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Pròleg

Pròleg
En millora contínua
CosmoCaixa, Museu de la Ciència de l’Obra Social “la Caixa”, té
com a objectiu acostar la ciència a la ciutadania, posar en valor la
recerca científica, despertar interès per les vocacions científiques
i, en definitiva, ser una eina de transformació social en divulgació científica i desplegar-se com a eina d’educació no formal. Per
aconseguir aquests objectius i assolir aquestes reptes i preocupacions, CosmoCaixa desplega tot un seguit de projectes i activitats.
Les exposicions són un dels instruments més espectaculars i que
més recursos consumeixen, i també les que poden abastar més
públic, arribar a més ciutadans.
Des de la perspectiva professional dels museus i de la responsabilitat social, CosmoCaixa, com a centre de la Fundació Bancària
“la Caixa”, ha desplegat un programa avaluatiu per tal de saber
quin impacte i quins resultats provoquen les seves activitats i, en
especial, les exposicions. És per això que l’anàlisi i l’avaluació formen part del nostre mètode de treball. Ens fem les preguntes per
saber com hem fet les activitats, com s’entenen, com es reben en
termes de recepció cognitiva, d’aprenentatge, de comprensió i de
recepció estètica, emocional i inclús ètica en alguns casos.

d’altres, i aporten un coneixement específic sobre la recepció
d’una exposició per part dels seus visitants. Recepció en clau de si
l’exposició atrau, què interessa més d’ella, quins mòduls capten
més i com és l’atenció dels visitants, si els textos es llegeixen, si
el visitant conversa a propòsit del que rep... Multitud d’informació
generada en la interacció entre el visitant i l’exposició.
En aquesta publicació presentem una síntesis de diferents treballs
avaluatius d’exposicions produïdes i exhibides a CosmoCaixa. Volem aportar informació per ajudar a generar coneixement sobre
una de les eines i mitjà de comunicació més actual i important a
l’hora de divulgar ciència: les exposicions.
Aquest resum, extens i metodològicament robust, el vam encarregar a Guillermo Fernández, avaluador expert en museologia. Les
tres avaluacions aquí compreses van ser realitzades per Antoni
Laporte i el seu equip d’Artimetria. Des de la Fundació Bancària
“la Caixa” els agraïm la feina feta i esperem que aquesta edició
esdevingui útil pels museòlegs, gestors d’exposicions, divulgadors, mediadors i educadors a l’hora de construir experiències de
divulgació científica més útils per apropar de manera significativa

Aquests treballs d’avaluació i d’anàlisi són rellevants perquè pro-

la ciència a la societat i per tal d’anar contribuint de manera efec-

porcionen les respostes a les preguntes esmentades, i a moltes

tiva a desenvolupar una ciutadania científica.
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0. Sobre la necessitat d’avaluar en el museu del segle XXI
Arran del desenvolupament de la museologia científica durant

fiquen i no es limiten només a la típicament experiència cogni-

el segle XX, els museus també desenvolupen i amplien les seves

tiva (de transmissió de coneixement). La tasca museística ha

missions, passant dels inicials propòsits de conservació, cata-

transcendit al concepte clàssic de “l’aprenentatge” basat en

logació i exhibició, a adoptar un ampli ventall d’intencions de

adquirir informació cognitiva, per passar a considerar una va-

gran abast social. La nova era dels museus de ciència dóna lloc

loració general i transversal de l’experiència. Així, la visita al

a uns centres museístics renovats i realment ambiciosos, els

museu resulta ser una experiència molt complexa, fortament

propòsits dels quals es manifesten diversos i extraordinària-

mediatitzada per les característiques personals del visitant, el

ment amplis. En particular, l’aparició dels moderns museus de

seu entorn físic, els seus coneixements previs o les seves mo-

ciència interactius al llarg del segle XX no només revoluciona la

tivacions personals, en el marc d’una experiència en gran me-

museografia científica sinó que, sobretot, aporta moltes altres

sura social. Els autors Neil i Philip Kotler assenyalen fins a cinc

noves missions pel museu. El museu ja no només conserva o

tipus més d’experiències en la visita a un museu, a més de la

exposa peces (fins i tot en algunes ocasions deixa de tenir pe-

purament cognitiva o de transmissió de coneixement: la d’en-

ces a conservar), sinó que entre els seus propòsits apareixen

treteniment (gaudir d’una activitat lliure, relaxada i no estruc-

aspectes com ara crear opinió científica, transmetre coneixe-

turada); la de sociabilitat (trobar-se i compartir amb familiars

ments, sensibilitzar sobre diferents realitats, crear estímuls

o amics); l’estètica (submergir-se en percepcions sensorials i

positius a favor de la ciència o crear vocacions científiques.

tenir experiències interessants per la seva bellesa més que pel
seu caràcter utilitari); la commemorativa (celebrar o honrar

Les expectatives dels visitants dels museus també es diversi-

un esdeveniment o fita històrica, o descobrir valors elevats) o
4
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l’experiència de delit (observar coses o viure experiències que

Els museus al segle XXI; actors socials de ple dret:

eleven la ment, la imaginació i l’esperit).

El desenvolupament dels museus en general i els museus de
ciència en particular està transformant el seu paper social. Els

A més, fins i tot la pròpia experiència cognitiva en l’entorn del

reptes per a abordar amb èxit aquest nou rol són molts i diver-

museu adquireix una nova dimensió i incorpora aspectes afec-

sos. En qualsevol cas, la clau del museu contemporani rau en

tius, com ara actituds, creences i emocions. “L’aprenentatge”

l’assumpció plena de la seva realitat com a organització de la

en el context del museu de ciència contemporani, s’ha d’en-

societat civil que, en última instància, és -independentment del

tendre, per tant, no només com l’assumpció de fets i concep-

seu esquema administratiu- i, per tant, en la seva capacitat per

tes científics, sinó també, o més aviat, com el canvi d’algunes

aconseguir un fort arrelament social, en la seva comunitat més

actituds intel·lectuals, reforçades pel efecte de les converses i

propera. És aquesta complicitat social ben gestionada l’aspecte

interaccions socialment intervingudes entre els grups d’amics

central d’un museu contemporani d’èxit que gaudeixi de veri-

o entre membres de les famílies que visiten els museus. Així,

table demanda al segle XXI. La dificultat d’aquesta gestió de la

l’efecte de la bona exposició s’assimila al d’una bona pel·lícula

complicitat social del museu radica en que no pot identificar-se

o un llibre: una experiència intel·lectual singular d’ampli i di-

d’una manera reduccionista, basada en preguntar al públic què

vers calat formatiu, viscuda en un espai informal i marcada per

es vol per fer el que es demani. El museu ha d’anar més enllà

fortes connotacions socials.

i treballar per aconseguir una profunda comprensió de la seva
societat propera que li permeti exercir un lideratge cultural en
base a realitzar una intensa prospecció de les necessitats que
pot satisfer amb els recursos que li són propis: els del llenguat-
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0. Sobre la necessitat d’avaluar en el museu del segle XXI

ge museogràfic. En aquest procés, el codi de valors propi del

L’avaluació en el museu com un procés continuat:

museu, que haurà de ser exprés i orientar tota l’estratègia del

Aquesta diversitat, tant d’expectatives dels visitants com de

museu, cobrarà una gran importància, i el seu desenvolupa-

nous rols socials dels museus, fa evident i, més necessari si és

ment serà fonamental com a actiu bàsic ja no només d’un mu-

possible en l’actualitat, el desenvolupament d’uns processos

seu, sinó de tota entitat que pretengui un abast de tipus social.

de valoració que permetin saber quin impacte social s’aconsegueix realment amb la tasca del museu, aprofundint al seu torn

Però el gran repte dels museus com a entitats que pretenen

en el perfil, expectatives i necessitats dels seus visitants; eix

transformacions socials, és sens dubte la seva capacitat per

bàsic de la seva acció.

valorar el veritable impacte del que pretenen i articular així una
dinàmica professional eficaç que justifiqui els recursos em-

La xifra de visitants és un factor àmpliament manejat pels mu-

prats. El compte de resultats permet valorar d’una forma molt

seus com a mecanisme avaluador bàsic. Tot i que la quantitat

simple la rendibilitat d’una empresa privada, però en l’acció so-

d’usuaris és una variable fonamental en la gestió de les cor-

cial les coses no són tan fàcils, ja que gairebé tots els indicadors

poracions privades fonamentades en la recerca de rendiments

que serveixen en altres sectors, aquí poden resultar inaplica-

econòmics, perd molt del seu valor quan s’extrapola a entitats

bles, incomplets o de perillosa extrapolació, fent necessari el

que proclamen una missió social. Tot i que és evident que un

desenvolupament d’eines d’avaluació molt més sofisticades.

museu ha de tenir visitants i òbviament l’ideal és que siguin

Gran part de la feina de gestió de les entitats amb funció social,

nombrosos, aquesta xifra per si sola és un guarisme que diu

per tant, haurà de dedicar-se al desenvolupament de diferents

poc de les transformacions que el producte museístic ha exer-

eines d’avaluació dels impactes socials pretesos.

cit sobre els visitants; transformacions que constitueixen la
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0. Sobre la necessitat d’avaluar en el museu del segle XXI

missió bàsica i raó d’existir de la majoria de museus de ciència,

dels continguts als públics. Finalment, l’anomenada avaluació

segons les seves pròpies cartes d’intencions. Per la seva ban-

additiva s’aplica amb l’exposició ja instal·lada i permet valo-

da, els sondejos (normalment qüestionaris) relacionats amb

rar l’efectivitat real de l’exposició respecte als objectius ini-

el nivell de satisfacció de la visita, s’articulen amb freqüència

cialment descrits. Els resultats d’aquesta avaluació additiva es

com un sistema de valoració del museu per part del visitant i

poden aplicar per corregir efectivament aspectes de l’exposició

poden oferir dades interessants sobre les expectatives del pú-

de què es tracti, o bé com una reposició d’experiència de cara a

blic en relació a l’establiment, o bé sobre la qualitat i adequació

futurs projectes.

de certs serveis del museu. No obstant això, aquests treballs
tampoc poden aprofundir molt en la influència de l’experiència

La integració d’aquests tres tipus d’avaluació en un museu de

museogràfica en els visitants.

ciència contemporani suposa la implantació en l’estructura del
museu d’un mecanisme estable i transversal que ha d’anar

Screven va descriure tres tipus d’avaluacions aplicables a una

molt més enllà d’un tràmit de moda, que està present en tot

exposició en funció de la fase de desenvolupament de l’exposi-

el procés de desenvolupament d’una exposició, i que garanteix

ció en què s’apliquin: l’avaluació prèvia representa una etapa

un veritable compromís amb la recerca de l’excel·lència en el

en què es valoren els objectius de l’exposició en relació a les

treball museogràfic i, per tant, d’acció social.

necessitats, expectatives i coneixements previs dels públics
visitants. L’avaluació formativa, és aquella que té lloc durant
el procés de planificació i desenvolupament d’una exposició, i
que permet mantenir una reflexió constant sobre l’adequació

7
inici

índex principal

0. Sobre la necessitat d’avaluar en el museu del segle XXI

Característiques dels treballs d’avaluació en els museus de ciència:

Informe sobre les tasques d’avaluació i anàlisis al CosmoCaixa

la repercussió de l’exposició sobre el visitant, no vol dir que no
calgui treballar per saber el màxim possible.

Podem desgranar algunes característiques generals dels treballs d’avaluació en museus de ciència:

L’avaluació va aparellada als objectius: El treball valoratiu
seriós precisa necessàriament una gran claredat d’objectius.

L’avaluació és una activitat que exigeix un esperit professi-

És impossible dur a terme una avaluació si no s’han concretat

onal crític: el treball d’avaluació és sobretot una eina per mi-

prèviament els objectius i se sap amb tota claredat què i per a

llorar les exposicions i obtenir un desenvolupament professio-

què anem a avaluar. Només per això l’activitat d’avaluació ja

nal a tots els nivells. No s’avalua per jutjar o criticar, sinó per

resulta del màxim interès, ja que ajudarà decisivament a de-

créixer i millorar, fugint de la tan humana autocomplaença, o

terminar amb claredat els objectius del museu i l’exposició, di-

també d’aquesta ciència infusa tan àmpliament estesa que és

ferenciant-los clarament de certes llistes de bones intencions,

l’opinàtica1. Habitualment es diu que l’avaluació del museu és

tan belles com profundament abstractes, que poden arribar a

per naturalesa una activitat humil, ja que l’avaluador ha de ser

confondre’s amb veritables objectius.

sempre molt conscient de com de limitats són els resultats de
la seva tasca, i no oblidar que la seva aproximació a l’abstrac-

L’avaluació requereix connexions de reentrada: sovint els as-

ta influència del museu en el visitant serà sempre parcial. No

sajos d’avaluació no es realitzen o fracassen perquè els museus

obstant això, el fet d’admetre que mai es podrà saber tot sobre

no tenen mecanismes de reinserció de les dades obtingudes:



l’organització del museu és tal que l’experiència i coneixement

1 L’opinàtica pot definir-se com l’art (¿o la ciència?) de diagnosticar o prendre decisions basant-se en opinions i percepcions, sense reconèixer cap necessitat de
justificar-les o explicar en què es basen.

obtingut després del treball d’avaluació no poden ser reinte-
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grats en l’expertise del museu. Abans de dedicar recursos a fer

forma automàtica i tenir-les en compte com l’únic referent. Les

avaluació cal crear una connexió de reentrada en el sistema or-

tasques d’avaluació s’introdueixen amb èxit en els museus de

ganitzatiu del museu, per tal de poder processar els productes

forma progressiva i personalitzada, i com una dimensió més de

de l’avaluació i incorporar-los als futurs treballs. Només això

la feina museística quotidiana. En realitat les tasques d’ava-

permetrà que les tasques valoratives tinguin alguna repercus-

luació eficaces s’haurien de concebre com un procés continu,

sió o transcendència que justifiqui els recursos emprats.

com una part integrant de l’activitat museística, com un departament més en l’organigrama i com un actiu i recurs assumit i

L’avaluació en el museu és una activitat sistemàtica: si, a més

compartit per tot el personal del museu.

dels objectius, no s’estableix prèviament un calendari, uns recursos i unes accions ben concretades, els resultats de l’avalua-

Cal destacar que algunes pràctiques d’avaluació en particular

ció poden resultar inútils o conduir a un “embolic” d’espesses

poden necessitar planificacions especialment dissenyades a

dades d’impossible interpretació o aplicació, i fins i tot de mera

llarg termini, ja que la constatació d’alguns objectius plantejats

lectura. Les activitats avaluadores precisen d’una dinàmica de

pels museus de ciència contemporanis poden demanar tasques

treball regular i constant; no ofereixen resultats immediats ni

avaluadores d’ampli recorregut temporal. És el cas d’avaluar

solucions màgiques, ni tampoc poden reduir-se a un receptari

un dels objectius més esmentats pels museus de ciència con-

d’aplicació automàtica. Les conclusions dels estudis d’avalu-

temporanis: suscitar vocacions científiques.

ació han de ser tractades amb la modèstia adequada, i amb la
major cautela: un estudi d’avaluació ofereix dades que ajuden

L’avaluació permet desenvolupar el llenguatge museogràfic:

a prendre decisions, però no poden servir per prendre-les de

el llenguatge museogràfic ha anat evolucionant i canviant al
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llarg dels últims anys. Com altres llenguatges, el museogrà-

que els museus puguin explicar bé l’impacte social associat a

fic és una disciplina dinàmica i en constant desenvolupament.

les col·laboracions que reben; en aquest cas amb la dificultat

No és absurd en aquest sentit utilitzar aquest acrònim tant de

afegida que la repercussió social del llenguatge museogràfic,

moda avui en dia (R+D+I) per expressar que l’exercici de la mu-

per la seva pròpia naturalesa, no sempre és instantània o fà-

seologia precisa esforços de recerca, desenvolupament i inno-

cilment apreciable, i tampoc es pot mesurar en termes de ren-

vació: un R+D+I aplicat al llenguatge museogràfic. El museòleg

dibilitat econòmica ni només a través del nombre de visitants.

contemporani és sobretot un investigador que, a les sales, dia

Aquestes tasques de rendició de comptes o accountability (em-

a dia, crea, prova, observa i ajusta nous sistemes cada vegada

prant el terme anglosaxó concís) seran en un futur proper cru-

més eficients per comunicar a través del llenguatge museo-

cials per mantenir la viabilitat dels museus, i només poden ser

gràfic. Fruit d’aquestes tasques regulars de recerca també es

desenvolupades en el marc d’un bon programa valoratiu. L’ex-

desenvoluparan innovadors productes museístics que potser

posició més cara és sempre la que no cobreix adequadament

puguin ser exportats a altres museus o intercanviats amb ells.

els objectius plantejats, i en la majoria dels casos, una petita

L’avaluació és una part fonamental de tota activitat investiga-

inversió en avaluació s’acaba justificant plenament.

dora; i també de la investigació museística.
L’avaluació té tècniques molt diverses: encara que hi ha asL’avaluació permet retre comptes: Els museus de ciència hau-

pectes tècnics bàsics que cal conèixer i dominar, cada tipus

ran d’aprofundir per a la seva subsistència en la diversificació

d’avaluació precisa les seves eines i la seva metodologia. L’ava-

de fonts de finançament, com ara les col·laboracions amb el

luador no té un receptari o procediments de funcionament uní-

sector privat. Per desenvolupar aquest tipus de relacions cal

vocs i inequívocs, ja que gairebé sempre haurà de dissenyar o
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redissenyar les seves eines ad hoc. A causa d’això, els estudis

ciència aquests estudis de màrqueting s’utilitzen inadequada-

d’avaluació en museus de ciència sempre requereixen tenir al

ment imitant l’ús que en fan d’ells les empreses: un mitjà per

capdavant a especialistes d’aquesta disciplina que siguin bons

saber què és allò que desitgen els públics, per tal d’implemen-

coneixedors dels museus de ciència, considerant acuradament

tar-ho ràpidament i automàtica, i gairebé al peu de la lletra del

l’eventual extrapolació d’especialistes en avaluació d’altres

sol·licitat. D’altra banda, consultar als públics de forma directa

sectors.

i en diferents fòrums sobre allò que el museu hauria d’oferir,
en el marc dels treballs d’avaluació prèvia, sempre és una bona

Avaluar no consisteix a preguntar-li tot al visitant: encara que

idea però cal interpretar bé els resultats. No hem d’oblidar que

sembli estrany, és molt freqüent articular presumptes siste-

els museus de ciència no només existeixen per aprofundir en

mes d’avaluació en base a qüestionaris en els quals es pregun-

el que es coneix, sinó en gran mesura per donar a descobrir

ta directament al públic coses com si han après alguna cosa o

el que encara no es coneix. És evident que, en preguntar a un

si creuen que recordaran tal exposició d’aquí a un any... Natu-

visitant sobre el que li agradaria veure desenvolupat al museu,

ralment, per a ser mínimament fiables, les consultes al públic

és poc probable que esmenti una cosa que encara no sap que

no poden tenir aquestes característiques. En una organització

existeix...

amb funció social (com en última instància és un museu), els
estudis sobre els visitants serveixen per conèixer profundament als públics, per tal de poder determinar -a partir d’aquest
coneixement-, què és el millor i més exclusiu que el museu pot
oferir-los. No obstant això, i amb freqüència, en els museus de
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1. Desenvolupament dels estudis d’avaluació d’exposicions
Els estudis de públic i avaluació en museus, tenen el seu origen

espacial de l’exposició en el comportament dels visitants. En

a principis del segle XX. B.I. Gilman, primer director del Boston

diversos museus d’art, Melton identifica aspectes que ja havien

Museum of Fine Arts, va publicar l’any 1916 un estudi on valora

estat recurrentment comprovats, tals com la major atracció

certs aspectes d’ergonomia de les exposicions, enunciant per

que reben els quadres situats a la dreta de l’entrada, o l’atrac-

primera vegada el concepte de “fatiga del museu”. Aquest es-

ció decreixent a les peces d’una sala en funció de la proximitat

tudi és considerat el primer treball que manifesta un interès

de la sortida (“exit attraction”).

per valorar la tasca dels professionals dels museus.
A la dècada dels anys 20 apareixen metodologies més sociolòEl professor de psicologia de Yale E. S. Robinson rep l’encàrrec

giques: investigadors com Gibson o Bloomberg apliquen tèc-

de l’Associació Americana de Museus d’estudiar el comporta-

niques d’enquestes als estudis de visitants, aprofundint en

ment dels visitants en dos museus: un d’art (Pennsylvania Mu-

aspectes de la visita d’escoles i realitzant valoracions compa-

seum of Art) i un de ciència (Buffalo Museum of Science). Robinson

rades entre entorns d’educació formal i d’educació no formal.

publicà el 1928 un pioner i rigorós estudi en el qual s’observen

C.E. Cummings va dur a terme amplis estudis d’avaluació en

aspectes com la durada de la visita, el nombre d’obres ateses a

les dues exposicions internacionals celebrades el 1939 a Es-

cada sala o el temps de parada del visitant davant de cada obra.

tats Units: San Francisco i Nova York. Finançat per la Fundació

Robinson, formant equip amb el seu deixeble A. Melton, va es-

Rockefeller, Cummings estudià l’experiència de la visita des

tudiar durant gairebé dues dècades la influència del disseny

d’una perspectiva molt global i enuncià el principi de “story-li-
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ne” o guió expositiu. Resulta especialment significatiu el fet que

mençar el seu camí a l’àrea dels estudis de visitants: la Smith-

les grans exposicions universals acollissin els primers estudis

sonian Institution va començar a analitzar l’impacte de les seves

d’avaluació, donat que aquests esdeveniments internacionals

exposicions el 1957. Per la seva banda, el Milwakee Public Mu-

es consideren un dels precedents més clars de la museologia

seum va fundar el 1960 un departament especialment dedicat a

científica contemporània.

realitzar avaluacions de públic.

A la dècada dels 30 també es van dur a terme les primeres anàli-

En aquestes dates l’interès pels estudis de públic i avaluació

sis de perfil de públic. El Pennsylvania Museum of Art va realitzar

d’exposicions comença a aparèixer tímidament. Bourdieu i

mil entrevistes al llarg del 1930 sobre perfil demogràfic dels

Darbel realitzen una enquesta internacional per caracteritzar

seus visitants, consultant també aspectes com ara el mitjà de

el públic dels principals museus europeus. Al Natural History

transport, el motiu de la visita o el grau de satisfacció. Powell,

Museum de la Smithsonian, Wells va dur a terme el 1969 un am-

el 1938, va realitzar una estadística de visitants mensual durant

pli estudi amb la finalitat de caracteritzar els visitants, basat en

sis anys, amb l’objectiu de caracteritzar les diferents tipologies

cinc mil qüestionaris aleatoris, trobant grans concomitàncies

de públics del Science Museum of Minnesota. Durant els anys

en el perfil del públic entre els museus d’art i els de ciència.

40, investigadors com Kearns, Yoshioba o Nielsen, van realitzar
estudis en diferents museus de ciència americans seguint la

A finals dels 60, apareixen en escena dos investigadors que van

metodologia original de Robinson i Melton.

resultar ser claus: Harris Shettel i Chanler G. Screven. Amb ells,
la disciplina dels estudis de visitants es convertirà en un camp

A finals dels anys 50, grans institucions americanes van co-

de coneixement autònom i una àrea d’investigació. Les seves
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aportacions són sobretot d’índole teòrica i metodològica i apli-

i investigació de públics. D’aquesta època són els treballs de

quen els mètodes d’investigació educativa a la avaluació d’expo-

Minda Borun al Franklin Institute of Science, o de John i Mary

sicions, partint d’un model d’exposició d’objectius sobretot cog-

Lou Koran, de la Universitat de Florida. A Europa, és en els anys

nitius; assenyalant l’adquisició de coneixement com a propòsit

70 quan apareix un cos d’investigadors estable. El British Mu-

fonamental d’una exposició. Altres investigadors com ara Wolf

seum of Natural History de Londres posa en marxa un sistema

proposen l’anomenada avaluació naturalista: un mètode valora-

d’investigacions sistemàtiques sobre el visitant.

tiu que s’interessa per l’experiència global i integral de la visita
al museu, més que per uns objectius d’aprenentatge prefixats.

Ja als anys 80, diversos estudis sobre visitants al Regne Unit

Es dissocia així el museu de l’estructura escolar i es considera

com els de McManus o Miles, comencen a tenir repercussió in-

el medi museístic com un llenguatge autònom i singular.

ternacional. A França, a finals d’aquesta dècada es van posar
en marxa diversos projectes d’avaluació finançats pel Ministeri

A partir dels anys 70, la bibliografia en aquesta àrea augmen-

francès d’Educació i Investigació, que acabarien donant forma al

ta, demostrant una clara reorientació de la gestió dels museus

Observatoire Permanent des publics l’any 1990, centrat en inves-

cap als seus públics. Els museus comencen a dedicar recur-

tigar el públic de tots els museus francesos. Per aquestes dates

sos interns a l’avaluació, cosa que contrasta amb els estudis

va aparèixer també el grup actiu d’investigadors de John Falk.

de visitants que es feien fins al moment, conduïts per experts
externs. Aquesta dinàmica perdura fins avui en dia, amb exem-

A partir de 1990 aquesta disciplina ha experimentat un espec-

ples d’importants museus com l’Exploratorium de Sant Francis-

tacular augment de publicacions, amb el desenvolupament de

co, que disposa d’un prestigiós departament intern d’avaluació

metodologies mixtes procedents de camps ja no només de la
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psicologia de la conducta (camp del qual procedien els primers

visitants al Museu Nacional de Ciències Naturals de Madrid. A

investigadors), sinó també d’altres branques de la psicologia,

Barcelona, i a mitjans dels anys 90, el Museu de la Ciència de

de la sociologia o de l’antropologia. En aquesta època cal des-

la Fundació “la Caixa”, acull un estudi de Montserrat Benlloch

tacar importants manuals de referència d’aquest camp com

i Vilma Williams sobre la influència educativa dels pares so-

els de Loomis, Miles i Uzzell, Falk i Dierking, Diamond o Hoo-

bre els seus fills davant d’un mòdul interactiu. Mikel Asensio

per-Greenhill. El 1991 es crea als Estats Units la Visitors Studies

i Elena Pol, de la Universitat Autònoma de Madrid, per la seva

Association, fundada per Screven, Shettel, Bitgood i Loomis, or-

banda, s’erigeixen com els investigadors d’audiències més ve-

ganització que exerceix en l’actualitat un lideratge mundial en

terans de la península, i desenvolupen nombrosos estudis en

aquest tipus d’estudis.

museus espanyols i americans. El 2008 es posa en marxa el
Laboratori Permanent de Públics de museus, dependent de la

A Espanya l’avaluació arriba tard en relació amb tot el citat an-

Direcció General de Belles Arts i Béns culturals, del Ministeri

teriorment. Als anys 80 apareixen uns primers estudis sobre

d’Educació, Cultura i Esport. Aquest laboratori es concep com

visitants signats per Verde, Sanz i Medina i García Blanco. Els

un instrument per a la millora de la gestió dels museus. La

treballs que Carme Prats i Jordi Flos van desenvolupar a mit-

seva finalitat és proporcionar dades, eines i coneixements que

jans dels anys 80 al Museu de Zoologia de Barcelona, tenen el

permetin orientar totes les actuacions dels museus que tenen

seu màxim exponent en un ampli treball d’avaluació que Carme

com a destinatari últim al públic, de manera que a través de la

Prats realitza per a l’exposició “l’Ecologia” el 1989. Un temps

relació amb aquest s’optimitzi el compliment de la funció social

després, la mateixa Carme Prats va crear el primer depar-

dels museus.

tament estable explícitament dedicat a avaluació i estudis de
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Avui en dia l’avaluació i els estudis de públics són un actiu plenament reconegut pels museus més prestigiosos com a eina
clau per a la millora i excel·lència de la gestió.
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2. Motivació de l’estudi i consideracions inicials
En el seu interès per disposar de dades sobre el públic que visita

dels anys 2012 a 2014. Totes elles versen sobre productes ex-

les exposicions, de l’impacte que produeix en els seus visitants,

positius de contingut científic de la titularitat o propietat de la

de les seves tendències de conducta davant aquests productes

institució, exhibits en les instal·lacions de CosmoCaixa i que

museogràfics, així com del grau d’assumpció de continguts i

abastien tant el que el Museu defineix com a espais expositius

aprenentatge, CosmoCaixa decideix dur a terme una sèrie de

permanents del museu (com seria el cas per exemple de la Sala

projectes d’avaluació.

de la Matèria, la Tira de la vida, el Clik dels nens o l’espai Top
Ciència), com altres de caràcter temporal, que són els que ens

En aquests projectes, impulsats, posats en marxa i dirigits per

ocupen en aquest cas.

Fundació Bancària “la Caixa” (i concretament CosmoCaixa), han
col·laborat algunes empreses i professionals, amb àmplia ex-

Amb el temps, aquestes pràctiques s’han anat duent a terme

periència i dilatada trajectòria en matèria d’avaluació d’exposi-

d’una manera més regular i freqüent, integrant-se poc a poc

cions, entre els que podem destacar el Laboratorio de Interpre-

en la dinàmica del Museu en relació als seus espais expositius,

tación del Patrimonio (LIP) de la Universidad Autónoma de Madrid,

amb el disseny i la implementació fins i tot d’un catàleg estan-

el Laboratori de Mitjans interactius (LMI) de la Universitat de Bar-

darditzat propi que defineix i recull diverses tipologies o mèto-

celona, ARTImetria i La Máquina de hacer nubes

des valoratius, per la seva aplicació a les exposicions i altres
activitats que CosmoCaixa Barcelona dissenya, produeix i ofereix

Aquestes tasques valoratives, part de les quals seran objecte

als seus visitants.

d’estudi en aquest informe, van ser realitzades en el període
17
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En aquest escenari es desenvolupen els treballs d’avalua-

En el desenvolupament d’aquestes tasques s’ha considerat una

ció que són objecte d’aquest document que, basats en el que

àmplia bibliografia de variables i paràmetres consolidats en el

s’anomenen avaluacions additives, han permès a CosmoCaixa

camp de l’avaluació.

Barcelona obtenir interessants conclusions sobre els productes
museístics que exhibeix, en relació amb el seu públic visitant.

En conclusió, aquest informe pretén ser un document de referència en el qual, en una anàlisi exhaustiva dels resultats ob-

A continuació es presenta un resum dels resultats que es deriven

tinguts en aquests projectes, s’estableixin comparatives entre

de les tasques d’avaluació dutes a terme a CosmoCaixa, en par-

ells, per tal d’extreure algunes conclusions sobre el comporta-

ticular en l’anàlisi de les dades obtingudes en tres exposicions

ment dels visitants en aquest tipus d’establiments i davant dels

exhibides temporalment al públic en les seves instal·lacions:

productes museogràfics que se li ofereixen. Per tal de facilitar
la seva lectura, en aquest text s’evita fer referències bibliogrà-

“Epidèmia! Com les malalties han modelat la història de
la humanitat” (març de 2012 a febrer de 2013).

fiques concretes per a cada cas, i es remet el lector a la bibliografia final en sentit general.

“TecnoRevolució. L’era de les tecnologies convergents”
(abril de 2012 a maig de 2013).
“Mediterrani. El nostre mar, com mai l’has vist” (desembre de 2013 a febrer de 2015).
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3. Objectiu de l’estudi
L’estudi realitzat permet disposar d’una visió global de les dife-

s’exploten suficient, com per superar els problemes i limitacions

rents tasques valoratives dutes a terme a CosmoCaixa, així com

detectats amb plans de remodelació de zones o elements exposi-

suposa una eina útil aplicable en el procés de desenvolupament

tius, amb el suport d’altres muntatges o elements comunicatius

de projectes expositius futurs.

que suavitzin o enforteixin els actuals (...).

A més, pot resultar de gran utilitat com a marc de referència per
a altres institucions, entitats i centres, així com professionals
en la matèria, com a eina orientativa en el procés d’implantació
de mecanismes valoratius, a fi de contribuir a afrontar els reptes en la valoració de l’impacte obtingut que qualsevol entitat
d’abast social de la talla d’un museu ha de considerar en el
segle XXI.
Tal com sostenen Asensio & Pol en la seva obra “Avaluació
d’exposicions” (2003), l’avaluació és una eina per aprofundir en
els encerts i corregir els errors, però sobretot l’avaluació és la recerca de solucions. Una avaluació té èxit si és capaç de suggerir
canvis tant per implementar potencialitats detectades, ja que no
19
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4. Metodologia aplicada
En tots els projectes valoratius objectes del present informe,

l’avaluador, a efectes de poder extreure resultats concrets

es va aplicar la mateixa metodologia: l’observació sistemàti-

al respecte sobre l’assumpció d’objectius específics etc. Així

ca. Consisteix en l’observació discreta del comportament d’una

per exemple a “TecnoRevolució” era d’interès de l’avaluador

mostra de visitants, amb seguiment del recorregut durant tota la

conèixer si el visitant havia percebut els colors identificatius de

seva visita, seguida de la realització d’una breu entrevista final.

cadascuna de les tecnologies, o en el cas d’”Epidèmia” es va
avaluar l’impacte dels mètodes preventius en el públic visitant.

Amb el seguiment durant tota la seva visita a l’exposició, es

Aquests aspectes han de ser tinguts en compte en les tasques

presta especial atenció a aspectes com el recorregut que rea-

de disseny del pla o cèdula de seguiment i determinació dels

litza el visitant, els punts de parada i el tipus i grau d’atenció

ítems a registrar, així com en el disseny de l’entrevista, per tal

dedicada a cada un dels elements museogràfics a analitzar. A

de garantir que un cop tractades les dades, es pugui donar res-

més i com ja s’ha comentat, inclou un breu qüestionari o entre-

posta i en definitiva, disposar d’informació vàlida per a la intro-

vista de tipus qualitatiu que es realitza al visitant en finalitzar la

ducció de possibles millores o optimitzacions, si escau.

seva visita a l’espai.
Partint d’aquestes consideracions, es decideix el calendari
A) Treballs preparatoris: En una primera fase, i sobre la me-

d’actuació i es dissenyen tant el pla de seguiment incloent els

todologia bàsica de referència, s’hauran de determinar amb

ítems a avaluar i paràmetres a considerar, com el qüestionari

precisió aquells aspectes destacables que són d’interès de

per a la realització de l’entrevista final.
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B) Treball de camp: Observació i entrevista qualitativa posterior.

des de matí i tarda els caps de setmana, que és quan el centre

Les observacions van ser realitzades sobre el públic visitant

compta amb una major i diversa afluència de públic visitant.

de l’exposició, exclòs el públic escolar, amb una mostra de 100

Concretament, aquest va ser el calendari del treball de camp

individus seleccionats aleatòriament a efecte de garantir una

per cada projecte expositiu:

representació diversa de tipologies de públic i un error mostral

— Del 27 de novembre fins al 8 de desembre de 2012 en el

no superior al 10%. Per a això es van definir els següents es-

cas d’Epidèmia.

trats o segments de públic:

— Del 22 de novembre al 7 de desembre de 2012 a Tecno-

Individus (que visiten l’exposició en solitari)

Revolució.

Parelles

— Entre els mesos d’octubre a desembre de 2014 en el cas

Grups d’amics

de Mediterrani.

Grups familiars, diferenciant al seu torn:
— Famílies amb nens menors o iguals als 7 anys d’edat.

Totes les observacions es van realitzar individualment. No obs-

— Famílies amb nens majors de 7 anys d’edat.

tant això, a l’inici de cada observació es va registrar el perfil

— Famílies amb nens menors i nens majors de 7 anys

del visitant, a efectes de la seva posterior classificació en un

(amb nens per tant de tots dos grups d’edats).

perfil sociodemogràfic concret (segment d’edat, gènere, tipus
d’acompanyament). Aquest aspecte és de gran interès per la

Per a cada projecte expositiu, les observacions van ser realitza-

incidència que aquests factors puguin tenir després sobre els

des en el marc temporal d’uns dos-tres mesos. Es van centrant

resultats versus les diverses tipologies de grups socials. Així

especialment en jornada de tarda els dies laborables i jorna-

mateix, la selecció aleatòria dels individus va pretendre garan-
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Les entrevistes van ser realitzades quan el visitant finalitzava
la visita. Van consistir en un breu qüestionari, de tipus bàsica-

Durant les observacions realitzades, l’avaluador va fer un se-

ment qualitatiu i previst per a una durada aproximada d’uns 5

guiment del visitant durant el transcurs de la seva visita i fins

minuts. La informació obtinguda per aquest mitjà va permetre

a la finalització de la mateixa, registrant sobre el plànol i amb

complementar i contrastar la registrada a través de l’observa-

l’ajuda de cronòmetres, la següent informació:

ció. I així mateix, va resultar de rellevància per a l’extracció de

— El recorregut.

conclusions relatives a l’assumpció de determinats objectius

— L’hora d’entrada i sortida de l’exposició i a cadascun dels

específics proposats (d’aquí la importància del disseny de les

diferents àmbits o sales.

preguntes que conformaven el qüestionari), així com de deter-

— I per a cada element exposi-

minats aspectes relatius al grau

tiu objecte d’avaluació, els se-

de comprensió, tant a nivell de

güents paràmetres en funció

continguts com d’ús o funcionali-

del grau i tipus d’atenció que la

tat dels elements.

tipologia de cada element permetien: ús, parada (atracció i

Les entrevistes permeten obtenir

retenció), lectura, conversa i

informació sobre l’opinió i grau

interacció, si escau.

de satisfacció del visitant, possi-

Plànol utilitzat per les tasques d’observació
en l’exposició TecnoRevolució.

bilitant l’intercanvi d’impressions
i les seves eventuals aportacions.
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També obren una finestra de comunicació i diàleg amb el des-

La informació obtinguda en cadascun dels projectes expositius

tinatari del producte expositiu.

ha estat objecte de l’anàlisi comparativa que es presenta i des-

D’altra banda, la inclusió en el qüestionari d’altres preguntes

envolupa tot seguit.

de tipus demogràfic i estadístic, acaben de definir el perfil sociodemogràfic i cultural del visitant de la exposició.
C) Disseny i implementació de la base de dades: un cop finalitzat el treball de camp, per a cada projecte i en cada cas.
D) Buidatge de dades, tant dels obtinguts amb les observacions
com de les respostes a les entrevistes.
E) Gestió i tractament quantitatiu i qualitatiu de les dades per a
l’obtenció de resultats.
F) Elaboració d’un informe final.
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5. Anàlisi comparativa dels resultats obtinguts
En aquest apartat es realitza una anàlisi comparativa de les

aquell element museístic que requereix certa manipulació o uti-

dades obtingudes en els treballs valoratius efectuats per Cos-

lització. Tot i ser conscients que la interactivitat és molt més que

moCaixa, centrats particularment en els resultats dels tres

manipulació en el museu de ciència contemporani, s’utilitza no

projectes expositius comentats: Epidèmia, TecnoRevolució i Me-

obstant aquest terme per la fàcil identificació per part del lector.

diterrani. En aquest cas concret es van encarregar a l’empresa
ARTImetria.

Prèviament, i per a una millor localització i enteniment dels resultats obtinguts és necessari fer una breu presentació de les

Aquesta comparativa ha permès establir concordances o simili-

tres exposicions implicades, a efectes de donar unes pinzella-

tuds, així com també diferències en els comportaments del públic

des sobre el tema que tracten, els continguts que aborden i allò

visitant en cada cas, aprofundit en els possibles factors i causes

que pretenen transmetre al visitant, atenent a la incidència que

dels diferents efectes observats. També ofereix la possibilitat

això pugui derivar en les dades resultants:

d’interrelacionar aquestes conclusions amb altres treballs valoratius duts a terme per CosmoCaixa (sobre els quals apareixe-

1.- “Epidèmia! Com les malalties han modelat la història de la

ran algunes referències al llarg del text), així com ser contrastats

humanitat”: L’exposició aborda les malalties, la seva història

amb les dades d’autors i investigadors de reconegut prestigi i di-

i la seva incidència en la humanitat, posant especial èmfasi

latada experiència en els processos d’avaluació en museus.

en els temes socials i en la importància de la investigació
tant en el coneixement d’aquestes malalties com en la ma-

Cal destacar que durant el text s’identifica com a “interactiu”

nera de prevenir-les i combatre-les.
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Quin és el seu objectiu? Transmetre al visitant la importància

2.- “TecnoRevolució. L’era de les tecnologies convergents”: L’ex-

de l’aplicació de mètodes preventius, i generar-li una reflexió

posició ens mostra com la ciència i la tecnologia han contribuït

sobre la influència de la humanitat en la trajectòria de les

al progrés i desenvolupament de la societat. A través d’un pro-

malalties, així com d’actituds futures i necessària consciencia-

cés d’evolució tecnològica arribem a l’actual convergència de

ció per a la garantia de la salut com a dret fonamental de tots.

quatre tecnologies (la nanotecnologia, la biotecnologia, les TIC
i les ciències cognitives) la interrelació de les quals ha suposat
una autèntica revolució en camps tan diferents com la construcció, el transport, l’agricultura, la medicina, l’educació o l’art.
Quin és el seu objectiu? Donar a conèixer l’última actualitat sobre aquest concepte, d’una manera propera, fàcil, experimental i intuïtiva, així com mostrar la implicació i rellevància de la
convergència tecnològica en la nostra vida diària i quotidiana.
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ció ens mostra el mar Mediterrani des de diferents angles:

Principals característiques de les exposicions avaluades. Estudi comparatiu:

des d’un acostament científic a les seves característiques

Les exposicions de referència són totes de caràcter temporal,

(geogràfiques, físiques ...) que el configuren com a tal, la bio-

exposades al públic per un període equivalent (aproximadament

diversitat dels seus ecosistemes i la necessitat de conser-

un any) en una part de la Sala principal de 5.500 m2. En tots els

vació que això implica, el seu protagonisme en la història,

casos, els espais expositius van ser articulats en 4-5 àmbits

riquesa cultural, gastronòmica i lingüística dels pobles que

conceptuals. Totes elles es van exhibir a les instal·lacions del

banya; així com el repte que la seva sostenibilitat futura su-

Museu, compartint espai amb la resta de la Sala Permanent.

3.- “Mediterrani. El nostre mar, com mai l’has vist”: L’exposi-

posa per a l’ésser humà.
Quin és el seu objectiu? Mostrar el Mediterrani, amb tota la
seva riquesa i des de les seves diferents dimensions, a efecte
de suscitar una reflexió i conscienciació de l’enorme repte
que suposa la seva sostenibilitat i conservació, davant dels
riscos que comporten aspectes com la superpoblació de les
seves costes, la contaminació o el perill d’extinció de les seves espècies.

Epidèmia

TecnoRevolució

Mediterrani

Sala Permanent
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El gràfic mostra la superfície que representen les exposicions

públic amb la finalitat d’obtenir un nombre de 100 observaci-

objecte d’avaluació en proporció a la superfície total aproxima-

ons, amb les seves corresponents entrevistes.

da de la Sala Permanent de CosmoCaixa Barcelona, on van ser

En la selecció de la mostra dels 100 visitants s’aplica el cri-

ubicades. Ens trobaríem per tant davant d’espais de dimen-

teri d’aleatorietat, amb l’objectiu de garantir una diversitat de

sions similars en comparació amb les dimensions de la Sala

tipologia de públic (diferents segments d’edat, gènere, proce-

Permanent o principal espai expositiu del Museu.

dència, tipus d’acompanyament o format en què realitzen la
visita, així com altres aspectes com ara el nivell de formació

Les tres exposicions avaluades van ser visitables en el marc de

acadèmica o sector professional) que ens ajudaran a concre-

l’entrada general al Museu, coincidint per tant amb els seus

tar el perfil sociodemogràfic i cultural del visitant de cadascuna

horaris d’obertura i accessibles a un públic potencial visitant

de les exposicions objecte de l’estudi. D’aquesta manera, es fa

equivalent (amb independència que en cada cas, la seva temà-

necessari predefinir diversos estrats en els quals es categorit-

tica pugui estar més o menys orientada o destinada a perfils

zarà a cada visitant observat per part del personal avaluador

més concrets i acabi atraient majorment a un tipus de perfil

(ho vèiem a l’apartat de Metodologia); informació obtinguda fo-

sociodemogràfic amb afinitat als seus continguts, en cada cas,

namentalment a través de les preguntes de tipus demogràfic

com analitzarem més endavant).

incloses en el qüestionari realitzat al finalitzar la visita.

El públic visitant de cadascuna d’aquestes exposicions, cons-

Aquesta anàlisis ha permès contrastar el perfil de visitants ob-

tituirà l’univers objecte d’observació i seguiment en el procés

servats amb els resultats de l’enquesta que realitza CosmoCai-

d’avaluació. Concretament es realitzarà sobre una mostra del

xa anualment davant d’una mostra de 1.200 visitants.
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Variables o paràmetres comuns, objecte del treball d’obser-

una mitjana d’uns 45-50 ítems (també anomenats elements

vació en les exposicions avaluades:

museogràfics o mòduls) a avaluar en cada cas, que són de dife-

— Perfil sociodemogràfic del visitant

rents tipus segons el seu format. En general:

— Recorregut del visitant

— Elements sense interacció/manipulació: grup en què

— Disposició del temps: S’analitzaran indicadors com la

s’inclourien els elements com ara textos, objectes, escul-

duració total de la visita a l’espai expositiu així com els

tures, vitrines i audiovisuals.

temps parcials per sales o àmbits que el conformen, la

— Elements interactius/manipulables.

velocitat d’escombratge (SRI) o el temps d’atenció versus
el de circulació.

Els diferents mòduls podran ser més simples o complexos en

— Elements expositius d’interès, en els que es mesurarà

funció dels elements que els conformin en cada cas.

el seu poder d’atracció, de retenció i altres paràmetres
diversos en funció del tipus d’atenció que permeten: ús,

A més dels elements museogràfics, en els espais a avaluar

conversació, lectura i interacció, en cada cas.

normalment hi ha altres elements destinats a un mer ús per

— Aspectes qualitatius relatius a la comprensió i valoració

part dels visitants, generalment bancs o seients. Així per exem-

del conjunt expositiu.

ple ens trobem amb 6 elements d’aquest tipus a Epidèmia, o 3
a Mediterrani. D’alguna manera, aquest tipus d’elements també

Tipologia dels elements expositius i índex de presència en ca-

poden incidir en factors com la captació dels ítems d’interès.

dascuna de les exposicions:

Així per exemple, veurem una tendència del visitant a visualit-

Les exposicions temporals objecte d’aquest estudi contenen

zar un major temps aquells vídeos que poden veure asseguts,
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especialment si es troben al final del recorregut, com succeeix

A. PERFIL SOCIODEMOGRÀFIC DE LES EXPOSICIONS AVA-

per exemple amb l’audiovisual “les epidèmies que modelen la

LUADES:

història” de l’exposició Epidèmia.

El perfil del visitant és el d’un home/dona de mitjana edat (al
voltant dels 40 anys); majoritàriament és resident a Barcelona

En el gràfic següent s’han classificat els diferents elements mu-

o rodalies i visita l’exposició acompanyat/da de la seva família.

seogràfics o ítems a avaluar, segons la seva naturalesa o format.

En la majoria dels casos (amb una mitjana d’un 55%) el visitant
té formació universitària. Si extrapolem aquestes dades a les
xifres generals dels estudis de públic de CosmoCaixa, podrem
comprovar que les xifres són convergents. A tall d’exemple,

No interactius
Interactius

Epidèmia

TecnoRevolució

Mediterrani
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l’estudi de públic realitzat a CosmoCaixa l’any 2013 revela una

macions universitàries d’àmbit empresarial o humanitari que

edat mitjana del visitant de 41 anys i un 62,52% visita el Mu-

estarien més presents i compensades en el cas dels visitants

seu acompanyat de la seva família. I xifres similars són les que

de Mediterrani (més en concordança amb les xifres generals

conclouen també altres estudis d’avaluació duts a terme a les

referides de CosmoCaixa). Possiblement tingui la seva causa en

instal·lacions del Museu, tant en espais més petits o específics

un contingut en aparença més global per Mediterrani, que abas-

com seria “Top Ciència” o la “Tira de la vida”, com en altres de

ta aspectes no només científics, sinó també culturals i socials

majors dimensions o generals com la “Sala de la Matèria”. Tam-

en un sentit més ampli, i que podria ser percebut com “més

bé en qüestió de fidelització i d’acord amb les xifres generals

pròxim o proper” per part del públic en general. Així doncs, les

del Museu o altres estudis valoratius duts a terme, com el de

xifres obtingudes per Mediterrani atenen una majoria de visites

Mikel Asensio a la “Sala de la Matèria”, vam concloure que la

familiars amb nens. A diferència, Epidèmia, en una percepció

majoria dels visitants ja han estat anteriorment a CosmoCaixa

prèvia o primera impressió podria resultar d’un contingut cien-

( comunament a raó d’una vegada en els 12 mesos anteriors).

tífic més complex o focalitzat. En aquest sentit, cal assenyalar
que un 28% dels visitants d’Epidèmia resulten vinculats a la

No obstant això, un cop realitzada aquesta reflexió global es

temàtica de l’exposició (especialment a nivell formatiu i/o pro-

poden apreciar alguns matisos entre les dades de les tres ex-

fessional: biologia, infermeria ...).

posicions que segurament tenen la seva causa en la generali-

Pel que fa a TecnoRevolució s’aprecia que la majoria dels visi-

tat/especificitat del seu contingut expositiu. D’aquesta manera,

tants tenen estudis en grau superior de formació professional,

a Epidèmia s’observa un major índex de visitants amb estudis

seguit dels visitants amb estudis secundaris, fet que també es

universitaris de caràcter científic, en detriment d’altres for-

desvia lleugerament de les xifres generals de CosmoCaixa.
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Podria tenir relació amb el seu contingut més específic i tècnic

En relació als resultats obtinguts no s’ha d’oblidar tampoc que la

per una banda, així com pel major interès que ha pogut generar

majoria dels visitants visiten aquestes exposicions en el marc d’una

en un segment de públic més jove (estudis secundaris) i supo-

visita global a CosmoCaixa, cosa que obliga a prioritzar i/o seleccio-

sadament més interessat pel món tecnològic. Això ho confirma

nar entre l’àmplia i diversa oferta d’espais i activitats visitables.

a més, la tendència a un públic visitant lleugerament més jove
en aquesta exposició, en comparació amb els resultats obtinguts en els casos d’Epidèmia i Mediterrani (veure gràfic edats).
La visita en el format de família es dóna en un major percentatge en el cas de Mediterrani¸ amb una quota superior al 67%.
Aquest format de visita familiar també és el més freqüent a Epidèmia i TecnoRevolució, encara que amb xifres una mica més
reduïdes al voltant del 58% i al 55%, respectivament, cosa que

Sols

En parella

Amb amics

Família amb
nens <7 anys

Famílies
nens >7 anys

va aparellada a un increment d’altres formats de visita, ja sigui
Epidèmia

en solitari, parella i/o grups d’amics. Així mateix la presència

TecnoRevolució

Famíla amb
ambdós grups
d’edat

Mediterrani

de famílies amb nens petits menors de 7 anys, descendeix de
forma rellevant a Epidèmia, on els grups familiars són majoritàriament conformats per famílies amb nens majors de 7 anys,

Pr

cosa que també succeeix a TecnoRevolució, en relació probablement amb el contingut més tècnic que ofereix.
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Respecte als resultats obtinguts sobre el format de visita majoritari (famílies) en tots els casos avaluats, són diversos els
autors, com Falk, Mc Manuso Rosenfeld, els que identifiquen al
públic familiar com un dels segments més importants d’assistents als museus de ciència (els estudis confirmen un percentatge de famílies que visiten museus superior al 50%) i reconeixen la importància i efectivitat del museu precisament quan
es relaciona amb aquest tipus de públic.
Epidèmia

TecnoRevolució

Mediterrani

B. DURADA DE LA VISITA I DISPOSICIÓ DEL TEMPS PER PART
DEL VISITANT:

En general, no es poden considerar temps d’estada molt elevats si partim del temps estimat que requeriria una visualitza-

B.1.- La durada mitjana de la visita completa: en les exposicions

ció, ús i, si escau lectura de tots els elements que les integren,

objecte del present estudi, se situa entre els 20 i 30 minuts de

en cada cas.

durada (veure gràfic sobre durada de la visita). Calculant un va-

En el cas concret d’Epidèmia, amb un temps mitjà d’estada in-

lor mitjà de les tres exposicions resultaria un temps d’estada

ferior al de TecnoRevolució i Mediterrani, això es relaciona amb

aproximat d’uns 25 minuts. Si considerem les dimensions de les

el baix índex de presència d’interactius i, per contra, una gran

superfícies habilitades en cadascun dels casos, els temps d’es-

densitat de textos, cosa que no afavoreix la retenció de les fa-

tada resulten pràcticament equivalents en proporció a aquestes.

mílies. D’aquesta manera, una mica més de la meitat dels visi-

32
inicio
inici

índice
índex principal
principal

5. Anàlisi comparativa dels resultats obtinguts

Informe sobre les tasques d’avaluació i anàlisis al CosmoCaixa

tants observats (un 53,3%) dediquen un temps d’estada menor

ral a un museu de les dimensions de CosmoCaixa, el visitant es

a 20 minuts. És destacable al respecte que alguns estudis de-

veu obligat dosificar el temps de què disposa per a la visita dels

mostren que el públic passa menys temps del que seria desitja-

diferents espais i activitats, de manera que haurà de planificar i

ble per assumir els objectius previstos: normalment menys de

limitar els temps destinats a cada un d’ells. Un efecte equivalent

20 minuts. Cal tenir en compte, però, que aquest paràmetre es

es va detectar en el marc d’altres avaluacions, com en el cas de

refereix de forma indistinta a tot tipus d’exposicions i no només

l’espai “Top Ciència”, amb una durada mitjana de 18 minuts de

a les de contingut científic, de manera que les dinàmiques po-

visita, per a un espai de dimensions molt menors, però que es

den ser molt diferents, ja que no tots els elements són suscep-

revelava al visitant com un equipament nou de CosmoCaixa.

tibles de generar el mateix nivell d’atenció.
Pel que fa a TecnoRevolució, també es podria considerar un ni-

La localització de l’espai expositiu pot incidir en la durada de la

vell baix si tenim en compte l’alt grau d’interactivitat que ofe-

visita: La ubicació de TecnoRevolució i de Mediterrani com a pri-

reix l’exposició. Considerant la major atracció que presenten

mer espai visitable al accedir a la “Sala Permanent” pot penalitzar

els interactius enfront a la resta d’elements, podem concloure

el temps de visita a causa de la sensació que encara queda molt

que en general, és un temps de visita curt. Només el 5,4% su-

museu per veure. Les dades obtingudes a les entrevistes confir-

pera l’hora d’estada, mentre que més de la meitat dels visi-

men que en ambdós casos es tracta del primer espai expositiu al

tants observats (concretament un 56,7%) inverteixen menys de

qual accedeixen la majoria dels visitants a la seva arribada al mu-

30 minuts a la visita.

seu (un 70% de les visites). En el cas d’Epidèmia, pot influir la seva
ubicació com a zona de pas alternativa per accedir al “Mur Geo-

Tanmateix, cal tenir en compte que en el marc d’una visita gene-

lògic” (espai de la Sala de la Matèria ubicat a la planta superior).
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La durada de la visita pot variar segons la composició o format

a la sala 3, ja que aquesta té dimensions molt superiors a la

del grup social: a Epidèmia la major durada la protagonitzen els

resta de sales i concentra la majoria dels elements expositius.

que visiten l’espai en parella o grups d’amics. Recordem que

A Mediterrani, és la sala 3 la que presenta un menor temps de

es tracta d’un contingut més tècnic amb una gran densitat de

visita ja que integra molts menys elements expositius que la

textos, de manera que cal esperar un menor poder de retenció

resta d’àmbits.

per a les famílies amb nens. No obstant això, tant a TecnoRevolució com a Mediterrani, la major durada correspon a les famí-

No obstant això, no sempre és així i factors com la disposició

lies amb nens majors de 7 anys. Aquí es troben continguts més

dels elements o la seva tipologia poden donar lloc a excepcions,

“propers o pròxims” amb els que possiblement hi ha una major

com succeeix a TecnoRevolució. La sala de majors dimensions

identificació per part de tots els membres de la família en el

(sala 2) i amb més nombre d’ítems (concretament 16) es veu

cas Mediterrani; o amb l’atracció que els nombrosos interactius

igualada i fins i tot lleugerament superada en temps de visita

desperten en aquest tipus de públic en el cas de TecnoRevolució.

per la sala 4, de menor superfície, amb molts menys elements
(5 només) i més avançada en el recorregut expositiu. En aquest

En l’estudi dels temps parcials per sales (o àmbits en què es

cas, el component interactiu dels mòduls que la integren pro-

divideixen les exposicions), en general els temps varien en fun-

dueix directament un major poder d’atracció i retenció cap al

ció de les dimensions de la sala o del nombre d’ítems que les

visitant.

integren, tenint en compte també la progressiva fatiga museística del visitant segons avança en el seu recorregut. Per exem-

B.2.- La velocitat d’escombratge (SRI -Sweep Rate Index-):

ple, en el cas d’Epidèmia més de la meitat de la visita transcorre

Es tracta d’un indicador que mesura la rapidesa amb què es
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mouen els visitants, la freqüència amb què es paren i el temps

s’ha comentat anteriorment, aquestes premisses es refereixen

que romanen aturats. D’aquesta manera, un SRI menor indica

a tot tipus de projectes expositius en general, ja siguin de cièn-

que els visitants dediquen més temps a l’exposició i estan més

cia o no, de forma que s’han d’adequar al tipus d’exposició que

ocupats o entretinguts. Generalment es pot considerar que un

es tracti i a la naturalesa dels elements que la formen.

SRI inferior a 28 m2/min indica que els visitants fan una visita
En general, es compleix el patró comú que, com més temps

més pausada.

ha transcorregut, major és la velocitat del visitant, cosa que
enllaça amb el conegut fenomen de fatiga del visitant als museus. A Epidèmia, amb una velocitat mitjana d’escombratge de
Epidèmia

18,5m2/min, sembla que els visitants s’entretenen bastant du-

TecnoRevolució

rant el recorregut, probablement per la densitat d’informació

Mediterrani

que conté. No obstant això, segons transcorre la visita, la ve-

Mitjana

locitat d’escombratge augmenta notablement, passant de 8m2/
min a la sala 2 a 22,5m2/min a la sala 3 (malgrat que aquesta
constitueix la part central de l’exposició, les seves dimensions
són molt superiors a la resta de sales i concentra el major nom-

Partint d’aquesta consideració, concloem que en tots els casos,

bre d’elements) i fins als 34,3m2/min en l’última de les sales.

el SRI se situa per sota d’aquest paràmetre de 28m2/min (veu-

Aquesta mateixa tendència caracteritza també l’exposició Me-

re gràfic de velocitat d’escombratge). No obstant això, i com ja

diterrani, amb una velocitat mitjana d’escombratge de 20,4m2/
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min. En aquest cas, la progressió és més lineal (entre 14,8m2/

manifesta com la interrelació entre la naturalesa o format dels

min de la sala 1 a 25, 3m2/min de la sala 4). A més, les superfí-

elements i la seva disposició en l’espai expositiu, influeixen en

cies de les sales no són tan dispars.

el comportament dels visitants.

En canvi, l’exposició TecnoRevolució difereix del patró comú. En

B.3.- Temps d’atenció versus temps de circulació: Aquest

primer lloc, contrasta una velocitat mitjana d’escombratge una

paràmetre distribueix el temps de durada de la visita entre el

mica superior a les altres dues (24,0m2/min). Atenent que és

dedicat per part del visitant a l’atenció o permanència davant

l’exposició que conté un major nombre de mòduls interactius,

els diferents elements, i el dedicat a la seva circulació per les

aquesta xifra suggereix que els visitants no podrien dedicar el

sales.

temps estimat per poder gaudir de l’experiència d’aquests elements. Així es manifesta amb claredat en la velocitat una mica
elevada de la sala 2 en comparació amb les altres dues. D’altra banda, la velocitat de la sala 3 (45,6m2/min) triplica la de la
sala 4, mentre que aquesta, per contra, presenta una velocitat
d’escombratge molt baixa (16,4m2/min). En l’estudi de la ve-

Circulació

locitat d’escombratge s’evidencia algun tipus de dificultat a la

Atenció

sala 3, amb una velocitat excessivament elevada per a una sala
de característiques similars a la sala 4. Més endavant s’analitzarà adequadament aquest aspecte, encara que novament es

Epidèmia

TecnoRevolució

Mediterrani
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En general, les característiques i dimensions de les exposi-

4 (en contraposició a la tendència habitual de disminució pro-

cions temporals de CosmoCaixa (en comparació amb la superfí-

gressiva). Hem de tenir en compte, però, que les sales són de

cie total del Museu) fan que el visitant les percebi com un espai

dimensions molt dispars i que la major part dels elements es

limitat i el porti a una major atenció en el recorregut. Es tracta

concentren en aquestes dues últimes sales, cosa que explicaria

d’un comportament diferenciat al que s’observa en les visites a

aquest fenomen.

grans espais permanents en què les actituds en les visites són

Comparativament a TecnoRevolució es compta amb un percen-

més relaxades. No s’ha d’oblidar que el públic habitual que vi-

tatge d’atenció major, superior al 80%. La gran interactivitat

sita CosmoCaixa ho fa habitualment amb una freqüència anual i

d’aquesta exposició provoca un major temps de retenció o de

en el marc d’una visita general al museu, cosa que podria tenir

dedicació als elements exhibits per part dels visitants, convi-

a veure amb una major atenció a l’espai temporal enfront al

dant a una actitud més participativa respecte a altres exposi-

permanent, que ja ha visitat en anteriors ocasions i que podrà

cions una mica més contemplatives, com podria ser el cas de

tornar a visitar en el futur. Això explicaria els alts percentatges

Mediterrani, que protagonitza el percentatge mitjà d’atenció

d’atenció en algunes d’aquestes exposicions.

més baix de les tres, amb un 54%. No té la densitat de continguts textuals que caracteritza Epidèmia, disposa d’un menor

A Epidèmia el grau d’atenció resulta d’un 73,3%, possiblement

nombre d’interactius que TecnoRevolució i els seus elements

a causa de la gran densitat de textos que integra i que reque-

expositius sense interacció resulten d’una finalitat més con-

reixen la concentració del visitant per la seva comprensió. En

templativa, com ara els aquaris o altres objectes il·lustratius

aquest cas però, s’observa un comportament més dispar per

(per exemple “les tonyines de Plini” o “l’aixeta del Mediterrani”).

part del visitant, incrementant la seva atenció a les sales 3 i

En aquest cas, sí que s’observa la tendència habitual de la pro-
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gressiva disminució del temps d’atenció a mesura que passa

No obstant això, en alguns casos, s’han pogut observar altera-

el temps, d’acord per tant amb la velocitat del visitant per les

cions respecte el què es suposava el recorregut lògic o esperat:

diferents sales.
Derivats de la localització de l’espai expositiu: En el cas
Finalment, també per a aquest paràmetre, s’estableix una re-

d’Epidèmia, la seva localització coincideix amb una possi-

lació dels temps d’atenció versus circulació en funció del grup

bilitat d’accés alternatiu a l’espai “Mur Geològic” (i de fet

o tipus d’acompanyament de la visita. Així doncs, i coincidint en

així es troba senyalitzat), circumstància per la qual alguns

tots els casos, els índexs d’atenció més baixos corresponen a

visitants poden haver creuat l’exposició amb l’objectiu

les famílies amb infants menors 7 anys.

d’accedir-hi. Efectivament, els treballs d’observació confirmen que una part dels visitants van abandonar l’espai

C. RECORREGUTS I PARADES:
En tots els casos, els projectes expositius que es tracten aquí
pressuposen un recorregut preestablert a seguir per part del
visitant, en el marc del fil argumental o discurs expositiu que es
presenta a cada un d’ells. D’aquesta manera, els continguts es
distribueixen en diferents sales, que normalment coincideixen
amb els diferents àmbits conceptuals a desenvolupar. D’altra
banda, factors com la senyalització existent afavoreixen el seu
seguiment per part del visitant.

expositiu per l’accés cap al “Mur Geològic”. De fet, el 36,3%
dels visitants observats no van arribar a realitzar el recorregut o visita completa a l’exposició, en no visitar l’última
sala (sala 4).
Derivats de les característiques de l’espai expositiu i la
disposició dels elements en ell:
Així succeeix per exemple a Epidèmia, on la disposició de
la planta o superfície expositiva (longitudinal) i la ubica-
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ció dels seus elements, fa que quedi un espai expositiu

— Així succeeix per exemple en el cas de TecnoRevolució,

perimetral a la sala 3 que alguns visitants (concretament

on uns pocs visitants que van arribar fins a la sala 3 o 4 de

un 35,3%) no inclouen en el seu recorregut. Veurem com

l’espai, van decidir desfer el camí recorregut sortint per

aquesta circumstància influirà clarament en el poder

on havien entrat, en desconèixer a quin punt es trobaven i

d’atracció dels mòduls disposats en aquest espai, que

quant els quedava per finalitzar la visita. Està clar que en

passen més desapercebuts, ja que només una petita mi-

aquest cas, una senyalització orientativa, com un senzill

noria arribarà a parar a més de dos dels elements aquí

guió de continguts de l’exposició o un esquema de l’es-

disposats.

pai expositiu a l’inici de cada àmbit, hagués estat de gran

— O a TecnoRevolució, on la disposició d’alguns elements

ajuda. En aquest aspecte, cal assenyalar que a més dels

genera confusió en alguns visitants (alguns visitants acce-

treballs d’observació, van ser les pròpies entrevistes les

deixen a l’espai mort situat darrere d’un dels audiovisuals

que van permetre detectar aquest tipus de frustracions

de la sala 2, pensant que es tracta de part del recorregut).

en el visitant. Per exemple, el 39,2% dels visitants entrevistats en finalitzar la seva visita a Epidèmia, van realitzar

Derivats de possibles deficiències en la senyalització de

algun tipus de comentari sobre la senyalització, ja fos per

l’espai: Tot i que es tracti d’espais de dimensions reduïdes

no haver-la percebut o per expressar alguna queixa o re-

(en comparació de la “Sala Permanent”), acotats i amb un

comanació al respecte. A TecnoRevolució un 12,8% expres-

recorregut relativament seqüencial, una adequada sen-

sa algun tipus de queixa o comentari, en la majoria dels

yalització sempre ajudarà a aquells que tendeixen a des-

casos referida a alguna absència o deficiència en el tema

orientar-se fàcilment.

de senyalització.
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Nombre de parades o ítems visitats:

a Epidèmia i TecnoRevolució, i una mica més (un 44%) en el cas

Segons Serrell és desitjable que, per a una exposició en parti-

de Mediterrani (això implica que els visitants, com a mitjana, fan

cular, com a mínim el 51% dels seus visitants s’aturi en el 51%

al voltant d’unes 20 parades en el seu recorregut o visita per

dels elements expositius que s’exhibeixen. Els visitants que

l’espai expositiu). A Top Ciència aquest valor era comparable i

paren com a mínim en la meitat dels elements expositius són

estava sobre el 44%.

considerats com a “visitants diligents”.
Partint d’aquesta consideració i amb les especificitats que una
exposició científica suposa (recordem que aquests són referents clàssics, aplicables a exposicions en general de tota índole i per tant amb elements de naturalesa molt dispar) en cap
dels casos analitzats es compleix amb la premissa que com a
mínim la meitat dels visitants s’aturi almenys davant la meitat
dels mòduls exhibits. A Epidèmia i TecnoRevolució, un 28,6% i un
29,7% respectivament dels visitants observats, arriben a parar
en el 51% dels mòduls que integren l’exposició, en cada cas. I

Fins a 15 parades

De 16 a 20 parades

Epidèmia

De 21 a 25 parades

TecnoRevolució

Més de 25 parades

Mediterrani

aquest percentatge és més elevat (d›un 34,8%) a Mediterrani.
Així mateix, les xifres resultants ens revelen que, de mitjana,
els visitants paren al voltant del 40% dels elements expositius
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D. ELEMENTS EXPOSITIUS:

mesurar: temps de parada a cada mòdul, temps de conversa

La diversitat en la tipologia o format dels elements que integren

amb altres companys de visita, temps dedicats a la lectura de

un projecte museogràfic, la seva major o menor complexitat, el

cartells i temps dedicats a l’ús dels mòduls. Això va conduir a

seu nivell de presència en cada projecte, així com la disposició

diferenciar bàsicament dos amplis grups d’elements: aquells

que es faci d’ells en el conjunt espacial, incidirà en les dades

sense interacció/manipulació (textos, escultures, vitrines amb

obtingudes en cada cas. Un mateix mòdul pot resultar més o

objectes i audiovisuals) i els elements interactius/manipulatius.

menys atractiu pel públic si s’ubica en un lloc o un altre, així

Entre els interactius (tant mecànics com de multimèdia), es van

com es pot veure afavorit, o pel contrari, penalitzat, per l’ele-

diferenciar els que eren susceptibles de validació o comprova-

ment que tingui al seu costat. Per aquest motiu, l’observació

ció d’haver estat utilitzats com era esperat.

del comportament del visitant en la seva relació amb els ele-

A més, en alguns casos es van distingir pel seu grau de com-

ments (en definitiva, el treball d’avaluació), resulta clau per a

plexitat, diferenciant entre simples (majoritàriament textos in-

l’obtenció de la informació relativa a la capacitat de suscitar

dependents introductoris d’àmbit) i complexos (quan els mòduls

l’interès del visitant o de transmetre-li un determinat missat-

estan integrats per diversos elements).

ge expositiu, en el marc dels objectius del museu d’oferir una
experiència de qualitat a tots els nivells, sensorial, emocional i

A Epidèmia, els elements sense interacció tenien un major pes

cognitiva.

que els interactius. D’un total de 49 elements museogràfics (als
quals cal afegir 6 elements de servei, gairebé tots seients), 16

En cada un dels projectes i per a l’avaluació dels diferents ele-

eren interactius i els 33 restants elements sense interacció: al-

ments expositius, es van establir uns indicadors o variables a

guns simples, fonamentalment els textos independents intro-
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ductoris d’àmbit o les escultures que reproduïen el virus o el

segons la seva tipologia, entre els bàsics o simples com serien

bacteri; i altres més complexos com les taules temàtiques de-

textos i audiovisuals; i altres elements diversos més complexos

dicades a les diferents malalties. Les sales eren de dimensions

i sense interacció com les vitrines amb objectes. En general, els

molt dispars, de manera que gairebé la meitat dels elements es

elements es repartien d’una manera més proporcionada entre

concentraven a la sala 3 (amb 21 elements expositius), consti-

les sales, en aquest cas de dimensions més similars. En defini-

tuint l’espai central de l’exposició i també el que va presentar

tiva, TecnoRevolució va concentrar un gran nombre d’interactius

un temps de visita ostensiblement més elevat que la resta de

(i en molts dels casos susceptibles de validació en el seu ma-

sales. No va succeir el mateix amb la velocitat de la sala, una

neig), causa que va influir clarament en els temps de retenció o

mica més ràpida en comparació amb l’anterior, en relació a la

índexs de captabilitat obtinguts, a causa del temps i tipus d’ús

superfície i nombre d’elements disposats. En resum, Epidèmia

que requereixen. Va quedar corroborat a la sala 4, on pràctica-

es va caracteritzar per disposar una gran densitat d’informació

ment la totalitat del seu contingut la constituïen elements in-

que es va concentrar en continguts de text, tant de caràcter in-

teractius, i que es va caracteritzar per un increment del temps

dependent com integrats en els diferents ítems expositius.

dedicat malgrat ser la penúltima de l’exposició. També va destacar pel notable descens en l’índex de velocitat d’escombrat-

Per la seva banda, a TecnoRevolució hi havia una major presèn-

ge, cosa que contrasta encara més si tenim en compte que era

cia d’elements interactius (concretament 21), que pràctica-

la sala amb menys elements expositius.

ment igualava en número als elements sense interacció (23
elements), d’un total de 44 ítems a avaluar. Els elements sense

Finalment, a Mediterrani també el conjunt d’elements sense in-

interacció es repartien, d’una manera bastant proporcionada i

teracció (37 elements) tenia un pes major que els interactius (14
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elements) d’un total de 51 elements expositius (més 3 elements

Paràmetres considerats:

de servei, fonamentalment bancs o seients). No obstant això, i a

En un afany per mesurar l’eficàcia dels mòduls directament

diferència d’Epidèmia, hi havia una menor densitat d’informació

al museu, tractant de no pertorbar la naturalesa informal

continguda en format de textos. Els elements sense interacció

de l’experiència, hi ha una sèrie de paràmetres que poden

els constituïen, d’una manera bastant equilibrada, tant els tex-

ser mesurats sense mètodes intrusius i que poden ser uti-

tos (majorment introductoris d’àmbit), com audiovisuals i altres

litzats com a indicadors de l’eficàcia comunicativa del mò-

elements com aquaris i altres peces o objectes il·lustratius. En

dul. D’aquesta manera, són diversos els autors que sostenen

conclusió, Mediterrani presenta un nombre d’elements interac-

que l’èxit d’un mòdul s’estableix tant per la seva capaci-

tius similar a Epidèmia, en relació amb el total d’elements que

tat d’atracció, que es mesura pel nombre de persones que

integra. A més és la que inclou un major nombre de vídeos o

s’aturen davant seu, com pel temps que aquestes persones

audiovisuals.

li destinen (captabilitat o temps de retenció). Així mateix, la
capacitat comunicativa d’un mòdul pot aproximar-se en virtut del temps que els visitants passen davant seu, ja sigui
utilitzant-lo, mirant-lo llegint els rètols. Aquest grau d’atenció que el visitant presta al mòdul és el que es defineix per
part d’alguns autors com a acoblament. De fet, s’han trobat
correlacions entre el temps d’atenció dedicat al mòdul i el
subsegüent impacte informatiu entre d’altres. I en estudis
sobre famílies, es van trobar correlacions directes entre el
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temps passat en els mòduls i l’aprenentatge, mesurat en

textos, amb recompte de temps de lectura per al cas dels

base a una sèrie d’indicadors. Per tot això, el recompte del

textos independents (majorment textos introductoris de

temps passat davant el mòdul és un dels indicadors d’efecti-

l’exposició o d’àmbit); o observació dels textos integrats

vitat més mesurat pels avaluadors d’exposicions. En els tres

en els elements expositius (cartell). En aquest cas no es

projectes expositius objecte d’aquest estudi es van conside-

va fer recompte del temps de lectura, sinó que només es

rar per a la seva mesura, per tant, una sèrie de paràmetres

va registrar si el visitant ho llegia o no.

que van ser aplicables en cada cas sempre que el format o la

— Conversa: temps que els visitants conversen entre ells

tipologia de cada element ho permetés:

(vàlid per grups de visitants, evidentment).

Poder d’atracció: percentatge dels visitants que paren en un
element expositiu en particular respecte al total de visitants

— Interacció: (amb o sense validació de l’ús esperat, en
cada cas).

que accedeixen a la sala.
Poder de retenció: temps en segons que els visitants es

Finalment, afegir que en alguns dels projectes expositius, es va

mantenen aturats davant d’un element expositiu en particu-

donar un tractament específic i separat a alguns dels elements

lars fent qualsevol cosa: utilitzar-lo, llegir,etc...

expositius. Va succeir per exemple amb el “Joc de Identitats” a

Altres indicadors d’activitat (que es valoren en percentatges en tots els casos):

l’exposició Epidèmia, avaluat no només a nivell de cada un dels
seus elements interactius, sinó també des del punt de vista

— Nivell de lectura: per tal de considerar el grau de lectu-

d’una visió global del joc. També es va treballar per separat la

ra, els textos van rebre un tractament diferenciat segons

valoració de la utilització dels codis QR associada a alguns dels

el tipus de text que es tractava: Observació específica dels

elements exhibits a Mediterrani.
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Tal com s’ha comentat anteriorment, les variables d’aturada

tòria”, a la sala 4, va ser el que va obtenir la millor puntuació

(paràmetres d’atracció i retenció), així com de conversa, van

en temps de retenció o permanència, amb una mitjana de 227

ser d’aplicació a tots els elements. La lectura i la interacció, en

segons (3,8 minuts). En tot cas, aquest element es troba en el

canvi, es van determinar en funció del tipus d’element, segons

grup d’elements amb un baix poder d’atracció en el conjunt ex-

fossin susceptibles de lectura, ja es tractés de textos indepen-

positiu, igual que la resta d’audiovisuals en aquesta exposició,

dents o bé textos integrats en l’estructura dels mòduls, com

que es caracteritzen pels seus baixos nivells d’atracció.

ara les cartells d’instruccions dels interactius.

En el conjunt expositiu, els elements amb valors d’atracció i retenció més elevats se situen majoritàriament a la sala 3, coinci-

D.1.- Poder d’atracció i de retenció:

dint així amb la sala central o principal en el desenvolupament

A l’exposició Epidèmia, l’element que va resultar més atractiu

dels continguts.

pel visitant va obtenir un índex de parada del 82,9% i va ser la
taula dedicada a la “tuberculosi”, situada a la sala 3, espai cen-

A TecnoRevolució, l’element amb major poder d’atracció (88,3%)

tral de l’exposició. Es tractava d’un element no interactiu que,

va ser l’interactiu “La Màquina”, ubicat a la primera sala. Proba-

a més, també es trobava entre els deu primers elements en

blement en aquest cas van contribuir dos factors: d’una banda es

qüestió de capacitat de retenció, gaudint d’un bon nivell de lec-

tractava del primer element que es podia manipular que el visi-

tura (75,9%). També havia suscitat importants taxes de conver-

tant trobava a l’accedir a l’espai expositiu (efecte que també es

sa (amb un índex del 83,3%) en els grups de famílies integrades

va produir a Mediterrani, com veurem més endavant) i a més, era

per nens dels dos grups d’edats (menors i majors de 7 anys).

molt intuïtiu en el seu maneig, a diferència d’altres interactius de

Per la seva banda, l’audiovisual “Epidèmies que modelen la his-

la sala, d’utilitat més complexa, com succeïa amb “La locomotora”.
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Per la seva banda, l’element amb major poder de retenció va

En general, a TecnoRevolució són més utilitzats els elements en

ser també un interactiu: “el color de les ones cerebrals”, amb

tres dimensions que en dues, i més els que permeten la seva

un temps mitjà d’atenció de 258,2 segons. Cal assenyalar que

manipulació que els merament contemplatius, el que explica

aquest també es trobava entre els deu primers en qüestió

l’èxit i temps dedicat a aquesta exposició a la sala 4, de menors

d’atracció.

dimensions i amb pocs elements.

Curiosament, pel que a nivells d’atracció respecta, a TecnoRevolució preval la sala 1, per tractar-se del primer espai al qual el

A Mediterrani, l’element amb major poder d’atracció (amb un

visitant accedeix i on ja d’entrada disposa d’elements que li per-

88,8%) va ser l’interactiu “Aigües del mar del món”, a la sala 1.

meten interactuar. En retenció, en canvi, és la sala 4 la que pre-

De fet, a totes les sales el primer lloc en atracció va ser sempre

domina sobre la resta, coincidint amb el temps d’estada elevat

per a un element interactiu. Van ocupar també bones posicions

ja comentat amb anterioritat. Cal no oblidar que de cinc mòduls

en poder d’atracció els aquaris, i els menys atractius, en gene-

que composen la sala, quatre són de caràcter interactiu, per la

ral, els textos i gràfiques.

qual cosa requeriran un major temps de dedicació per part del

L’element amb major poder de retenció, amb 77,2 segons, va

visitant, tant pel temps estimat que necessiten per al seu ade-

ser l’interactiu “Oli d’oliva”, a la sala 3, on aquest element tam-

quat maneig, com per la participació i interacció que generen en-

bé va ser líder en atracció. També en aquest cas, els interactius

tre els membres del grup social que acompanya al visitant. Així

van gaudir de bones posicions en totes les sales, sent líders

mateix, aquesta sala (la 4), és la segona en aportació d’elements

en la primera, tercera i quarta sala; no així en la segona on

amb més poder d’atracció, el que confirma la seva fama en el

malgrat el seu bon posicionament, van ser superats per l’au-

conjunt de l’exposició, tot i situar-se cap al final del recorregut.

diovisual sobre el “Fons marí”, seguit per l’aquari “Peixos del
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Mediterrani”. Novament els textos i gràfiques van ser en gene-

cidents en el cas d’Epidèmia, situant-se majoritàriament a la

ral els que van ostentar els valors més baixos pel que a temps

sala 3, espai central de l’exposició. Aquesta mateixa situació es

d’atenció es refereix, amb valors que oscil·len entre 13 i 27 se-

produeix també a TecnoRevolució on curiosament també són sis

gons de retenció.

els elements coincidents; i torna a repetir-se novament a Medi-

El comportament dels visitants versus les variables atracció/

terrani, on fins a set elements, és a dir, la majoria dels classifi-

retenció en els audiovisuals va resultar una mica imprevisible,

cats en el rànquing, ocupen les millors posicions en la valoració

ocupant tant primeres posicions com és el cas de l’audiovisual

dels dos paràmetres (poder d’atracció i temps d’atenció).

sobre el “Mar Negre”, que va estar entre els deu primers en
atracció i en retenció; com les últimes, com és el cas de l’au-

Els elements interactius destaquen en general pels seus bons

diovisual “L’acidificació dels oceans”. L’audiovisual “Què hi ha en

nivells d’atracció i retenció, sense detriment d’altres elements

1000L d’aigua” va obtenir posicions intermèdies.

sense interacció que també obtenen bons resultats. Així per
exemple, en els rànquings d’atracció i retenció d’Epidèmia, sis

En una anàlisi comparativa de les tres exposicions, s’obser-

i set elements, respectivament, són interactius. Els restants,

va que és habitual que hi hagi una consonància entre els ele-

sense interacció, corresponen principalment a les taules i apa-

ments amb índexs més elevats en atracció i els que presenten

radors dedicats a les diferents malalties, com “tuberculosi”, “sí-

millors nivells en retenció. D’aquesta manera, entre els ele-

filis”, “pesta”, o “lepra”. Cap dels audiovisuals es classifica però

ments classificats amb millors nivells d’atracció i els classifi-

entre els deu primers en atracció, encara que alguns sí desta-

cats amb els majors temps de retenció (fent un rànquing dels

quen com a líders en retenció, com succeeix amb “les epidèmies

deu millors elements, en cadascun dels casos) sis són coin-

que modelen la història” o el “sistema immunitari”, al capdavant
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en temps d’atenció. I igual que a Mediterrani i TecnoRevolució,
els textos independents ostenten els nivells més baixos en les
dues variables. Així per exemple a Epidemia, els resultats obtinguts tant del text introductori de l’exposició com dels introductoris d’àmbits ens mostren que no arriba a 2 de cada 10 els
visitants que els llegeixen. O a Tecnorevolució, on únicament un
15,3% dels visitant es para davant del text introductori de l’exposició, i només un 2,7% el llegeix.
Per la seva banda, a TecnoRevolució, els sis elements que coincideixen en els dos rànquings (atracció i retenció), són en la
seva totalitat interactius. Referent a això, no hem d’oblidar que
la proporció d’elements interactius és més elevada aquí que en
les altres dues exposicions analitzades.
A Mediterrani, dels set elements coincidents en els rànquings
d’atracció i retenció, cinc són interactius, i els dos restants, un
audiovisual i un aquari. D’aquests set mòduls, cinc d’ells se situen a la sala 1. En aquest cas i igual que succeïa amb Tecnorevolució, el visitant, en accedir a la primera sala de l’espai, ja es
troba amb elements amb els quals interactuar, i que es veuen
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d’aquesta manera afavorits en la seva capacitat d’atracció. A

la menor durada que en si mateix requereix. A TecnoRevolu-

Mediterrani a més, es dóna la circumstància que la primera sala

ció també trobem alguns exemples, com l’interactiu “Evolució

de l’espai expositiu és de majors dimensions que les equiva-

de l’ordinador”, que situat entre els deu primers elements en

lents en les altres dues exposicions, donant cabuda per tant

temps de retenció se situa entre els menys atractius (del grup

a un major nombre de continguts, el que explica que cinc dels

d’elements complexos); o “Mirada tecnològica”, tercer de l’ex-

elements que lideren els índexs d’atracció i retenció se situïn

posició en atracció (afavorit per la seva ubicació a la sala 1), i

allà. De fet, constitueix la sala en la qual el visitant roman du-

entre els últims en temps d’atenció. I com no, aquesta mateixa

rant un major temps d’estada.

situació també es dóna a Mediterrani. Per exemple, l’interactiu
“Múltiple observació del mar”, d’atracció mitjana-baixa (la seva

Continuant amb la comparativa de les dades obtingudes, i mal-

localització a la darrera sala el penalitza), es posiciona en canvi

grat l’habitual consonància de les variables atracció/retenció

com el tercer en capacitat de retenció.

ja comentada, en les tres exposicions també podem trobar-nos
elements controvertits que, sent bons en atracció, punxen

Partint dels percentatges d’atracció obtinguts en els treballs

però en retenció, o a l’inversa. Així per exemple, el mòdul

d’observació i prenent en consideració els deu elements amb

“Text contagi + esternut” d’Epidèmia se situa entre els deu més

una millor qualificació en cada un dels projectes avaluats, po-

atractius, però per contra, entre els deu últims en temps de

dem concloure que encara que es tracta de percentatges de

permanència. En aquest sentit, genera una atracció d’impac-

poder d’atracció similars, Mediterrani és el que aconsegueix

te, per la sorpresa que l’esclat de l’esternut produeix, però no

mantenir percentatges més elevats per a un major nombre

aconsegueix retenir al visitant un temps prolongat, potser per

d’elements (els vuit elements amb més poder d’atracció supe-
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ren el 80% en índex de parades). Encara que en aquest rànquing estan representades totes les sales, hem de tenir en
compte que la major part d’aquests mòduls s’ubiquen a la sala
1 o primer espai al qual accedeix el visitant de Mediterrani. A
Tecnorevolució, es manté un índex d’atracció igual o superior al
80% en cinc dels elements que s’exhibeixen i també en aquest
cas, els ítems més destacats es concentren a la primera sala.
A Epidèmia, els valors són una mica menys elevats en general i únicament els dos primers elements del rànquing arriben
a percentatges iguals o superiors al 80%. Referent a això, cal
tenir en compte que la majoria dels elements més atractius
s’ubiquen a la sala 3 i que cap dels mòduls de la primera sala
s’aconsegueix posicionar entre els deu primers. D’altra banda,
la disposició de l’espai on s’ubica Epidèmia tampoc l’afavoreix
en aquest sentit (a diferència de les altres dues exposicions,
s’ubica a l’altell de la “Sala permanent” sent un lloc alternatiu
d’accés al “Mur Geològic”).

Primer

Segon

Tercer
Epidèmia

Quart

Cinquè

Sisè

TecnoRevolució

Setè

Vuitè

Novè

Desè

Mediterrani

En qüestió de capacitat de retenció, establir relacions entre
els deu millors temps en cada un dels espais expositius no resulta tan evident, ja que en gran mesura els resultats obtinguts depenen de la pròpia naturalesa dels mòduls i del temps
estimat que en cada cas, requereix el complet ús d’aquests.
Això explica els elevats valors de retenció assolits per exemple
a Tecnorevolució, amb una majoria d’elements que requereixen
una interacció més complexa en el seu maneig. A Epidèmia,
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aquest efecte és encara més significant, circumstància per la

De l’estudi realitzat sobre aquestes variables podem concloure

qual els dos elements amb més poder de retenció són líders

que l’atracció i retenció d’un mòdul concret dependrà de les

amb una gran diferència respecte a la resta, tal i com es veu

seves característiques i singularitats com a producte museo-

reflectit en el gràfic. Es tracta de dos audiovisuals amb una du-

gràfic, però la seva capacitat d’atracció i retenció podrà veure’s

rada d’uns 10 minuts aproximadament. Mediterrani, comparati-

alterada per factors com la seva localització en el conjunt expo-

vament, compta amb els menors temps de retenció, si bé no hi

sitiu així com per la naturalesa i característiques dels elements

ha diferències importants, amb un major equilibri en els temps

que l’envolten.

de retenció del conjunt d’elements que exhibeix.
Els mòduls amb més èxit gaudeixen de bons nivells d’atracció
i de retenció (atenent al temps estimat que el seu ús prevegi), el que repercutirà generalment també en uns bons nivells
d’activitat (de conversa, lectura i interacció, si escau). En aquest
sentit, l’interactiu “Càmera termogràfica” d’Epidèmia es configuraria com a element estrella de l’exposició, amb bons resultats d’atracció (quart en el rànquing), retenció (sisè) i activitat
(especialment en nivell de conversa). A TecnoRevolució aquest
lloc el podria ocupar l’interactiu “autòmat o robot”, que ocupa
Primer

Segon

Tercer
Epidèmia

Quart

Cinquè

Sisè

TecnoRevolució

Setè

Vuitè

Mediterrani

Novè

Desè

el segon lloc tant en atracció com en retenció (amb un 86,8%
atracció i 191,8 segons en temps mitjà de retenció). I a Mediter-
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rani podríem considerar elements estrella per la seva relació

temps d’observació per a ser assimilada museísticament al

atracció/retenció i aconseguint els valors més alts per a aquests

cent per cent. De fet el seu atractiu pot ser molt considera-

dos paràmetres, els interactius “Aigües dels mars del món” i “Oli

ble si es compara amb altres mòduls museístics que només

d’oliva”. Novament, estem davant d’elements interactius en tots

exigeixen contemplació, i pot representar l’habitual interès

els casos: la capacitat participativa derivada de poder manipular

dels visitants dels museus de ciència per gaudir d’objectes que

aquest tipus d’elements genera a priori una major atracció en el

resultin singulars o especialment bells. Aquest mateix efecte ja

visitant, així com redunda en un major temps d’atenció i per tant

es va apuntar en ocasió dels treballs valoratius desenvolupats

suscita una major intensitat de les converses.

a “Top Ciència”, concretament en relació a la maqueta de vidre
del virus VIH, molt similar a aquesta.

Finalment i per finalitzar aquest apartat, s’inclouen algunes
notes destacables que poden resultar d’interès, relatives a
l’atracció d’alguns elements expositius singulars:
- L’escultura de vidre que reprodueix “el bacteri”, a Epidèmia, obté el major percentatge d’atracció (61% en índex de
parada) entre els elements simples de la sala 2 de l’exposició. L’atracció que aquest tipus d’elements genera en el visitant podria relacionar-se amb la seva naturalesa en particular (una senzilla i bella maqueta) que no necessita molt de
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- L’element sense interacció “el boom de la mobilitat” de TecnoRe-

Aquests van ser els paràmetres considerats: el nivell de lectura,

volució, ubicat a la sala 5 (onzè lloc del total dels 44 elements de

el grau conversacional i la interacció (anotant en el seu cas, la

l’exposició i per sobre de molts interactius), és l’element sense in-

interacció correcta).

teracció que experimenta una major atracció en l’exposició, amb
un 66,7%. Segurament, la història recent dels telèfons mòbils fa

1) Nivell de lectura:

que el públic es vegi atret per reconèixer antics mòbils que formen

A Epidèmia, els nivells de lectura van ser molt desiguals.

part de les seves experiències personals. El protagonisme dels

D’aquesta manera, trobem nivells molt baixos tant en el text

interactius en l’espai i la seva ubicació a la darrera sala li atorga

introductori de l’exposició com en els introductoris dels di-

bastant mèrit, tot i que potser la seva nota de contrast després

ferents àmbits (no va arribar a 2 de cada 10 els visitants que

d’una intensa interacció a la sala 4, l’afavoreixin en aquest sentit.

els van llegir).
Pel que fa a la resta de textos, el nivell de lectura va resul-

- L’element “World cloud” a Mediterrani, que en la seva versió a

tar heterogeni, en funció de les sales i dels mòduls. Així per

l’entrada gaudeix d’un índex de parada molt més elevat que en

exemple, a la sala 3 (sala central) van destacar els bons ni-

la seva versió en les pantalles resum i sortida, en relació amb la

vells de lectura de gairebé tots els elements complexos, amb

ubicació d’aquest a l’inici o al contrari, al final d’espai expositiu.

valors superiors al 50%. En funció dels mòduls, cal destacar
l’elevat nivell de lectura d’alguns textos descriptius com ara

D.2.- Altres indicadors d’activitat:

el que s’integrava en el mòdul “Sida” (amb un 81,2% lectura),

Els indicadors o percentatges d’activitat es van calcular respec-

“Lepra” (80%) o el del “Cultiu de petons” (amb un 74,3%).

te als visitants que van parar davant l’element concret a avaluar.

D’altra banda, els interactius de l’exposició van presentar ni-
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vells de lectura superior entre els visitants que sí van inte-

ral van generar entre els visitants. Aquesta circumstància,

ractuar amb l’element, excepte dues excepcions concretes

d’alguna manera podria qüestionar si els visitants van dis-

amb dos dels interactius mecànics: “Tripanosomiasi” i “Malà-

posar de la informació bàsica necessària per assumir el que

ria”. En aquest cas, el baix nivell de lectura potser fou degut

es pretenia transmetre com a tesi de l’exposició: la conver-

a que el seu ús era molt intuïtiu i al fet que els visitants ja

gència tecnològica que es dóna en les diferents tecnologies

havien passat anteriorment a l’exposició per altres mòduls

de l’actualitat. D’aquesta manera, segons la informació ob-

de mecànica molt semblant, pel que segurament en aquest

tinguda amb les entrevistes, només 15 de cada 100 visitants

cas van decidir interactuar directament.

va sortir de l’exposició havent entès/captat aquesta tesi. Així

Finalment, assenyalar que les taxes de lectura d’alguns mò-

mateix els resultats de les observacions van determinar que

duls van variar en funció del perfil o tipus d’acompanyament

només un 13,5% dels visitants s’havia aturat en el text de

de la visita. Es va fer evident per exemple a la sala 3, on les

“Convergència Tecnològica”, clau per a la comprensió de la

taxes més elevades de lectura es van donar entre els visi-

tesi de l’exposició. D’altra banda, i igual que succeïa amb Epi-

tants en solitari i en parella.

dèmia, el tipus d’acompanyament va influir en les taxes de
lectura d’aquest tipus de textos independents, més elevades

A Tecnorevolució, els nivells de lectura dels textos no van ser

en el cas dels visitants en solitari i parella, i bastant baixes

molt elevats en general. En una anàlisi per les diferents sales

en el cas de famílies amb nens menors 7 anys.

de l’exposició es va corroborar el baix índex de lectura dels

Així doncs, en resum, el nivell de lectura dels textos indepen-

textos independents i bàsicament els introductoris d’àmbit,

dents en l’exposició va ser baix en general i la lectura es va

coincidint així amb l’escassa atracció i retenció que en gene-

centrar fonamentalment en les instruccions que contenien
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els elements interactius, derivat d’una necessitat funcional

Els índexs de lectura també van variar en una comparativa

en el qual la majoria van llegir les instruccions per entendre

entre interaccions esperades o inesperades en el maneig

la mecànica dels interactius i dels jocs. Aquesta circumstàn-

dels elements interactius, el que novament va fer pensar en

cia va quedar confirmada amb els bons nivells de lectura ob-

una lectura de tipus funcional on els visitants primer intenten

tinguts pels interactius en general. Per exemple, entre 7 i

interactuar i, veient les dificultats, busquen la informació ne-

8 de cada 10 visitants que van parar en els interactius de la

cessària en el text. D’aquesta manera, en la seva relació amb

sala 2 van llegir els textos.

les instruccions dels interactius, la majoria dels visitants van

A més, es va dur a terme una anàlisi comparativa dels per-

seguir el mètode de prova-error, a través aquest procés: pri-

centatges de lectura, diferenciant-se entre els visitants que

mer interactuen directament; si troben dificultats, llavors lle-

paraven però no interactuaven amb el mòdul i els que sí que

geixen les instruccions per entendre com funciona; finalment

ho feien. Com a resultat, els índexs de lectura van ser signi-

i només si tenen curiositat, llegeixen els textos de continguts.

ficativament més elevats entre els que van interactuar que

Com a exemple il·lustratiu, l’interactiu “La unió fa la força”

entre els que no ho van fer, fet que va constatar la relació

(sala 2) va obtenir majors índexs de lectura entre els que van

entre els bons nivells de lectura i la necessitat d’una recerca

interactuar segons el que s’esperava (80,9%) enfront dels que

d’instruccions per al maneig dels elements interactius. Un

ho van fer d’una altra manera (45,5%). O curiosament, “Ca-

exemple que ho evidencia: l’interactiu “Evolució de l’ordina-

vall de Troia” (interactiu de la sala 3) amb una elevada taxa

dor” passa del 93,8% al 25% en percentatges de lectura entre

d’interacció no esperada, va presentar alts índexs de lectura

els que sí que van interactuar i els que no ho van fer, respec-

(74,3%). En conclusió: al tractar-se d’una exposició amb una

tivament.

gran presència d’interactius, les instruccions semblen ser
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essencials per no generar frustracions en el visitant davant

En sentit global en tota l’exposició, cal assenyalar entre els

d’un element expositiu de certa complexitat.

més destacats l’índex de lectura del 88,9% del text propi de

Per finalitzar, i en relació als textos integrats en altres ele-

la “Gràfica sobre les espècies invasores”, a la sala 2, o el text

ments, sense interacció, van destacar els índexs de lectura

de la vitrina “La roca de sal”, amb un 65,6%. Els índexs de lec-

d’alguns mòduls concrets, com el “Nanounivers” o “Del Ne-

tura dels elements interactius se situen majoritàriament al

núfar al paraigua”, tots dos a la sala 3 i al voltant d’un 70 % en

voltant del 40%-45%, amb valors per tant equiparables a la

percentatge de lectura.

resta d’elements expositius que inclouen text.

A Mediterrani, es pot considerar un nivell de lectura homo-

En una anàlisi comparativa de les tres exposicions, podem

geni a tota l’exposició. En general i considerant l’índex de

concloure que els índexs més baixos de lectura corresponen

lectura dels textos que acompanyaven elements expositius

als textos independents (introductoris d’àmbit o subàmbit).

(excloem per tant els introductoris, d’àmbit o subàmbit), els

L’índex de lectura d’aquest tipus de textos assoleix nivells més

llegits en major proporció van ser els textos corresponents

elevats entre els que visiten l’exposició en solitari o en pare-

als elements classificats com “altres”, com ara fotos, gràfics

lla. En tot cas s’ha de tenir en compte que la majoria de visi-

etc... També van obtenir bons resultats les lectures dels tex-

tants dels espais avaluats van ser acompanyats de les seves

tos de les vitrines, seguits dels interactius. Els més baixos en

famílies, en grups amb nens. En relació a la resta de textos

índex de lectura, van ser els audiovisuals i aquaris, tal com

que integren els elements expositius, la seva lectura varia en

l’audiovisual dedicat al “Fons marí”, amb un 6,3%, o l’aquari

funció del mòdul al que acompanyen i de la ubicació d’aquest.

“Peixos del Mediterrani” amb un 12,2%.

En el primer cas, influeixen aspectes com ara la necessitat
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d’indicacions per utilitzar (quan són interactius), o el grau de

teractius que requereixen, per al seu maneig i correcte ús,

desconeixement del que s’ha exposat, cosa que té l’efecte de

la lectura d’instruccions (aquesta dinàmica correspondria a

fomentar la lectura del cartell. En el segon cas, hi ha una ten-

una finalitat pragmàtica derivada d’una necessitat funcio-

dència a deixar de llegir a mesura que avança la visita.

nal). A Mediterrani però, no s’assoleixen taxes tan elevades
de lectura, potser d’acord amb un major nombre d’elements

A Epidèmia i TecnoRevolució els nivells de lectura són més

amb una finalitat contemplativa, com els aquaris o vitrines;

dispars o heterogenis, concentrant-se en general els millors

no obstant això, els valors són més homogenis durant tot el

percentatges en les sales centrals, per anar decaient cap al

recorregut de la visita.

final del recorregut. En concret a l’exposició Epidèmia, la lectura s’intensifica notablement a la sala central de l’exposició
(sala 3), on es concentren la majoria d’elements, i concretament els mòduls que fan referències a les diverses i més
importants malalties de la història ( taules i interactius sobre
la “lepra”, el “sida” ...). En aquest cas s’ha de tenir en compte que els continguts escrits estan molt presents i són de
pes en aquesta exposició (aquesta dinàmica correspondria
a una finalitat informativa per part dels visitants). En el cas
de TecnoRevolució els majors índexs de lectura són per a la
sala 2 i sala 3, ja que allà es concentren un gran nombre d’in-
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En general, i en relació a tots els interactius, els nivells de

Planet” (68,8%), a la sala 2. Però sens dubte, i com ja s’ha

lectura són més elevats entre els visitants que interactuen

comentat anteriorment, un dels elements estrella de l’expo-

que entre els que no ho fan, del total que paren davant d’ells.

sició, pel seu nivell d’acoblament en la relació dels diferents

Així mateix, i derivat d’una necessitat funcional, els interac-

indicadors mesurats va ser la “Càmera Termogràfica”, inte-

tius de més complexitat en el seu maneig presenten majors

ractiu ubicat a la sala 3 (sala central del conjunt expositiu)

índexs de lectura que aquells que tenen un maneig molt més

que es va caracteritzar pels elevats valors obtinguts tant en

intuïtiu. De la lectura dels textos d’aquest tipus d’elements

atracció com en temps d’atenció i índex d’activitat, i que va

es deriva una clara finalitat pragmàtica Aquesta circumstàn-

aconseguir un grau conversacional del 74,4%.

cia es manifesta de manera més significativa a TecnoRevolució, pel major nombre d’interactius que integra i la major

A TecnoRevolució, novament es va confirmar el protagonis-

complexitat que alguns presenten.

me dels interactius, que van obtenir bons nivells de conversa
en comparació amb la resta d’elements.

2) Nivell de converses:

En totes les sales els elements interactius van liderar la

A Epidèmia el major índex de conversa (amb un 76,3%) es

conversa, mentre la resta d’elements es van situar per sota

va generar al mòdul “Text de contagi + esternut”, segurament

en tots els casos.

derivat de l’impacte que l’esclat d’un esternut provoca en el

Entre els mòduls més destacats, l’interactiu “El color de

visitant. No obstant això, en general, els nivells de conversa

les ones cerebrals”, amb el major índex conversacional (un

més elevats de l’exposició van correspondre als interactius,

82,2%), a la sala 2. Altres exemples, per sales: “Autòmat” a

com és el cas de la “Bàscula de Bacteris” (73,2%) i d’”Epidemic

la sala 1, amb un 79,3%; “Cavall de Troia” (81,8%) a la sala 3
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o el “Taller de gens” amb un 74,4% a la sala 4. També aquí,
els nivells de conversa van ser generalment associats a uns
bons temps d’atenció (influeix la seva condició d’interactius)
i alts percentatges d’atracció, amb algunes excepcions. Com
per exemple, el cas de “Cavall de Troia”, que no va aconseguir
una elevada atracció. La seva bona puntuació en conversa
possiblement vagi associada a l’elevat índex d’interacció no
prevista2, que probablement genera la necessitat de debatre
entorn al seu maneig.
A Mediterrani, els nivells de conversa difereixen d’un element expositiu a un altre. Els interactius van obtenir un bon
nivell de conversa. De fet, en totes les sales excepte en una,
van ser líders. Els nivells de conversa dels interactius van
ser en general més elevats que els de la resta d’elements.
L’única excepció a això la va protagonitzar l’aquari “Peixos
2 S’entén per “interacció no prevista” aquella en la que el visitant no segueix els
passos previstos en el disseny i ús de l’interactiu, segurament per no entre com
funciona, ja sigui per no llegir les instruccions o per estar redactades en un llenguatge poc comprensible.
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del Mediterrani”, amb l’índex de converses més alt de la sala

paració amb una experiència merament contemplativa d’un

2, concretament un 77%. Entre els interactius més destacats,

objecte o l’experiència fonamentalment auditiva (d’escolta)

“Aigües dels mars del món” (86,1%) i “Oli d’oliva” (79,5%), el

i visual d’un vídeo, com va succeir per exemple amb alguns

més elevat també en poder de retenció. Novament, els ele-

audiovisuals de Mediterrani, amb baixos nivells de conversa.

ments més destacats a nivell conversacional són també els

No obstant, també es pot constatar que alguns elements

més atractius i amb un major temps d’atenció.

sense interacció, potser per la seva singularitat, han suscitat al visitant converses de certa intensitat, ja sigui per

En conclusió, el nivell conversacional va variar d’uns ele-

l’impacte, per l’expectació o l’emoció que li produeixen.

ments a altres, principalment en funció de la naturalesa de
l’element expositiu. En general, els elements que permeten

Es dedueix també que existeix (amb algunes excepcions) una

la col·laboració participativa dels membres seran més sus-

interrelació entre l’atracció i especialment el grau de re-

ceptibles de generar converses relatives a l’experiència, com

tenció dels mòduls, amb la intensitat de les converses que

succeeix amb els interactius. Segons l’anàlisi dels resultats

se susciten sobre ells.

obtinguts, aquest tipus de mòduls són els que obtenen en
aquest estudi els millors nivells de conversa en general.

3) Nivell d’interacció:

D’una banda, solen requerir un major temps de retenció en

Aquest paràmetre es va aplicar a tots els elements que te-

el seu ús, però a més i sobretot per la interacció que reque-

nien previst una manipulació. En l’anàlisi del grau d’interac-

reixen, el que dóna peu a mantenir una conversa més prolon-

ció es van diferenciar aquells elements interactius sobre els

gada, regular i simultània en el moment de parada, en com-

que es comprovava el seu ús, o que eren susceptibles d’una
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interacció no prevista, especificant per cada cas concret què

l’evolució de la interacció correcta van mostrar com segons

es considerava interacció prevista.

avançava en el joc, el percentatge d’ús no previst disminuïa
i s’anava incrementant el grau d’interacció prevista, com si

A Epidèmia s’incloïen interactius de dos tipus: mecànics i

els visitants participants anessin aprenent la dinàmica del

multimèdia. Alhora, aquests es presentaven independents o

joc a mesura que feien ús dels diferents dispositius.

bé integrats en mòduls. Els nivells més elevats d’interacció
es van donar entre els interactius independents, amb ín-

A TecnoRevolució, es van diferenciar aquells interactius que

dexs del 90,7% per al mòdul “Fotomicrografia estereoscòpica”,

eren susceptibles d’interacció prevista (especificant què es

el 89% per a la “Càmera termogràfica” o del 80,6% per a “Les

considerava per a cada cas una interacció prevista) dels que

malalties al món”. També van obtenir bons resultats els in-

no requerien ser validats en el seu ús. Atenent que els in-

teractius integrats en els mòduls quan el seu ús era bastant

teractius es van configurar com els elements protagonistes

intuïtiu, com la “Pesta” (67,5%) o la “Tripanosomiasis” (60%).

en aquesta exposició, es va analitzar en detall la seva for-

Per ser l’únic susceptible de validació, es va analitzar de for-

ma d’ús com a factor clau per determinar la satisfacció del

ma específica l’interactiu “Joc de Identitats”, format per una

client, o per contra, les possibles frustracions derivades del

sèrie de mòduls que es distribuïen en les diferents sales ex-

seu maneig.

positives. Es plantejava al visitant un joc al llarg del seu recorregut per la visita. També aquí van ser rellevants els per-

El grau d’interacció dels visitants va resultar divers, sent

centatges d’interacció, en proporció a la xifra de visitants que

superior en els interactius amb un funcionament més in-

van completar en el joc. A més, els resultats obtinguts sobre

tuïtiu. En aquest sentit cal destacar “la Màquina”, primer en
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atracció a la sala 1, precisament afavorit per ser el primer

de validació van presentar una interacció no prevista supe-

element a manipular que troba el visitant en l’exposició i a

rior al 30%, el que suposa que, com a mínim, 3 de cada 10

més d’un ús bastant intuïtiu; la “Mirada tecnològica”, també

visitants no van acabar de tenir clar el seu funcionament.

a la sala 1 i davant la qual van parar 9 de cada 10 visitants;
o el “Reactable” a la sala 3. En aquests elements d’ús més

D’altra banda, cal assenyalar que en alguns mòduls interac-

intuïtiu no hi havia possibilitat d’interacció no prevista. Per

tius, les elevades taxes d’ocupació van impedir que altres vi-

contra, com més complex era l’interactiu i major la dificultat

sitants que paraven allà tinguessin ocasió de manipular-los,

de comprensió de les seves instruccions, major era la possi-

el que va penalitzar el resultat obtingut en qüestió d’interac-

bilitat d’utilitzar-lo de forma incompleta. En aquest sentit, i

ció. Va succeir per exemple amb “Autòmat”, a la sala 1, en el

en relació al grau d’interacció, alguns elements han destacat

qual menys de la meitat dels que van parar van aconseguir

per les seves altes taxes d’interacció no prevista (sempre en

interactuar; “El color de les ones cerebrals” a la sala 2, en què

relació a la proporció de visitants que van interactuar), com

un 64,1% dels visitants que van parar el van trobar ocupat, o

el “Joc d’escales” i “Cavall de Troia”, en els quals respectiva-

els interactius de la sala 4 “Taller de gens” i “Un repte per a la

ment 7 i 8 de cada 10 visitants que interactuen ho fan sense

teva ment” , amb taxes d’ocupació del 67,1% i 80,3%, respec-

èxit. Probablement aquestes taxes podrien ser la causa de la

tivament. Aquesta circumstància va influir en els seus nivells

problemàtica identificada a la sala 3, en la qual se situaven,

d’interacció, que van resultar per aquesta raó més moderats

ja comentada en tractar els temps i velocitats de la visita.

que altres elements de l’exposició. Normalment les taxes
més elevades d’ocupació es van donar en mòduls amb alts

En resum, deu dels dotze elements interactius susceptibles

temps de retenció, com “El color de les ones cerebrals” (líder

62
inici

índex principal

5. Anàlisi comparativa dels resultats obtinguts

Informe sobre les tasques d’avaluació i anàlisis al CosmoCaixa

en retenció) o “Un repte per a la teva ment”, el que lògicament,

màxim d’interacció de l’exposició correspon al que podríem

va donar menor oportunitat d’ús. Precisament, aquesta ma-

considerar l’element estrella de l’espai expositiu, per la seva

teixa circumstància va ser detectada també en ocasió dels

relació o acoblament entre les diferents variables (atracció /

treballs d’avaluació desenvolupats en l’espai Top Ciència, en

retenció / conversa / interacció): “L’oli d’oliva”, amb un 97,3%.

què alguns experiments virtuals de llarga durada d’ús van

En l’última de les sales els valors descendeixen una mica en

influir en la capacitat de rotació dels visitants.

general, mantenint-se no obstant en un bon nivell (el valor
mínim d’interacció a la sala és d’un 54%).

Finalment, assenyalar que en general hi ha una major inte-

A Mediterrani, únicament dos dels dotze interactius exhibits

racció entre els visitants que acudeixen a l’exposició acom-

eren susceptibles de validació en el seu maneig. Es tractava

panyats (parelles i grups, tant d’amics com familiars). D’aquí

dels mòduls “Word cloud” (entrada) i “Word cloud” (sortida),

que també siguin aquests els col·lectius amb una major inte-

ubicats a la primera i última sala de l’espai, i amb índexs d’un

racció no prevista, ja que interactuen en major mesura.

62,8% i 46,7% en interacció prevista, respectivament (sobre el
total de visitants que van parar davant seu i van interactuar).

A Mediterrani a les sales 1 i 2 la majoria de mòduls van ob-

Finalment, assenyalar que en aquesta exposició es va ava-

tenir nivells d’interacció superiors al 70%. Cal destacar “Ai-

luar específicament la utilització dels denominats codis QR,

gües dels mars de món” i “Sorres del Mediterrani”, tots dos a

inclosos en set dels elements exhibits, entre interactius, au-

la sala 1 i amb percentatges que superen el 80% d’interacció.

diovisuals i algun text, i distribuïts en les diferents sales. Les

També va ser rellevant la interacció de “els sons dels animals

dades obtingudes mostren una escassa utilització, amb un

del Mare Nostrum”, amb un 87,2%. No obstant això, el valor

percentatge màxim assolit del 12,5% pel text de subàmbit de
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la sala 2. En els elements restants, els valors difereixen entre el 0% (en l’última sala) i el 6%, situant-se així la mitjana
d’ús dels 7 elements en el 4,2%.
En una anàlisi comparativa de la informació obtinguda per a
aquest paràmetre en els tres projectes expositius, es confirma l’atracció i interès que els mòduls interactius susciten en
el visitant del Museu, d’acord amb un perfil majoritari que acut
acompanyat de la seva família. Així doncs, els graus d’interacció més destacats en les tres exposicions són similars. Els va-

Lectura
Epidèmia

Converses
TecnoRevolució

Interacció/ús
Mediterrani

lors resulten més dispars a TecnoRevolució, tenint en compte

E. VALORACIONS QUALITATIVES:

que els interactius són més nombrosos i que en general reque-

Aquestes valoracions, obtingudes principalment dels qüestio-

reixen majors temps de dedicació, el que en el marc d’una visita

naris realitzats a cadascun dels visitants observats en finalitzar

de durada limitada a l’exposició provoca que el major temps

la seva visita a l’espai expositiu, van permetre completar els re-

prestat a un element penalitzi a un altre. D’altra banda, alguns

sultats de les observacions. També van servir per aprofundir en

elements es veuen afectats per les dificultats en comprendre

aspectes com ara el grau de satisfacció del visitant pel que fa al

com funcionen o per trobar-se sovint ocupats. En sentit gene-

producte museogràfic visitat, detectar eventuals frustracions o

ral, els nivells d’interacció són millors en aquells mòduls in-

fer una aproximació del grau d’assumpció dels continguts ex-

teractius amb un funcionament més intuïtiu.

posats i transmissió del discurs expositiu.
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E.1.- Valoració o qualificació del producte expositiu segons el

Tal com es reflecteix en el gràfic que acompanya, la valoració

visitant:

o nota mitjana atorgada pel visitant, si s’escau, a cadascuna de

En tots els casos, l’entrevistador recapta del visitant la valoració

les tres exposicions és molt similar, al voltant de 8 punts (so-

global del conjunt expositiu, així com les valoracions parcials

bre una escala de 0 a 10). Aquest resultat convergeix totalment

sobre els diferents elements (textos, interactius, audiovisuals,

amb les xifres generals de CosmoCaixa obtingudes en l’estudi

etc ...) basant-se escales de puntuació proposades. A més, es

de públic realitzat el 2013, on es va obtenir una qualificació mi-

va convidar a l’entrevistat a que expressés la seva opinió sobre

tjana de 8,77. I també amb les resultants en altres espais expo-

l’exposició, sobre la base de considerar la manca o excés d’al-

sitius avaluats, com en el cas del Clik dels nens, amb un 8,2 o de

gun aspecte, i a realitzar quants comentaris, suggeriments o

l’espai Top Ciència, amb un 7,9.

aportacions considerés oportuns.
En tots els casos, la majoria dels visitants entrevistats, especialment a TecnoRevolució i Mediterrani (amb un 77% del total
Epidèmia

TecnoRevolució

Mediterrani

de visitants en tots dos) van opinar positivament sobre els projectes museogràfics, manifestant que des del seu punt de vista,
no faltava ni sobrava res en ells. Els que van manifestar la falta
d’algun element o aspecte es van referir majorment a la incorporació de més continguts, com ara altres malalties a Epidèmia,
o més referències al canvi climàtic en el cas de Mediterrani.
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Entre les queixes o opinions negatives més destacades, la in-

En l’estudi es troben algunes coincidències amb els resultats

suficiència d’interactius mecànics en el cas d’Epidèmia i les re-

derivats de l’estudi d’avaluació desenvolupat en l’espai de la

latives a les dificultats tant de comprensió de les instruccions

“Sala de la Matèria” de CosmoCaixa. En aquest cas, entre els

com de funcionament dels interactius a TecnoRevolució, espe-

elements a incorporar també es suggerien altres continguts

cialment als interactius digitals.

(especificats en el seu cas). A més, les valoracions menys positives també anaven referides al funcionament dels interactius i

En les tres exposicions, una quota aproximada del 10% dels

als textos i explicacions. Així mateix, una quota del 23% dels en-

entrevistats van opinar que s’haurien d’incloure més mòduls o

trevistats van manifestar que haguessin preferit que l’exposició

elements destinats a nens més petits.

permanent hagués tingut una major adequació a nens petits.

Encara que la majoria dels visitants van opinar positivament sobre els textos, una quota equivalent a Epidèmia i TecnoRevolució
del 20% aproximadament, va transmetre alguna queixa al voltant d’ells, argumentant llarga extensió o complexitat de comprensió; comentari que afectava tant als textos generals com a
les instruccions dels interactius.
Finalment, cal ressaltar que tant a Epidèmia com a TecnoRevolució, els audiovisuals van constituir l’element expositiu que va
passar més desapercebut entre els visitants.
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E.2.- Nivell de comprensió:

d’un 66,7% dels que sí que accedeixen).

Encara que l’observació del comportament del visitant en el seu

Els mètodes preventius majorment manifestats pels visitants

recorregut per l’espai expositiu ens permet obtenir informació

van ser la higiene i la vacunació. Referent a això, els resultats

sobre aquest aspecte, l’entrevista pot resultar molt enriquido-

mostren que la proporció de visitants que identifiquen mèto-

ra en la detecció de qüestions relacionades amb l’assumpció

des preventius augmenta de manera significativa entre els vi-

de continguts i objectius, la recerca de traces d’aprenentatge

sitants vinculats amb la temàtica de l’exposició. Segurament

o d’eventuals frustracions generades en el visitant en la seva

és a causa del coneixement previ que tenen, aspecte que molts

relació amb l’espai i els seus elements.

autors assenyalen com un factor bàsic en l’aprofitament cognitiu d’una exposició (un 92,3% dels vinculats respecte un 70,8%

Sobre l’assumpció de continguts, a Epidèmia la majoria dels

dels no vinculats).

visitants va captar o percebre la component relacionada amb

D’altra banda, en l’anàlisi realitzada sobre l’impacte de l’audio-

la prevenció que es pretenia transmetre. No obstant això, al-

visual “Les epidèmies modelen la història”, per la seva especial

guns entrevistats no van ser capaços d’identificar cap mètode

importància com a epíleg de l’exposició en la seva pretensió de

preventiu. D’altra banda, es va detectar que els nivells de per-

generar una reflexió en el públic, cal assenyalar que no es va

cepció i comprensió de la component preventiva eren molt di-

poder constatar que aquest complís les seves expectatives, ja

ferents entre els visitants que van accedir a la sala 4 (centrada

que, encara que va ser líder en retenció amb una estada mit-

fonamentalment en desenvolupar aquest tema) i els que no van

jana de 3,8 minuts, va obtenir un índex de parada de només el

arribar a accedir-hi (les dades indiquen que és percebuda per

35%. A més, la durada prevista era d’11 minuts i únicament 3

un 52,2% dels visitants que no accedeixen a la sala 4 davant

dels 105 visitants van realitzar un visionat complet.
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Pel que fa a possibles frustracions relacionades amb la com-

tatiu de les quatre tecnologies i element clau en la transmis-

prensió dels diferents elements o aspectes de l’exposició, un

sió de la tesi expositiva: la convergència tecnològica), les dades

26% dels visitants va considerar que, com a mínim, un element

van mostrar que, tot i que un 63% va sostenir haver-ho vist, úni-

expositiu estava mal explicat o no s’entenia bé. En aquest sentit

cament un 24,6% va ser capaç d’explicar correctament el sig-

i entre els que van respondre afirmativament, l’element més

nificat. Així doncs, només un 15,6% dels visitants va manifestar

referenciat, amb diferència, va ser el mòdul interactiu “Epide-

sens dubte haver percebut la tesi de l’exposició, mentre que un

mic Planet” (30,8%). A més, i enllaçant amb l’apartat anterior,

17,6% ho va explicar manifestant algunes dificultats de com-

sobre les opinions i valoracions efectuades, es van manifestar

prensió. A la correcta o no interpretació del significat d’aquesta

algunes queixes en relació a la comprensió dels textos en ge-

tesi, va influir el fet que els visitants haguessin parat i atès al

neral i específicament sobre les instruccions dels interactius

text “Convergència tecnològica”, explicatiu d’aquesta tesi (s’ha

(un 15,5% dels entrevistats).

de tenir en compte que només un 13,5% dels visitants es van
aturar davant el text). D’altra banda, el baix nivell de lectura del

A TecnoRevolució, pràcticament la totalitat dels visitants (el

text introductori de l’exposició, que donava les claus del que el

94,7%) van ser capaços de vincular objectes quotidians amb les

visitant podria veure en el seu recorregut, va poder dificultar

tecnologies convergents que s’expliquen a l’exposició. La res-

que els visitants disposessin d’una idea clara del que l’exposi-

posta més freqüent (35,6%) van ser els mòbils, seguida de la

ció pretenia transmetre. També en aquest cas es van mostrar

robòtica. No obstant això, en relació a la pregunta més determi-

algunes queixes sobre la comprensió dels textos, especialment

nant sobre l’assumpció de continguts, relativa a la visualització

de les instruccions dels interactius (concretament un 29,3%),

i percepció per part del visitant del gràfic de 4 colors (represen-

enllaçant amb el ja comentat anteriorment sobre la necessitat
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funcional de lectura pròpia d’aquest espai, a fi de possibilitar un

vistats, considera que no hi ha res que estigui mal explicat o

ús adequat dels elements.

que no s’entengui adequadament. Com a comentari, afegir que
del 7% restant, un 4% fa referència a temes d’accessibilitat o

Entre les eventuals frustracions generades en el visitant, rela-

manca de comprensió per part dels nens. En ocasió de l’estudi

tives a la comprensió dels diferents elements, van destacar es-

realitzat sobre els codis QR i el seu ús en aquest espai, es va

pecialment les dificultats en la utilització d’alguns interactius,

mesurar el nivell de percepció, resultant que més de la meitat

especialment els multimèdia. Recordem que dels dotze inte-

dels visitants entrevistats no els havia vist, la qual cosa enllaça

ractius analitzats en funció de la seva adequada o no interacció,

amb l’escassa utilització que se’n va fer.

10 presentaven un rellevant índex d’interacció errònia, fet que
va donar mostres de certes dificultats de comprensió per part

En una anàlisi comparativa dels resultats, les queixes o frustra-

del visitant. Així es va poder constatar en el percentatge de vi-

cions assenyalades pel públic visitant en matèria de compren-

sitants del 49,5% (ostensiblement més elevat que en Epidèmia i

sió es refereixen principalment a les dificultats derivades del

que a Mediterrani) que van considerar que hi havia almenys un

maneig dels interactius, així com de l’enteniment de les expli-

element que no estava ben explicat o que no s’entenia bé. En

cacions dels textos, tant generals com especialment els propis

aquest cas, l’element majorment referit va ser l’interactiu “El

d’algunes instruccions sobre el funcionament dels interactius.

color de les ones cerebrals” (amb un 32%), seguit pel “Taller de
gens”, “Concentra’t” i “Cavall de Troia”.
A Mediterrani una gran majoria del 93% dels visitants entre-
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6. Consideracions finals
En aquest capítol es pretén efectuar una interrelació entre les

ències compartides”, el que ha portat a molts investigadors

conclusions que es deriven d’aquest treball i les consideracions

en avaluació a aprofundir en el que es considera l’aprenentat-

generals de diferents investigadors al respecte:

ge familiar al i a partir del museu.

1) Es confirma el format familiar com a perfil majoritari en

2) El temps mitjà de durada de la visita en els projectes expo-

la visita d’aquest tipus d’exposicions, coincidint amb el pú-

sitius objecte d’aquest estudi va ser d’uns 25 minuts. Cal as-

blic general de CosmoCaixa i d’acord amb el que mostren els

senyalar que el temps de dedicació és un dels indicadors uti-

estudis realitzats referent a això, que situen les famílies com

litzats en els museus per a mesurar l’efectivitat dels mòduls,

el segment més important d’assistents a museus de ciència,

ja que és una mesura relacionada amb el seu aprofitament,

reconeixent-les com un “sistema de creences, valors i experi-

segons la bibliografia associada. Al costat d’altres variables
com seria la retenció, el temps total de la visita és un dels
paràmetres més utilitzats. En general, l’anomenada fatiga
dels museus (museum fatigue) imposa que es dediqui una mitjana de 20 minuts a la visita de cadascuna de les exposicions
d’un museu. Així doncs i segons algunes investigacions realitzades, en general els visitants dediquen un temps relativament curt a gaudir d’una exposició (passen menys d’un minut

Epidèmia

TecnoRevolució Mediterrani

Tira de la vida

En família

Top Ciència Sala de la Matèria

En parella

Amb amics

Sols

Mitjana de les anteriors

Altres

Dades CosmoCaixa 2013

contemplant un objecte o mòdul concret i miren un terç dels
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elements d’una exposició). No obstant això, quant més petites

a terme en base a la consideració d’una sèrie d’indicadors

són les exposicions, més gran és la tendència que existeix a

mesurables comuns, que es reconeixen com a eficaços de

passar més temps amb cada element. Així mateix i davant

la capacitat comunicativa d’un mòdul. Aquestes serien les

d’aquestes consideracions, els museus també reconeixen

principals consideracions al respecte:

que l’aprenentatge necessita temps i atenció i preveuen accions per ampliar el temps d’interacció amb els mòduls.

a) Els valors concernents al poder d’atracció i retenció
d’un mòdul, van dependre generalment de les caracterís-

3) En tots els casos, els projectes expositius tractats pres-

tiques pròpies del mòdul: naturalesa, format, singularitat

suposen un recorregut preestablert, lògic i seqüencial,

o més o menys complexitat de l’element. No obstant això,

promogut per la pròpia disposició i senyalització de l’espai,

també es van poder veure afectats per altres factors com

així com determinat per un discurs o fil conductor que, en

ara el seu menor o major grau de presència a l’exposició,

general, és seguit pels visitants. De fet, els estudis sobre re-

en relació a altres mòduls de característiques similars o

correguts en museus adquireixen el seu màxim significat en

idèntica tipologia; així com altres condicionants com ara

exposicions més espaioses, on els visitants prenen decisions

la seva localització en el conjunt expositiu, tant pel que fa

més lliures pel que fa als diferents camins a seguir.

al seu posicionament en un punt concret del recorregut
com a la seva disposició al costat d’uns o altres elements

4) L’anàlisi dels elements expositius, en el marc del treball

que, si s’escau, van poder afavorir-lo, o per contra, pena-

de seguiment i observació discreta del visitant durant la seva

litzar-lo. En general, en aquest estudi són els mòduls in-

visita a cadascuna de les exposicions referides, es va dur

teractius els que aconsegueixen una millor relació atrac-
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ció/retenció, sense detriment de l’interès i dedicació que

c) Alguns investigadors han prestat especial atenció a les

van suscitar alguns elements no interactius en particular

converses entre els visitants com a producte i procés de

ja comentats anteriorment. No obstant això, s’han detec-

l’experiència al museu. En aquest sentit, cal assenyalar

tat també resultats controvertits en la relació atracció ver-

la importància especialment conferida al diàleg entre els

sus retenció. En aquest sentit és important conferir a cada

visitants com una dimensió superior del concepte d’inte-

mòdul seu propi espai, entès aquest no només com a con-

ractivitat, identificant així en la conversa un indicador va-

cepte físic sinó també que per proximitat conceptual no

loratiu clau que enllaça amb el concepte de “Museologia

es solapi amb altres, o que sigui perjudicat per l’interès,

total”, bàsic en la concepció de CosmoCaixa.

presència, atractiu o aforament d’altres mòduls propers.

En general, en les exposicions analitzades són els mòduls interactius els que aconsegueixen una millor quota

b) La lectura (nivell de lectura) constitueix segons alguns

de converses, propiciades per l’ús participatiu i col·labo-

autors un dels indicadors del nivell d’aprenentatge més di-

ratiu i que es fomenten entre els membres que conformen

rectes, conjuntament amb formular i contestar preguntes,

el grup social.

fer comentaris, explicar, llegir en veu alta, o en veu baixa
per després debatre el text amb altres membres del grup.

d) Els nivells d’interacció assolits en aquest tipus de mò-

En alguns mòduls el percentatge de lectura pot arribar

duls van ser més elevats en aquells que es caracteritza-

al 70% (en les tres exposicions es van registrar mostres

ven per un funcionament més intuïtiu. En alguns casos,

d’això, concretament a textos integrants de mòduls, tant

aquests valors es van veure afectats per la elevades taxes

de contingut descriptiu com funcional -instruccions d’ús-).

d’ocupació que van impedir que alguns visitants poguessin
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interactuar, així com per les dificultats derivades del seu

que els mòduls més atractius també gaudeixin de bons temps

funcionament, en relació amb els índexs d’interacció errò-

de retenció i al seu torn això reverteixi en un bon índex d’acti-

nia detectats i les frustracions manifestades al respecte,

vitat (lectura, conversa, interacció), i en definitiva en uns bons

especialment en el cas de TecnoRevolució.

valors d’acoblament que els defineixin com a mòduls reeixits.

En aquest sentit, és desitjable que un mòdul estigui ben

En les exposicions analitzades vèiem alguns exemples.

enfocat i sigui concís, aspirant a traslladar cada un d’ells,
un o només uns pocs conceptes, ja que en general, val la

5) Algunes consideracions sobre els elements expositius

pena prioritzar la simplicitat i claredat del contingut en-

a) Els textos:

front a l’exhaustivitat. D’altra banda, i sempre que sigui

i) En general els textos independents presenten un baix

possible, el concepte del mòdul haurà de connectar amb

índex de lectura, amb la conseqüent dificultat en la trans-

el coneixement previ del visitant, ja que freqüentment el

missió del missatge expositiu en alguns supòsits concrets

mòdul “enganxarà” per tot allò que ja sigui conegut pels

ja comentats, de manera que és precís buscar alternatives

visitants. D’altra banda, i com sostenen alguns autors, la

més gràfiques o visuals (com ara esquemes, grafismes o

interactivitat, encara que pot arribar a ser altament plaent,

icones auxiliars).

és inefectiva si no es convida els visitants a concentrar-se,
recapitular i revisar l’experiència.

ii) En relació als textos que s’integren en els mòduls, i
particularment en els interactius, s’ha demostrat com

Dels resultats obtinguts es corrobora la interrelació que gene-

resulten un paràmetre bàsic de l’aprofitament d’aquests

ralment es dóna entre totes aquestes variables: és freqüent

mòduls i són un recurs regularment utilitzat pel públic.
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En l’interès de pal·liar possibles dificultats en matèria de

tes. Cal no oblidar l’elevat nombre d’interactius existents, en-

comprensió, especialment les relatives a les instruccions

tre els que s’incloïen els de pantalla, el que possiblement va

sobre el seu funcionament que repercutiran en un correcte

fer que els audiovisuals passessin bastant desapercebuts en

maneig, es fa necessari ajustar els textos a determinades

qüestió d’atracció. D’altra banda, els temps de dedicació que

regles o característiques: que siguin ben llegibles i fàcil-

els interactius requerien van poder interferir negativament en

ment accessibles; que ofereixin explicacions que puguin

els valors de retenció dels audiovisuals, que en cap dels casos

ser usades pels pares i mares en el seu habitual paper im-

van arribar a un minut de dedicació. No obstant això, a Epi-

plícit de “explainers” envers els seus fills; que tractin de

dèmia, dos d’ells (concretament els projectats) van destacar

connectar amb els coneixements previs de les famílies o

com a líders en retenció, tot i que finalment únicament tres

que continguin instruccions concretes de l’ús bàsic que el

persones en cada cas, van aconseguir visualitzar-los íntegra-

museu pretén per al mòdul (independentment que després

ment. A Mediterrani, els valors van diferir d’uns als altres, al-

el visitant desenvolupi un recorregut exploratori propi).

guns amb bons resultats i d’altres amb molt baixos índexs.
En general, en els temps d’atenció prestats, cal assenyalar

b) Els audiovisuals: En els projectes avaluats, es presenten

que els audiovisuals que oferien la possibilitat de seure,

audiovisuals de dos tipus, segons el seu suport: pantalles o

especialment si es trobaven al final del recorregut, es van

projectors. Encara que els seus índexs d›atracció i retenció

veure segurament afavorits per l’oportunitat que oferien

van ser superiors als textos independents, en general van

de descansar una estona, tal com va succeir per exemple

presentar baixos resultats per a aquestes variables, especial-

amb “Les epidèmies que modelen la història” (Epidèmia) o

ment a TecnoRevolució on cap va destacar en aquests aspec-

“Robots” (TecnoRevolució).
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c) Interactius: En general i segons les dades obtingudes,

duls en els museus de ciència, a fi a la seva efectivitat.

aquests són els que van registrar els millors índexs en les

D’aquesta manera, s’han de planificar interaccions que

diferents variables considerades. La seva singularitat en

permetin la col·laboració de pares i fills amb mòduls va-

aquest tipus de museus, respecte a un altre tipus de mu-

riats en els seus accessos conceptuals, accessibles per a

seus més contemplatius o enfront a les clàssiques col·lec-

nens i adults; els mòduls han de ser dissenyats per a una

cions d’objectes, fa que aquest tipus de mòduls resultin a

activitat o acció de grups, col·lectiva i no individual, donant

priori i en general, molt atractius per al públic visitant: no

cabuda en el seu maneig a diverses persones; els mòduls

només per la possibilitat de participar en l’experiència que

han de controlar l’equilibri entre l’activitat i l’explicitació

els ofereix sinó també pel fet de poder fer-ho col·lectiva-

dels missatges, en un delicat equilibri entre “explicar” i

ment en el marc del format social de visita al que van al

“explorar” (la regulació massa estricta de l’activitat no

museu (la majoria de visitants acudeixen al museu acom-

donarà lloc a l’elaboració pròpia, però la manca de tota

panyats, especialment per les famílies). Són probable-

orientació frustra al visitant); y han de mostrar un fenomen

ment les expectatives que aquests elements generen en

interessant i singular així com potenciar una experiència

el públic, les raons per les quals han resultat també els

real. No s’ha d’oblidar, a més, que han de considerar i tenir

més recorreguts pels visitants quan se’ls va preguntar per

previstes les necessitats d’accessibilitat i inclusivitat que

les seves eventuals frustracions.

els temps requereixen, per al seu ús en les millors condi-

Derivat dels treballs valoratius desenvolupats en tots

cions possibles per persones amb dificultats de qualsevol

aquests anys, els investigadors proposen algunes pautes

tipus, així com estar ergonòmicament adaptats a l’ús de

o recomanacions generals relatives als dissenys dels mò-

nens o gent gran.
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L’ avaluació de públics: adaptant-se als canvis tecnològics
Antoni Laporte, director d’ARTImetria

Visitors will come to the Museum with more technology

pant cada vegada més atenció les pantalles tàctils, la realitat

in their pockets than is available in the entire museum

augmentada o els codis QR amb els quals obtenir informació

Ralph Appelbaum, 2008

complementària i expandir l’experiència del visitant.

Ja fa anys que les tecnologies de la informació i la comunicació

En el terreny de l’avaluació d’exposicions i dels estudis de pú-

(TIC) han entrat als museus per quedar-se. En tots els àmbits

blic les TICs també estan guanyant terreny i s’intueix que en

de la gestió museística s’han anat introduint les TIC, des de les

un futur no molt llunyà seran un instrument indispensable per

més simples fins a les d’última generació. Així, s’han desenvo-

poder conèixer millor als visitants i molt especialment el seu

lupat programes i aplicacions per donar suport i servei tant en

comportament en l’espai expositiu.

els àmbits de la restauració, la conservació i la documentació,
com en el disseny d’exposicions, la didàctica o la comunicació.

Els estudis de visitants en museus s’han preocupat d’obtenir
informació sobre diferents aspectes i paràmetres del públic: en

L’arribada d’internet va canviar el paradigma comunicatiu del

primer lloc, el seu volum; en segon lloc, el perfil i les opinions

museu amb la introducció de les webs, els enviaments de mai-

dels visitants; i finalment el seu comportament a l’interior del

lings i newletters primer i, més recentment, el tsunami de les

museu: el seu recorregut i els seus interessos.

xarxes socials. Així mateix, en l’espai expositiu han anat ocu-
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1. Quants són

de entrada, o també en l’accés a sales en què s’exhibeix una

Un primer estadi pel que fa a la introducció de les TICs en el

determinada exposició temporal. Aquests sistemes són de gran

coneixement del volum de públic ha estat la introducció de pro-

utilitat, tot i que encara hi ha dubtes en relació amb la precisió

grames de tiqueting per a la gestió de la taquilla. Les aplicaci-

de les dades que registren.

ons de tiqueting consisteixen en un software que es programa
a l’oficina del museu (back-office) i soluciona la gestió de la ta-

Els errors es poden generar ja sigui per defectes en el meca-

quilla (front-office). La majoria de programes permeten gene-

nisme3 o bé per l’entrada i sortida de les mateixes persones

rar estadístiques d’afluència de públic segons la franja horària,

diverses vegades el mateix dia4. La recomanació en aquest cas

segons les activitats més demandades pel públic, així com les

és avaluar la qualitat del sistema amb una certa freqüència

tipologies de públics (si aquestes activitats van dirigides a fa-

contrastant les dades que registra el sensor amb un recompte

mílies o a grups escolars, per exemple). Així mateix, la majoria

manual per part d’una persona en el mateix punt en el qual es

de programes ofereixen resums setmanals, mensuals, etc., de

localitza el sensor.

gran utilitat per al seguiment de les vendes i de la cartera de
serveis oferts pel museu.
Actualment, alguns museus, especialment els de gran dimensió
(tant en superfície com en audiència), han començat a instal·lar
mecanismes (catifes, sensors de moviment, etc.) que serveixen
per al recompte de les persones que passen a través de la porta

3 Per exemple, el responsable de públics d’un museu de Barcelona comentava
que tenien un sistema que no detectava els cossos menors d’una determinada
alçada, de forma que els nens i nenes no quedaven registrats, ja vinguessin en
grup escolar o amb els seus familiars.
4 Es el cas, per exemple, de les persones que assisteixen a una inauguració i entren i surten varies vegades per fumar.
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2. Qui són i què opinen

vulgui, i dur a terme una selecció que garanteixi l’aleatorietat de

Per saber qui són els nostres visitants, l’enquesta ha estat i

les persones que han de respondre. En el primer cas, la tableta

segueix sent l’instrument més adequat. Amb la introducció de

a disposició del públic pot ser un instrument molt adequat per

les TICs assistim a la substitució del paper pel suport digital.

modernitzar l’antic llibre de visites en el qual els visitants podien

Majoritàriament tabletes i altres dispositius s’estan implantant

expressar totes aquelles opinions que desitjaven deixar cons-

de manera creixent en els museus i centres d’art.

tància sobre la seva visita al museu, ja fos amb una felicitació
o agraïment o amb una crítica o suggerint punts de millora. No

Els avantatges de les tabletes són enormes i se centren en dos

obstant això, la teoria estadística no permet elevar els resultats

aspectes diferents. D’una banda, suposen un abaratiment dels

emesos per aquells que voluntàriament han volgut expressar la

costos de producció de la informació. D’altra banda, eliminen

seva opinió al conjunt dels visitants de la institució. És per això

diversos passos en la realització de l’enquesta: no cal gravar

que, si el museu té per objectiu obtenir informació representati-

les dades i, freqüentment, el programa associat ofereix resul-

va de tots els visitants, s’haurà de seleccionar una mostra repre-

tats estadístics i gràfiques amb percentatges per anar visualit-

sentativa del públic i, en conseqüència, dissenyar algun sistema

zant els perfils de l’audiència.

amb el que escollim els visitants de manera aleatòria.

No obstant això, cal recordar als responsables de públic dels

Un altre procediment que utilitzen alguns museus consisteix a

museus i altres centres culturals que han introduït aquests sis-

dirigir-se a les persones que entren al museu per informar-les

temes la diferència existent entre instal·lar una tableta o dispo-

de l’interès de la institució en fer una enquesta posterior a la

sitiu similar al vestíbul de l’equipament perquè el respongui qui

visita i sol·licitar per a això el seu correu electrònic amb la fi-
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nalitat exclusiva d’enviar un breu qüestionari al cap de 24 ho-

L’Anuari 2015 d’Acció Cultural Espanyola dedicat a Museus i

res de la seva visita. D’aquesta manera, l’enquesta no envaeix

noves tecnologies presenta un extens mostrari de mecanismes

el temps d’oci que el visitant dedica al museu, podent respon-

i recursos tecnològics que els museus estan implantant en els

dre-la a casa més tard i amb més comoditat aportant unes va-

últims anys: codis QR, geolocalització, beacons, sensors i reco-

loracions més reflexives. Aquesta tècnica també evita el biaix

neixement facial, wearables i realitat augmentada són algunes

introduït en una enquesta cara a cara conegut com a “resposta

de les vessants pels quals les TICs estan implantant-se en les

socialment acceptable”, que es produeix pel fet de mitigar les

exposicions dels museus per generar experiències més com-

crítiques o puntuacions negatives davant una persona que per-

pletes i complexes, ja sigui facilitant més informació i conei-

tany a la plantilla del museu.

xement a tot aquell visitant que vulgui saber més, o generant
comunitats virtuals en què compartir opinions i preferències

3. Què fan

amb altres usuaris.

És en l’espai expositiu on les TICs han entrat amb més propostes en els museus. En els últims temps han aparegut gran

Com apunten els autors de l’Anuari: “l’arribada d’aquest tipus

quantitat de sistemes digitals per millorar l’experiència del vi-

de tecnologies (...), poden dotar les entitats culturals d’un im-

sitant oferint l’oportunitat d’accedir a major volum d’informació

pressionant ventall de possibilitats per enriquir l’experiència

relacionada amb les obres exposades o suggerint recorreguts

dels seus usuaris; així com donar-los una informació molt re-

temàtics que s’adaptin als seus interessos.

llevant sobre els hàbits dels visitants, en quines sales o davant
de quines obres s’aturen més, quina informació resulta més
valuosa per als usuaris, etc. “
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Així doncs, estem a les portes d’anar substituint els costos

Epíleg

mecànics d’algunes operacions d’avaluació del comportament

Un museu compromès amb els seus públics ha d’aprofitar

del visitant en museus basades en l’observació (recorreguts,

l’aplicació dels avanços tecnològics en la millora de l’experièn-

temps d’estada, poder d’atracció i de retenció, etc.) per la lec-

cia dels visitant per obtenir informació sobre ells: els seus gus-

tura i interpretació dels informes d’avaluació generats per les

tos, les seves reaccions, inclús les seves emocions, i tot això en

aplicacions posades al servei del visitant per millorar la seva

temps real mentre gaudeixen de l’experiència. Aquesta segueix

experiència.

sent una de les estratègies bàsiques del Marketing: gestionar
els dos fluxos d’informació: la informació que el museu ofereix

I més enllà del comportament, alguns d’aquests mecanismes

al visitant i la informació que el museu vol obtenir d’ell, a través

no només registren recorreguts i temps, interessos per una

de la investigació que l’equip d’avaluació del museu du a terme.

informació o per una temàtica de les moltes que les xarxes digitals posen a l’abast del visitant, sinó que algunes també són
capaços de mesurar la satisfacció i l’emoció generada al visitant (per exemple, gràcies als wearables), amb el que s’inicia
l’era del neuromàrqueting aplicat a l’experiència museística.

86
inici

índex principal

Informe sobre les tasques d’avaluació i anàlisis al CosmoCaixa

EDICIÓ:
Obra Social ”la Caixa”
AUTORIA:
Guillermo Fernández y Ana Salazar. La Máquina de hacer nubes
DISSENY GRÀFIC:
Neorg
TRADUCCIÓ:
REPROPAQUET, S.A.
© de l’edició, Obra Social ”la Caixa”, 2014
Av. Diagonal, 621 – 08028 Barcelona
D.L.B.: 40.377-08

87
inici

índex principal

