No caso da opción A, na pr imeir a pr egunta valor ar ase a descr ición xer al da imaxe que
faga o alumnado, analizando as funcións comunicativas e estéticas da mensaxe publicitar ia
a tr avés dos elementos r efer enciais da imaxe e do texto (tr atamento destacado das cor es
na imaxe e nas mensaxes, per sonaxes, etc.). Valor ar ase a capacidade do alumnado par a
inter pr etar a imaxe no contexto do seu significado e do seu valor comunicativo; así como a
habilidade do alumno/ a par a explotar as posibilidades expr esivas e comunicativas da
imaxe (estética e mensaxe). Neste senso,
valor ar ase positivamente tamén, o
r ecoñecemento que faga o alumnado das funcións da publicidade, difer enciando os
elementos infor mativos dos r elacionados coa emotividade, a sedución ou a fascinación.
Nos cr iter ios de cor r ección ter anse en conta, tamén as r eflexións que faga o alumnado
par a r elacionar a composición e estr utur a da imaxe coa consecución dos seus obxectivos,
incor por ando a súa interpr etación per soal sobr e o público ao que consider an que se dir ixe
esta campaña publicitar ia. En xer al, o alumnado tamén pode r eflexionar sobr e a dimensión
social das mensaxes publicitar ias e o valor comunicativo das campañas
solidar ias/ humanitar ias. Como par te dos cr iter ios de cor r ección, pr emiar ase a capacidade
expr esiva do alumnado (r edacción e ar gumentación).
Como r efer encia de contexto, indicar que a imaxe cor r espóndese cunha campaña de
Manos Unidas do ano 2018 de loita contr a a fame baixo o título xenér ico: “Compar te lo que
impor ta”.
Tr átase dunha campaña multimedia que pon o foco na palabr a “compar tir ” par a chamar a
atención sobr e as cifr as e as mensaxes que cada día se compar ten en r edes sociais (o
númer o de usuar ios de r edes sociais super a os miles de millóns en todo o mundo -por
exemplo, Facebook super ou os 2.061 millóns en 2017, Whatsapp xa é utilizada por máis
de 1.300 millóns de per soas cada ano). Por iso, Manos Unidas r ecolle na súa imaxe de
Campaña a tr ansfor mación dun móbil nunha r egadeir a: un símbolo que a or ganización
utiliza par a que vexamos que o que “compar timos” t en r esultado e leva a pr osper idade aos
países nos que r ealiza os seus pr oxectos de cooper ación.
Con esta campaña a ONG pr etende dar r esposta ás causas e pr oblemas que pr ovocan a
fame do mundo, centr ándose en tr es cuestiones esenciais e ur xentes que poden axudar a
acabar coa pobr eza e a fame no mundo: favor ecer iniciativas que per mitan o acceso aos
alimentos par a consumo humano, e non par a o beneficio económico; impulsar sistemas de

pr odución sustentables co medio ambiente e expor pr opostas que eviten a per da e o
desper dicio de alimentos. Nos cr iter ios de cor rección ter anse en conta as diver sas
inter pr etacións que o alumnado poda facer ar r edor desta idea xer al e dos obxectivos da
campaña.
Esta campaña de 2018 pódese consultar en inter net, na w eb de Manos Unidas
#Compar teLoQueImpor ta:

https://www.manosunidas.org/campana/comparteloqueimporta/noticia/manos-unidaslanza-campana-comparte-lo-importa
https://www.manosunidas.org/campana/comparteloqueimporta/2018-comparte-loimporta
Na segunda par te da pr oba (valor máximo 4 puntos), valor ar anse os coñecementos
teór icos do alumnado en r elación ao temar io. Non é pr eciso que o alumno/ a r epr oduza
con total fidelidade o que se contempla nestes cr iter ios de avaliación, per o sí que r esponda
aos conceptos básicos con cor r ección. En todas as pr eguntas, valor ar ase tamén
positivamente que o alumno/ a r esponda con br evidade e concisión.

OPCIÓN B:
Na pr imeir a par te da pr oba (valor máximo 6 puntos), valor ar ase a capacidade do
alumnado par a abor dar o tema que se pr opón, plasmando a súa opinión r azoada e cr ítica.
Neste caso, o tema xer al é inter net e os cambios que implicou Inter net na difusión de obr as
audiovisuais. Non se esixen r espostas memor ísticas e valor ar ase a capacidade ar gumental
do alumnado par a tr azar un contexto sobr e a impor tancia que ten a adaptación dos
medios audiovisuais ao novo contexto de difusión a tr avés de inter net. Dar anse por
cor r ectas as r espostas do alumnado que conteñan datos sobr e o novo escenar io da
difusión das obr as audiovisuais no contexto online, a impor tancia que tivo a apar ición de
YouTube nas novas for mas de consumo audiovisual, especialmente na mocidade, así como
a novas televisións e r adios inter activas (non só os medios tr adicionais que se adaptar on a
inter net, se non tamén aquelas televisións e r adios que xur dir on xa dir ectamente na
Rede). Ademáis, valor ar ase igualmente que o alumnado r espostase a cada apar tado da
pr egunta, de xeito independente, ou que fixer a unha ar gumentación conxunta do tema,
sempr e e cando a r esposta conteña os contidos xer ais indicados nestes cr iter ios.
Na segunda par te da pr oba (valor máximo 4 puntos), valor ar anse os coñecementos
teór icos do alumnado en r elación ao temar io. Non é pr eciso que o alumno/ a r epr oduza
con total fidelidade o que se contempla nestes cr iter ios de avaliación, per o sí que r esponda
aos conceptos básicos con cor r ección. En todas as pr eguntas, valor ar ase tamén
positivamente que o alumno/ a r esponda con br evidade e concisión.

