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1.INTRODUCCIÓ: 

Els museus, avui en dia, es troben en un procés de canvi radical en la seva relació 
entre ells mateixos com a institucions i la societat a la qual pertanyen. Especialment, a 
partir de la segona meitat del segle XX, han passat de ser un mer espai acumulatiu 
d'objectes meravellosos, d’espais tancats amb una comunicació unidireccional; a ser 
institucions socials amb aspecte d'eines. Des dels postulats de George Henry Rivière i 
la idea de la Nova Museologia fins al museu total defensat per Wagensberg o el 
postmuseu de Hooper-Greenhill, passant per les idees de Jean Davallon o Mauce, la 
museologia i, de manera pràctica, la museografia, ha sofert un canvi de paradigma 
provocat pels canvis socials que s'han donat des de finals del segle passat i principis 
del present. 

 
Dintre d'aquest canvi, la faceta educativa dels museus ha pres una importància prou 
relativa com a funció difusora i interpretativa, independitzada d'altres camps de la 
gestió museística, però sempre interrelacionades entre si. Al nostre país, els 
departaments pedagògics sempre han sofert una mena de menys teniment respecte 
altres departaments considerats "de primera divisió". En just poc temps que se'ls ha 
començat a donar una importància principal, especialment amb el desenvolupament 
de noves teories pedagògiques i de professionals especialitzats en la conjunció 
d'aquests dos camps (Fontals Merillas, 2003) 

Un dels grans problemes que es troben els museus és que els corrents tant museístics 
com tecnològics i pedagògics avancen a un ritme molt més alt que no pas la seva 
plasmació pràctica. És per això que moltes institucions museístiques presenten 
mancances en quant els materials oferts i les seves propostes. En el present treball 
ens centrarem en dos: la vessant educativa i la vessant tecnològica, però de forma 
interelacionada. 
 
D'una banda, la pedagogia museística es troba encara en vies de desenvolupament i 
en evolució. Parafrasejant a Fontals, "el paisaje de la educación patrimonial todavía es 
árido, con grandes llanuras y sin apenas vegetación, aunque parece que 
recientemente ha comenzado la época de lluvias" (Fontals, 2003:17). Teories 
pedagògiques com el constructivisme o el post estructuralisme just ara comencen a 
ser considerades a l'hora de plantejar la confecció de recursos educatius als museus. 
 
D'altra banda, les noves tecnologies, les xarxes socials, els elements interactius 
multimèdia basats en l'anomenada concepció semàntica de les tecnologies són 
elements ja quotidians, d'ús natural a la societat, especialment en les franges d'edats 
més joves. Així, molts museus han fet un esforç considerable per utilitzar aquestes 
eines al seu discurs interpretatiu. El gran dilema és si , mentre que altres departaments 
han tret un gran profit de les TIC, en la vessant educativa aquest ús aprofita totes les 
potencialitats que ofereixen, especialment a les eines interactives.  

El concepte d'eines 2.0 prové d'una definició feta per Dale Dougerty i Craig Line, de 
l'empresa O'Reily Media, per emfatitzar el canvi d'usabilitat de la primera Internet. 
Aquest canvi es centra en com s'usen aquestes eines, en la relació entre l'emissor i el 
receptor. Si abans de l'aparició d'aquestes eines multimèdia la relació era passiva i 
unidireccional, les eines amb concepte de web semàntic parteixen de la base que la 
relació ha de ser interactiva, és a dir, d'haver-hi un diàleg semàntic bidireccional, on el 
receptor es transforma en un creador de continguts, a la vegada que l'emissor  dóna 
respostes segons les accions de l'usuari.  
 
I és en aquests camps on s'insereix el present treball; analitzar, entendre i situar en 
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què moment es troba l'educació museística al nostre país, especialment en l'ús de les 
eines interactives amb finalitats educatives, i més concretament, els recursos 
multimèdia utilitzats als espais expositius. La forma de fer-ho és a través d'una anàlisi 
hipertextual dels elements  multimèdia que fan servir els conceptes propis de les eines 
interactives  presents als espais expositius dels museus am finalitats educatives, a 
través d'un estudi de cas que ens doni llum sobre les preguntes plantejades. Aquesta 
anàlisi hipertextual se centra en una classificació qualitativa d'una selecció d'interactius 
del centre museístic estudiat, i una comparativa entre aquesta classificació i la base 
teòrica present fins avui dia.  

2. JUSTIFICACIÓ, OBJECTIUS I HIPÒTESIS: 
 

2.1. Justificació del treball: 
 
L'aplicació de les Tecnologies de la Informació  en general i el concepte de web 
semàntic als museus és un tema ben recurrent als últims anys, i és relativament fàcil 
trobar una posició més o menys generalista defensant l'ús d'aquestes eines de forma 
pro-activa. En el marc específic del vessant educatiu dels museus i institucions 
patrimonials trobem exactament el mateix; una defensa general de l'ús d'eines 
multimèdia i d'Internet per facilitar els propòsits educatius. 

L'ús de les TIC als museus ha experimentat un creixement exponencial en els últims 
anys considerable.(Dosdoce y Abanlex Abogados, 2009) Malgrat aquest creixement, 
l'aprofitament concret de les TIC amb objectius clarament educatius semblen encara 
poc aprofitats, especialment en aquells casos en el que els recursos educatius podrien 
estar enfocats cap a l'educació  no formal dels primers cicles (infants de 3 a 12 anys). 
Hi ha multitud de treballs, estudis de cas i papers que incideixen en la importància de 
les TIC en la vessant educativa del patrimoni, però una ràpida ullada a qualsevol 
institució museística de Catalunya sembla que confirma que els recursos educatius 
oferts són, de forma general, poc diversos, senzills i amb una aparent manca de 
planificació; sobretot si els relacionem amb altres recursos oferts relacionats amb el 
públic,  el màrqueting o com a eines auxiliars per facilitar el discurs museogràfic. Tal 
com diu Bellido Gant, tot això "nos debe llevar a reflexionar sobre las enormes 
posibilidades que los museos estan perdiendo" (Bellido Gant, 2007: 130), en relació a 
l'ús de les TIC en l'educació museística. 
 
Aquest canvi a l'educació no és només un cas específic dels museus o de l'educació 
patrimonial; que l'educació a través de la interactivitat és, avui en dia, imprescindible, 
és un fet inqüestionable. És més, la forma d'aprendre també està canviant a passos 
agegantats, de tal manera que en aquest moment ens trobem en un impàs entre una 
generació que s'ha adaptat a l'ús del concepte de web semàntic i una generació que 
ha nascut amb aquestes. És el que Prensky anomena immigrants digitals (els primers) 
i nadius digitals (els segons) (Prensky, 2009) En aquest context, els museus haurien 
de ser una de les puntes de llança de la societat, aprofitant aquest canvi de 
paradigma, i orientant el seu rol educatiu cap als nadius digitals, però sembla que no 
és així.  Molts autors també han intentat analitzar el perquè d'aquests resultats, des del 
punt de vista de les eines, de les institucions museístiques, dels mateixos usuaris, etc.  
 
D'altra banda, l'ús de les metodologies associades al concepte de web semàntic a 
educació ja no és el futur, és el present. Sense un ús adequat d'aquestes eines, es 
dóna sovint el que alguns autors anomenen la bretxa digital; és a dir, la diferència 
entre l'ús natural de les eines multimèdia i el seu ús adquirit.  La funcionalitat de les 
eines multimèdia estan basats exclusivament en processos constructivistes, ja que 
aquesta teoria pedagògica és la que millor resultats han donat.  El nexe d'unió entre la 
interactivitat i el constructivisme és l'ús semàntic de les eines interactives, on la 
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construcció del coneixement es basa en la interacció donada entre la màquina i 
l'usuari, que permet una bidireccionalitat en els processos comunicatius entre tots dos.  

Per últim, l'educació museística en general és altre dels temes que han estat força 
estudiats, però poc aplicats per part de les institucions museístiques. Gairebé sempre, 
les polítiques educatives dels museus han estat subordinades al fet interpretatiu, al de 
la difusió o directament al del màrqueting. Només en els últims temps comencem a 
trobar algunes iniciatives on el fet educatiu a la institució museística es desenvolupa 
plenament.  

Enllaçant tots els temes tractats en aquest apartat, trobem tres problemàtiques que 
justifiquen el present treball: d'una banda l'ús que se'n fa de les noves tecnologies als 
museus amb finalitats educatives; d'altra, les estratègies utilitzades per aprofitar 
aquests elements interactius en el marc de l'educació museística; i finalment, la seva 
relació amb els visitants i la societat  a la qual pertany el museu en si.  
 
2.2. Objectius. 

 
L'objectiu principal del treball és el següent: 
 

 Esbrinar la relació, que es dóna entre les eines interactives als espais 
expositius presents als museus i els usuaris d'edats de cicle infantil i primària, des d'un 
punt de vista educatiu; i classificar aquesta relació segons les teories constructivistes 
del coneixement. 

 
En definitiva, l'objectiu principal busca respondre a la pregunta de recerca, però 
buscant sempre conclusions generals, ja que el projecte es sustentarà en un cas 
d'estudi. Es tracta doncs, de generar un marc general que doni resposta a la pregunta 
plantejada. 
 
Els objectius específics, complementaris a l'objectiu principal són els següents: 

1. Desenvolupar un estat de la qüestió sobre les eines interactives presents a les 
exposicions museístiques en la seva vessant educativa. En definitiva fer una 
"foto fixa" de l'ús d'aquestes eines, la seva naturalesa, una catalogació 
d'aquestes i com es poden classificar. 

2. Valorar quines de les eines interactives estudiades són eficients o no. 
3. Conèixer com és l'ús que en fan els usuaris no captius a l'hora de fer servir les 

eines interactives que el museu ofereix a les seves exposicions. 

2.3. Preguntes de recerca  i hipòtesi de partida. 

Després de l'exposició de la justificació d'aquest projecte i els objectius proposats, la 
principal pregunta plantejada en aquest projecte és la següent: Quines característiques 
presents a la relació entre  les eines interactives amb finalitats educatives que es 
troben als espais físics als museus avui en dia, i els públics d'educació infantil i 
primària fan que aquestes siguin més efectives i eficaces? 

A aquesta pregunta principal, ens plantegem altres dues relacionades que ens 
ajudaran a afinar encara més la recerca del present treball. Aquestes dues preguntes 
busquen unes dades que ens ajudin a respondre la pregunta principal. 
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1) Com són presentades aquestes activitats educatives que s'ofereixen presencialment 
seguint les tendències actuals en l'educació museística? 

 
2) Aprofiten tot el potencial que ofereixen les eines interactives i  els recursos 
educatius basats en aquestes? La resposta a la segona pregunta ens ha de donar una 
visió general de l'ús d'aquestes eines educatives emprades per les institucions 
museístiques, de forma qualitativa, ja que la quantitat tampoc és simptomàtic del fet 
què s'utilitzi tot el potencial que presenten aquest tipus d'eines:  

La hipòtesi de partida que tindrem present en el següent treball, partint de l'estat de la 
qüestió actual és la següent: 
 
Generalment, les eines interactives emprades als museus amb objectius educatius 
seran eficients i eficaces en major o menor grau depenent de l'enfocament 
constructivista i semàntic  donat, facilitant la participació, la col·laboració i el diàleg 
bidireccional que no pas altres aspectes tècnics. 
 
Aquesta hipòtesi s'haurà de refutar o de validar amb l'anàlisi de les dades aportades 
en aquest treball. 
 

3.MARC TEÒRIC I CONCEPTUAL: 

3.1 Marc teòric: l'estat de la qüestió. 

El concepte de museu, les seves funcions i, per tant, l'educació museística, ha sofert 
una evolució constant al llarg del temps, especialment des dels anys 70 i en l'època 
actual. Conèixer aquesta evolució ens permet situar-nos en un punt de partida concret, 
i disposar d'una base sòlida i necessària per poder desenvolupar l'estudi que aquí 
presentem. 

3.1.1. Evolució del concepte de museu. 

Parlar de la funció dels museus avui en dia és parlar d'un procés evolutiu que va 
començar als mitjans del segle passat i que actualment encara es troba per 
desenvolupar plenament. Els museus, com a institució cultural per excel·lència, han 
sofert una transformació en el seu rol social que traspassa les fronteres de l'esfera 
purament cultural  per influir i caracteritzar les esferes socials i econòmiques.  

Podem afirmar que el gran canvi va començar a mitjans del segle passat, amb 
l'adveniment de l'anomenada Nova Museologia, terme utilitzat per primera vegada per 
G. Mills i R Groove el 1958. Si bé aquests autors no li van donar l'accepció que se li 
dóna avui en dia, sí que van assentar els nous pilars sobre els quals es desenvoluparà 
tota la museologia posterior: l'enfocament cap el visitant, repensant i replantejant la 
relació envers ell, i la clara orientació educativa del museu. (Pedro Lorente, 2012) 

Abans d'aquests autors, tota una sèrie de museòlegs molt relacionats amb l'ICOM ja 
havien postulat la necessitat de canvis en la forma de pensar el museu, especialment 
aquells museòlegs provinents de l'Europa de l'Est, molt influenciats per les teories 
marxistes predominants en aquella època. Teòrics com Stránskký  i Waidacher ja van 
defensar el canvi de paradigma d'un museu tancat en si mateix, amb una relació 
totalment passiva i altivant vers el visitant per un museu obert cap a la societat, que 
permetés un diàleg dinàmic entre el visitant i la institució. (Pedro Lorente, 2012) 

Però el gran veritable revolucionari de la idea de museu i de la museologia en general 
va ser George Henry-Rivière qui juntament amb Hughes de Varine-Bohan van 
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desenvolupar les idees que caracteritzaran la Nova Museologia. Aquests autors, 
directors del ICOM a la dècada dels seixanta, a través de la idea del "museu integrat" 
a la societat i els ecomuseus van revolucionar la museologia. A la IX Conferència 
General de l'ICOM (1971) és quan Rivière contraposa la idea de museu antiquat a un 
museu ja no obert al visitant, sinó a tota la societat, on el patrimoni no sigui 
exclusivament una col·lecció tancada, sinó tot el territori. Rivière i els defensors de la 
Nova Museologia van fer també especial èmfasi en la vessant educativa del museu, 
però des d’aspectes no formals i informals.(Rivière, 1993) 

La Nova Museologia va ser acceptada des de l'ICOM  especialment a Europa (d'on 
provenia la tradició dels ecomuseus, especialment a Suïssa i els països nòrdics), als 
Estats Units i Canadà també van aparèixer museòlegs que defensaven postulats molt 
semblants a aquesta. Així, Maure plantejà un museu circumscrit al territori, no a un 
edifici concret, a l’igual que defensava un museu participatiu, obert a la societat i 
especialment enfocat a l'educació. El mateix autor defensa que el museu ha de passar 
de públic a comunitat i d'edifici a territori. No en va, la primera conferència dedicada 
exclusivament als ecomuseus, el Primer Atelier Ecomuées/Nouvelle Muséologie es va 
celebrar a Canadà l'any 1984. (Castellanos, 2008) 

La dècada dels 80 va ser la de la posada en pràctica de les idees de la Nova 
Museologia, i a principi dels 90 ja va sorgir una evolució, si es vol crítica, des de les 
mateixes institucions museològiques. L'any 1992, Jean Davallon desenvolupa la idea 
del pas del Museu de l’Objecte al Museu de la Idea i la Museologia de l'Enfocament o 
del Punt de Vista, conceptes que no deixen de ser una evolució més actualitzada de la 
Nova Museologia.  El primer terme es correspon a la idea antiquada de museu, aquell 
tancat i centrat en els objectes que conserva. En canvi, el Museu de la Idea dóna 
gairebé tot el paper principal al missatge, subordinant l'objecte a aquest segon, i 
utilitzant el primer com un mitjà de comunicació per transmetre un missatge que 
divulgui, entretingui i informi. La segona proposta - la Museologia de l'Enfocament o 
del Punt de Vista- va un pas més enllà, i reclama al museu un rol de mediador social, 
on el visitant -la comunitat- s'impliqui activament en aquest, en les exposicions i en el 
discurs interpretatiu que vol donar com a institució social. (Davallon, 1992)   

La Nova Museologia rep crítiques des de dues bandes; de part dels defensors del 
museu tradicional com dels teòrics que pensen que encara es queda curta respecte al 
que hauria de ser un museu abocat totalment a la societat. És per això que a finals del 
segle XX, sorgeix la Museologia Crítica, provinent sobretot d'universitats nord-
americanes. Aquesta fa una crítica al paper sovint massa objectiu del museu en tant 
que és una institució social, basada en la comunicació, i defensa fomentar la crítica 
dins aquesta societat i minimitzar el consumisme. (Pedro Lorente, 2012) Maure 
defensa idees similars, situant al visitant com a co-partícip i co-creador dels processos 
museístics (Castellanos, 2008) .Hooper-Greenhill desenvolupa en concepte de 
postmuseu, incidint en què aquest ha de ser una experiència per al visitant, no un 
simple edifici. En aquest sentit, l'autora insisteix en que aquest ha de ser obert a la 
ciutadania, i fer-la partícip a través d'un diàleg bidireccional.(Hooper-Greenhill, 1999) 
Bolaños, a la ponència inaugural del I Simposi Internacional sobre Museologia Crítica, 
organitzat el juny del 2011 a Màlaga, critica la "resistència a la teoria" i defensa la 
renúncia de qualsevol dogmatisme, tant interpretatiu com educatiu. (Bolaños, La 
Memoria del Mundo: 100 años de museologia, a Pedro Lorente, 2012) D'igual manera, 
Padró defensa que el museu no s'ha de circumscriure a l'exposició de la cultura; ha de 
ser creador de cultura, a través de comunitats d'aprenentatge entre els professionals 
del museu i la ciutadania. (Llonch & Santacana, 2010). Exemples de museus on es 
dóna aquesta participació i creació directa de la comunitat els trobem al MoMa, a la 
Tate Britain o al Vancouver Museum.(Pedro Lorente, 2012) 
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En un sentit similar sorgeix la idea del Museu Total, defensada per Wagensberg. 
Aquest insisteix en la interactivitat, però una interactivitat envolupant on es posin en joc 
tots els sentits dels visitants i es doni un diàleg a escala emocional. Wagensberg torna 
a donar importància a l’objecte, que és el que realment fa que una exposició sigui 
única. Però al contrari del concepte d'objecte patrimonial de la museologia antiga, el 
museòleg català parla d'objectes que s'han d'expressar d'una manera triplement 
interactiva: hands-on (manipulatiu), minds-on (intel·lectual) i heart-on (emocional). És a 
dir, la relació entre l'objecte i el visitant ha de suposar una manipulació, un fet reflexiu i 
una connexió emocional, a través dels universals.  

Wagensberg dóna especial importància a la relació entre el visitant i la visita, i conèixer 
el grau de diàleg, de comunicació i d'interacció que hi ha hagut, a través de sistemes 
d'avaluació continua per part del museu. (Wagensberg & Arquitectos, 2006) 

3.1.3.Museu i educació.  

L'educació museística parteix de les idees pedagògiques desenvolupades a partir del 
segle passat, conceptes que va ampliar el camp de l'ensenyament fora de la institució 
escolar. Sense estar directament compromès amb l'educació museística, es pot dir 
que el primer gran referent va ser John Dewey. Aquest autor nord-americà 
considerava que tot coneixement prové de l'experiència, per tant, el procés educatiu 
prové d'experimentar alguna cosa de forma real.  Segons Dewey, les persones en 
general i els infants en particular, aprenen quan fan alguna cosa, no quan memoritzen 
simplement. Aquestes idees,  emmarcades en el que es va conèixer com a Escola 
Activa, són la base de la interactivitat en l'aprenentatge, concepte fonamental en 
l'educació museística. (Llonch & Santacana, 2010) 

En termes similars es va posicionar Adolphe Ferriére, pare de l'Escola Nova. Les 
seves idees es basaven en la participació activa de l'educand, a través d'un interès 
creat per l'educador.  De forma indirecta,  també cal destacar a Maria Montessori, qui 
va postular l'adequació d'entorns propicis i adequats als infants, especialment en allò 
referent al mobiliari i els materials utilitzats.(Llonch & Santacana, 2010) 

Per últim, dintre d'aquest grup de pensadors que van assentar les bases de l'educació 
museística, s'ha de mencionar a Jean Piaget i a Lev Vigotsky.  El primer va demostrar 
que l'aprenentatge és molt diferent segons l'etapa en la qual es troba l'educand, 
trobant considerables diferències entre el pensament i la forma de coneixement d'un 
infant i d'un adult. Això es tradueix en què les eines, els recursos i els plantejaments 
que s'han de planificar a l'hora d'educar han d'estar adaptades a l'edat dels 
participants. Piaget també va demostrar que la capacitat cognitiva de cada persona es 
troba directament condicionada pel medi social i físic del qual prové, és a dir, de 
l'entorn i dels estímuls que rep l'educand. Cal destacar també els conceptes 
d'assimilació i acomodació desenvolupats per Piaget; el primer fa referència a la 
manera de com el cervell de l'educand incorpora nous coneixements a partir dels que 
ja té, mentre que el segon és la forma que té el cervell d'anant afegint coneixements 
que modifiquen els que ja es tenen. (Llonch & Santacana, 2010) 

Per la seva part, Lev Vigotsky, a principis del segle XX va desenvolupar el concepte 
d'internalització, segons el qual, l'educand s'apropia mentalment dels conceptes nous 
que li son presentats dintre dels paràmetres socials i culturals que ja coneix, fent 
referència a un procés de construcció del coneixement.(Llonch & Santacana, 2010) 

Totes aquestes teories van donar cos al què es coneix com constructivisme 
pedagògic, on es postula que el coneixement és una construcció personal realitzada a 
partir de conceptes i estructures mentals ja existents en l'educand, de manera que 
afegeix aquests nous conceptes al seu propi coneixement i els afegeix sobre els què ja 
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tenia. Aquest constructivisme va ser la base sobre el què desenvolupà molts dels 
elements educatius presentats als museus, per ser la teoria més acceptada pels 
professionals d'aquests. (Llonch & Santacana, 2010) 

És per això que gairebé tots els autors, alguns de forma indirecta partint de  les teories 
museològiques defensades per Rivière, han analitzat la pedagogia museística 
coincidint en el fet que aquesta és la forma més efectiva de transmetre el coneixement 
a qualsevol institució cultural, ja que el constructivisme afavoreix, en la construcció 
mental del coneixement a través de la manipulació i de l'experimentació. Pastor Homs 
(2004) considera que el coneixement adquirit a una institució museística por ser 
objectiu o subjectiu; i utilitzar un aprenentatge passiu i lineal o actiu i constructiu. 
Aquests quatre conceptes es combinen, donant lloc a una classificació de museus des 
del Sistemàtic (coneixement objectiu i passiu),  Ordenat (coneixement subjectiu i 
passiu), de Descobriment (coneixement objectiu i actiu), i Constructivista (coneixement 
objectiu i subjectiu) 

Altres autors defensen una educació amb diversos aspectes a assolir. Fontals, per 
exemple, diferencia entre una educació com a pont (bidireccional activa), i una 
educació difusiva ( valoració qualitativa i coneixement construït) (Fontals Merillas, 
2003) 

Actualment, tot i que s'han fet grans avenços en l'educació als museus encara es 
detecten moltes mancances, en el que Asensio i Pol (2003) anomenen "pedagogies 
antiquades". Aquests autors incideixen en el fet que sovint les propostes 
pedagògiques es realitzen a posteriori d'haver confeccionat l'exposició i condicionant 
les possibles accions educatives. Fontals (2003) també critica una educació dirigida i 
de transmissió de coneixements. Alderoqui (1996) igualment defensa acabar amb 
l'objecte de culte a les institucions museístiques. Entre els perills més comuns trobem 
l'excessiva rigidesa d'algunes propostes, una visió més quantitativa que no pas 
qualitativa i un ús de llenguatge massa acadèmic ( Pastor Homs, 2002) 

Per tant, la base, tant psicològica com de teoria del coneixement és de caràcter 
cognitiu i es sustenta en el constructivisme. Això, en una institució museística suposa 
crear una dialèctica entre el patrimoni i l'usuari (l'estudiant), un intercanvi de dues 
direccions a tall de pont (Asensio Brouard & Pol Méndez, 2003; Pastor Homs, 2004) 
Basant-se en els postulats de Vigotsky, Alderoqui parla d'un apropiocionisme, de què 
l'usuari s'apropiï mentalment, sentimentalment i emocionalment de l'objecte per poder 
comprendre'l.(Alderoqui, 1996)  Hem de recordar que Wagensberg també fa una 
defensa molt semblant, quan parla de la interactivitat hands-on (manipulació dels 
objectes), mind-on (foment del pensament i de la intel·lectualitat) i la interactivitat 
heart-on (arribar als sentiments i percepcions més subjectives) D'igual forma, 
l'aprenentatge als museus hauria de ser informal i no captiu, és a dir, fet amb total 
llibertat per l'usuari, només d'aquesta forma es pot donar un coneixement bidireccional, 
on els objectes facin una evocació de la memòria i activar la construcció del 
coneixement (Reynolds, Walker, & Speight, 2010) 

En el cas dels usuaris més petits, especialment infants d'educació infantil i primària, 
aquest fet és definitiu. Els infants, a les seves primeres etapes construeixen el seu 
coneixement a través dels símbols i signes ja coneguts, és a dir, bàsicament a través 
dels sentits i de les sensacions tangibles. (Pastor Homs, 2004) 

Resumint, l'educació museística, tot i que ha avançat força en aquests últims anys, 
encara està en ple procés de desenvolupament. Molts museus encara utilitzen 
pedagogies antigues, basades exclusivament en la interpretació des de l'objecte i no 
pas en l'usuari, seguint una visió performativa de la construcció de coneixement. En 
canvi la tendència és entendre l'educació als museus com un diàleg bidireccional, un 
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feedback on l'usuari té una importància cabdal. Les teories del coneixement han 
demostrat que la construcció basada en el constructivisme són les que compleixen el 
requisit d'eina social que suposa la nova museologia. Com bé afirmen Busquets, 
Alcalde i Roigé, referint-se a aquest feedback en el plànol educatiu, "els museus han 
d'estar disposats a cedir part de la seva autoritat i control sobre els continguts" (Boya, 
Busquets, Alcalde i Gurb, & Roigé i Ventura, 2011) 

3.1.4. Museus i les eines 2.0. 

Com hem comentat a la introducció hi ha una coincidència en què  l'ús de les TIC en 
l'àmbit museístic, des de la mera acció difusora fins al màrqueting és cabdal i 
necessària. En aquest sentit, l'educació també està tractada i analitzada com a 
disciplina propensa a fer servir les TIC. 

Les primeres aplicacions de les TIC als museus es va donar a catalogacions de les 
col·leccions d'aquests, basats en base de dades i amb un ús merament administratiu i 
d'àmbit privat. No va ser fins a principi dels anys 90 del segle passat que es van 
començar a crear xarxes d'institucions museístiques on es compartien aquestes bases 
de dades, com la creació del consorci RAMA (Remote Acces to Museums Archives), 
l'any 1992., i es comencen a implantar ordinadors personals a algunes exposicions, 
amb una finalitat purament interpretativa. D'aquestes primeres experiències es va 
arribar a la conclusió que un dels principals problemes era l'ús personal i individual 
dels ordinadors, problema que dificultava la interactivitat en grup. Així que el primer 
debat sorgit va ser la utilitat dels ordinadors en els museus i si el seu atractiu era donat 
per la novetat de l'eina o per la seva utilitat educativa i pedagògic. (Carreras Monfort, 
Munilla Cabrillana, Barragán Yebra, & Ferran Ferrer, 2005) 

El gran canvi i el tancament d'aquests debats es produeix a partir de 1993, amb 
l'aparició d'Internet i posteriorment, amb el desplegament quotidià del Word Wide Web, 
ja que permetia que qualsevol persona pogués fer servei de les eines TIC des de 
qualsevol part del món a qualsevol hora: el factor espai i la sincronia obligada 
desapareixien.  

Segons Teahter i Willhem, (Llonch & Santacana, 2010) les eines  desenvolupades pels 
museus, des de les primeres aportacions fins avui en dia són de quatre tipus:  

1. Els fulletons informatius a través de la creació de planes web, principalment. 
2. La reconstrucció virtual de l'espai físic del museu (la qual cosa comporta el greu 

perill de desincentivar la visita presencial a aquest);   
3. Les grans bases de dades online (com COVAX, Gallery System, IST, SCRAW, 

etc...)  
4. Els veritables interactius, "que donen formes no lineals de consulta, el que 

afavoreix la construcció del coneixement, a través dels interessos particulars 
dels visitants"(Carreras Monfort et al., 2005).   

Hooper-Greenhill que, recordem és una de les impulsores de la idea de postmuseu, 
postula que hi ha tres formes de presentar el contingut dels recursos interactius i 
multimèdia: simbòlica (subjecte - aprenent passiu), icònica (subjecte - aprenent passiu) 
i activa (experimentació interactiva). (Hooper-Greenill, 1999) 

Cal presentar altra vegada aquí la teoria de la interactivitat de Wagensberg, ja que 
aquesta també és aplicable a l'ús de les eines TIC, especialment les interaccions 
minds-on i heart-on, a partir de la interactivitat manual, ja que, per definició, una 
interacció obliga necessàriament a una manipulació per part de l'usuari.  

Amb totes aquestes teories i la importància donada a la interactivitat, sembla que les 
TIC als museus no donen els resultats previstos o bé no s'aprofita ni de bon tros el 
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potencial que tenen. Per començar, a les aplicacions online,  un dels grans problemes 
és que molts museus encara estan a mitja adaptació del web 1.0, és a dir, un web 
merament informatiu i que no deixa de ser una plasmació del fulletó o del tríptic 
informatiu de la institució (Viñarás Abad, Herranz de la Casa, & Cabezuelo Lorenzo, 
2010), tal com definien Teather i Willhem. Com bé defensa Gómez Vilchez, molts 
museus s'han posicionat de manera ambivalent, i la seva adscripció o el 
desenvolupament d'una web ha estat més per moda que no pas per altra raó (Gomez 
Vilchez, 2013) Evidentment, en el moment actual en el qual s'està desenvolupant el 
web 3.0 i les webs semàntiques, el que un museu només presenti una web resulta un 
anacronisme digital. I fins i tot en aquelles una mica més desenvolupades, la majoria 
d'eines multimèdia són vídeos i algunes funcions interactives (Sorathia & Servidio, 
2012). Això es pot traduir també a les eines multimèdia presents físicament al museu, 
on moltes d'aquestes demanen una actuació passiva, gairebé performativa, per part 
dels visitants. És el mateix que defensen Carreras et al. (2005),  al analitzar el 
problema, al postular que s'ha cercat més l'aspecte estètic i de navegació que no pas 
els continguts. De forma molt semblant s'expressa Pernas (2012:2), assumint la 
necessitat urgent de "replantejar la presència a la xarxa, reivindicar una experiència 
connectada, directa i interpersonal"  

A més de tot això, Munilla i Carreras (2005) adverteixen d'altres perills detectats a l'ús 
d'eines web interactives a les institucions museístiques, com intentar plasmar l'espai i 
els objectes reals d'aquestes, o minimitzant el discurs interpretatiu.  

Si anem un pas més enllà, igual diagnòstic podem fer de l'ús de les anomenades eines 
2.0 , aquelles basades en l’intercanvi de coneixement, la col·laboració i la difusió 
d'idees. L'exemple més paradigmàtic dels resultats dels usos de les eines 2.0 els 
trobem en l'ús de les xarxes socials; tot i que sembla excepcional, una gran part de 
museus de l'estat encara no compten amb perfils a les xarxes socials; i els que tenen, 
es centren únicament en un o dos; molts  es poden catalogar de perfils "fantasma" (no 
s'actualitzen o la seva interacció amb els seus fans és mínima). Especialment indicat 
és l'anàlisi feta per l'associació Dosdoce y Abanlex advocats, on van posar de manifest 
el poc aprofitament que fan els museus de les xarxes socials (Dosdoce y Abanlex 
Abogados, 2009). Aquest estudi fet sobre 30 institucions culturals dóna uns resultats 
desoladors i alhora sorprenents: un 35% presents a Facebook (amb una mitjana de 
461 seguidors), un 15% presents a Twitter, un 25% presents a Youtube (amb una mitja 
de 3,9 subscripcions), un 10% presents a Flickr (i moltes fotos pujades per usuaris....) 
El mateix estudi incideix en què molts perfils d'aquestes xarxes socials són perfils 
fantasmes, i la gran majoria presenten una comunicació unidireccional, sense 
interacció amb el públic. 

Tot i que aquest estudi data de l'any 2008, anàlisis posteriors mostren que el 
panorama no ha canviat gaire. Així Gómez Vilchez mostra que quatre anys després, el 
tant per cent d'institucions amb perfil a Facebook havia pujat fins al 52% però només el 
10% interactuaven amb el públic. (Gomez Vilchez, 2013) El mateix estudi ens dóna 
una resposta a aquest fet: moltes institucions entenen el web 2.0 com un simple 
aparador que reprodueix la mateixa informació que el fulletó, tenint un perfil a les 
xarxes socials per què "és el que toca". (Gomez Vilchez, 2013). 

En el cas particular de les eines interactives multimèdia, els resultats són molt 
variables, ja que, segons Llonch i Santacana, no hi ha una classificació clara objectiva 
a l'hora d'analitzar aquestes. (Llonch & Santacana, 2010). 

En aquests estudis és on trobem una de les grans qüestions de l'ús de les TIC per part 
de les entitats museístiques del país; les eines TIC són el medi, la base metodològica, 
i el que realment cal no és l'adscripció a la xarxa social de moda o l'interactiu més 
modern, sinó un canvi de mentalitat, un canvi de pensar, un apropament al concepte 
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de "nadius digitals" (que desenvoluparem més endavant). En el paradigma educatiu es 
necessita el mateix canvi de mentalitat: les eines TIC no deixen de ser eines, i el 
realment important és la forma d'enfocar el seu ús. (Gomez Vilchez, 2007) Dit d'altra 
manera; més important que les eines emprades, ja sigui aquella o l'altra xarxa social o 
eina multimèdia, és la forma de fer-la servir, els objectius que es volen assolir amb l'ús 
d'aquestes. Tal com defensen Lloch i Santacana, "els interactius succeeixen a  les 
idees; sense idees no hi ha interactius" (Llonch & Santacana, 2010). 

Actualment, es pot dir que "si no estàs a Internet, no existeixes" (Viñarás Abad et al., 
2010) i en el cas de les institucions museístiques, la diferència avui en dia entre estar i 
no estar és apostar per una web merament informativa o una web participativa; una 
eina multimèdia totalment passiva o integrada en un procés interactiu.   

Diversos autors coincideixen en aquesta diagnosi; d'una banda la necessitat de què 
aquestes eines proporcionin un canal bidireccional d'intercanvis de sinergies entre la 
institució cultural i els seus usuaris, que promoguin comunicació, valors i participació  
(Gomez Vilchez, 2013); que a través de la hipertextualitat i la comunicació participativa 
es doni la tan necessària difusió multidireccional i oberta (Gomez Vilchez, 2007). 
Aprofundint una mica més i seguint els postulats de les neurociències, actualment es 
sap que el cervell funciona a tres nivells diferents: categorització perceptiva, memòria i 
aprenentatge. A més, els éssers humans posseeixen tres cervells estructurals: 

 El tall cerebral o cerebel, on es donen les accions més instintives, com fam, 
son, perill, etc. És el tipus de cervell que compartim amb la resta d'animals i 
permet la supervivència. 

 El cervell límbic o cervell intermedi, relacionat amb les emocions i els 
sentiments. 

 El cervell racional, neocòrtex o lòbuls frontals, que és la part del cervell on es 
donen els processos racionals, de calculació i abstracció. 

Normalment, els tres cervells funcionen de forma sincrònica, però sempre hi haurà un 
que regirà les accions de la persona per sobre dels altres. En canvi, davant certes 
situacions plantejades, els cervells funcionen de manera el més coordinada possible, 
donant lloc als desitjos d'explorar l'entorn, motivar-se, tenir idees creatives, perseguir 
somnis, etc. (Llonch & Santacana, 2010). 

Una d'aquestes situacions què es donen precisament són les interaccions amb medis 
a través d'estímuls, on es requereixen instints naturals, emocions, i racionalitat. En el 
fons, aquesta idea es pot equiparar a la Teoria de la Interactivitat de Wagensberg, 
lligant instints als processos hands-on, raciocini als mind-on, i emocions als processos 
heart-on.  

Aquests processos són especialment importants a la infantesa, tal com podem deduir 
dels postulats que hem presentat abans, com els de Vigotsky, Piaget i el 
constructivisme en general. 

Resumint, es pot dir que en general s'ha fet un esforç important per part de les 
institucions museístiques per tal de fer servir les diverses eines multimèdia basades e 
les tecnologies 2.0. Fins i tot hi ha exemples amb un desenvolupament extraordinari, 
com el cas del Museu Thyssen de Madrid, però la realitat més comuna és que una 
gran majoria d'institucions museístiques es troben encara amb gran "mancances 
digitals". El problema en si rau sobretot en l'ús que es dóna a les eines multimèdia, el 
punt de vista amb el que es fan servir. La societat actual i la mateixa idiosincràsia de 
les xarxes socials i les TIC demanen un ús participatiu, col·laboratiu i de sindicació de 
continguts, el que es tradueix de forma molt general en un feedback, en un diàleg 
bidireccional entre la institució museística i l'usuari. Mentre aquest no sigui l'objectiu 
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principal, el museu en qüestió està destinat a quedar-se endarrerit i no complir la 
missió social que avui en dia se'ls demana.  

 

3.1.5. Educació i el concepte semàntic de les eines interactives. 

No és objectiu del present treball aprofundir en les gairebé infinites possibilitats que 
ofereix l'ús de les noves tecnologies, el seu concepte semàntic i les eines 2.0 en 
general  al camp de la pedagogia i l'educació. És per això que ens centrarem de forma 
exclusiva en estudis realitzats prenent com a base l'educació informal i aquella 
pensada -si bé no exclusivament en l'educació museística- en paràmetres molt 
semblants als que presenta una institució patrimonial.  

Dit això, és evident que l'ús de les TIC a l'educació han suposat una revolució total en 
la forma de treballar amb els educands i la relació entre els educadors, els educands i 
els objectes curriculars.  

Primer per què ha afermat la teoria pedagògica del constructivisme com la més 
encertada per a la construcció del coneixement; es pot assegurar que la pràctica 
totalitat de les eines TIC que tenen èxit en anàlisis posteriors es fonamenten en 
aquest. Evidentment que hi ha eines i aplicacions que es basen en altres corrents 
pedagògics, però els seus resultats no són, ni de bon tros, tan rotunds (Stanisavljevic, 
Nikolic, Tartalja, & Milutinovic, 2013). 

Segon, per què avui en dia no es pot entendre l'educació sense les TIC. Ja fa anys 
que Prensky va definir els conceptes de "nadius digitals" i "immigrants digitals". Els 
primers són aquelles persones que han nascut amb la tecnologia ja totalment 
implementada a les seves vides; mentre que els segons són aquelles persones que 
han hagut d’adaptar-se a aquestes tecnologies. Però Prensky no es refereix a aquesta 
o aquella tecnologia en concret, si no al fet que haver fet servir les TIC des de les 
primeres etapes de la vida i per gairebé qualsevol acte quotidià fa que els nadius 
digitals tinguin molta més facilitat per adaptar-se a la següent generació de tecnologies 
que no pas els immigrants digitals. (Prensky, 2009)  En el cas de l'educació això es 
tradueix en la necessitat dels nadius digitals de fer emprar la tecnologia en el seu 
aprenentatge, mentre que els educadors han de facilitar el seu ús; un nadiu digital no 
concep l'educació sense l'ús de les TIC.(Viñarás Abad et al., 2010) I aquí és on trobem 
el primer gran problema, una de les dicotomies que marquen actualment l'educació en 
general i l'educació museística en particular: mentre que els educands, en la seva gran 
majoria, són nadius digitals; els educadors (ja siguin educadors, professors, 
responsables de les àrees d'educació dels museus, monitors...) són generalment 
immigrants digitals. Hem de deixar clar que aquesta problemàtica no es refereix a les 
competències en l'ús de les TIC, si no en el concepte de com es fan servir. Tornem 
així al concepte d'eines 2.0 basades en la cooperació, la col·laboració, la participació, 
el treball en grup. 

En el cas particular dels infants més petits, aquells d'educació infantil i els primers 
cicles de primària, aquesta problemàtica és més que evident. Seguint els preceptes del 
constructivisme -recordem que la gran majoria d'eines TIC i del web 2.0 estan basats 
en aquest- qualsevol educand es construeix el coneixement a partir de "lligar" les 
seves experiències al nou coneixement. En el cas dels educands més petits, les seves 
experiències es basen gairebé de forma exclusiva en els sentits, ja que el poder 
d'abstracció no es desenvolupa fins a gairebé l'adolescència. Per tant, qualsevol eina 
que es faci servir, sigui TIC sigui quelcom "físic" ha de fer servir els sentits. En el cas 
de les TIC és més complex, però segueix el mateix principi. Stanisavljevic, Nikolic, 
Tartalja i Milutinovic, van confeccionar un sistema de classificació d'eines multimèdia i 
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TIC, centrant sobretot els criteris de classificació en els sentits estimulats de l'usuari 
cap a l'eina (Imputs) i els sentits estimulats de la màquina cap a l'usuari (Outputs). 
Depenent de la relació entre inputs i outputs, i la quantitat d'accions que ens demanen 
(per exemple, una màquina TIC pot demanar fent servir el sentit de la vista dibuixar, 
pintar, veure, observar, etc.) es pot valorar la seva eficiència. En aquesta metodologia 
de classificació els autors emfatitzen el fet que els inputs i els outputs han d'anar junts, 
és a dir, s'ha de donar un diàleg entre l'usuari i la màquina. Això és d'especial 
importància al cas dels infants, ja que una acció correspon una reacció, fomentant així 
l'experiència. (Stanisavljevic et al., 2013). 

Abans hem parlat de què les eines 2.0 centra sobretot la seva acció a la cooperació, la 
col·laboració i la participació. Les eines més visibles d'aquestes són les xarxes socials 
com Facebook, Twitter o Youtube, o elements de realitat augmentada, càmeres 
interactives o jocs informàtics en el cas d'elements interactius. És fàcil pensar que 
aquest tipus d'eines no són ni estan pensades per un públic infantil i és. Però diversos 
autors han proposat altres eines que utilitzen el mateix concepte de participació i 
col·laboració en termes d'educació infantil, com pot ser l'ús de Wikiquest, puzles amb 
tauletes, càmeres de realitat virtual, etc... (Adell, Barba, & Bernabé, 2008) Aquestes 
eines incideixen en el fet que es fa servir la col·laboració i la participació, es dóna un 
diàleg bidireccional i fomenten la construcció del coneixement a través de la 
manipulació i l’experiència.  

3.1.5. Museus, eines 2.0 i educació. 

Trobant els punts coincidents entre el descrit fins ara entre les institucions 
museístiques i les noves tecnologies 2.0, i l'educació, podem fer un perfil general de 
l'estat de la qüestió que més ens interessa. Com ja hem comentat abans, al fer el 
recorregut per la història de la museologia, la Nova Museologia defensa el caràcter 
social de les institucions museístiques. Fent una petita recapitulació, la "revolució" als 
museus arriba als anys 60, especialment amb la figura de Henry Rivière, el qual 
desenvolupa el que es coneix com a Nova Museologia i plasma amb els ecomuseus. 
Entre les demandes que fan a aquest nou museu social està el de l'educació, i obrir-se 
a la societat (Rivière, 1993). A Espanya Aurora Leon defensa aquesta obertura, i com 
defineix la mateixa autora, el museu ha "de abolir las fronteras sociales, y el libre y 
voluntario acceso de toda la sociedad" com a metes (Leon, 1998). A finals del segle 
XX apareix la denominada Museologia Crítica, que defensa el caràcter social del 
museu i la interdisciplina que ha de regnar en aquests. Hooper-Greenhill defineix el 
post museu, basat en processos i experiències que connectin de totes les formes 
possibles l'objecte i la societat (Hooper-Greenill, 2007). Últimament ha sorgit el 
concepte de la Museologia de l'Enfocament, que defensa un entorn multimèdia i 
experiències multi sensorials que permetin al visitant expressar-se. La confluència 
d'aquestes teories és el que permet les eines 2.0 actualment. Per tant, és lògic 
traslladar aquestes demandes a l’educació museística. Tal com els museus s'han vist 
"forçats" a canviar els seus objectius i la forma d'interpretar, des dels preceptes sorgits 
al voltant de l'ICOM a partir dels anys 70, avui en dia, els canvis socials que s'han 
donat a la nostra societat "obliguen" els museus a repensar com han de ser les 
relacions entre la institució, l'objecte patrimonial i la societat (plasmada en els 
visitants). Partint de la realitat postulada per Prensky, aquestes relacions s'han de 
pensar en termes de nadius digitals; s'escau un plantejament de com entenen les 
interaccions aquests, i actuar en consonància a aquest nou paradigma. 

Hem vist que els diversos estudis fets que relacionen els museus i el web 2.0 
demostren que el seu ús encara està lluny de ser òptim. Si tenim en compte que 
aquests estudis se centren en l'activitat museística general, tot fa pensar que en el 
camp de l'educació museística el panorama és més desolador encara. Parafrasejant a 
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Gómez Vilchez, en relació a l'educació museística i les TIC, "Se hace todo para el 
visitante, pero sin el visitante"(Gómez Vilchez, 2007:3). 

Al llarg de tot el desenvolupament vist fins ara sobre l'estat de la qüestió, hem fet 
destacar que hi ha un acord comú en defensar que el gran problema és la forma de fer 
servir les eines TIC i el web 2.0, degut, possiblement, a la bretxa cultural existent entre 
nadius digitals i immigrants digitals (Ivern Magaña, 2010) Igualment, tots els autors 
defensen un ús de les TIC en l'educació museística de forma que es potenciï el diàleg 
bidireccional, la participació i la col·laboració dels usuaris. Les estratègies per assolir 
aquests objectius són diversos: des de la creació i manteniment de blocs educatius on 
càpiguen tots els mitjans multimèdia possibles que permetin la participació dels usuaris  
(Gomez Vilchez, 2007); la potencialitat d'eines pròpies de les xarxes socials que 
permetin un flux constant de visitants des d'altres pàgines (Viñarás Abad et al., 2010),  
l'ús d'eines específiques per a cada classe i edat -Moodles, Webquest- que 
personalitzin l'ús del que el museu pot oferir. (Adell et al., 2008), o la col·laboració 
directa a l'exposició, ja sigui plasmant el resultat de la interacció del visitant, ja sigui a 
través de la participació d'aquests. (Llonch & Santacana, 2010). 

En tots els casos, la idea és la mateixa: "obrir" el museu al sector de la societat que 
més potencialitat té com a usuaris: els infants i estudiants. Especial interès té el 
concepte edutainment, suma d'education (educació) i entrentaitment (entreteniment), 
en el que s'usa eines pròpies de l'entreteniment amb objectius educatius (Sorathia & 
Servidio, 2012). Tot i que no és un concepte exclusiu per a l'educació museística, sí 
que reflecteix cap a on haurien d'anar els passos següents; hi ha multitud de museus 
que ofereixen jocs de pistes, jocs simbòlics i tallers als més petits per tal d'educar 
sobre els seus patrimonis. El següent pas lògic és traslladar això a l’entorn "natural" 
dels infants: a un entorn digital on es donin aspectes col·laboratius i participatius.   

3.2. Marc conceptual: 

El tema tan específic que estem tractant demana la definició d'alguns conceptes 
bàsics, per tal de poder entendre especialment l'anàlisi que s'efectuarà: 

Constructivisme: Corrent pedagògic basat en la construcció mental del coneixement 
per part del subjecte cognoscent. En altres paraules, el constructivisme defensa que 
les persones aprenen a partir de construccions fetes per elles mateixes, de forma que 
els coneixements adquirits se sustenten en el que ja es coneix. Implica un 
coneixement continu, una "construcció" del saber sobre el què ja es coneix. Per donar-
se, el subjecte cognoscent ha d’assimilar el coneixement (fer-se'l seu, apropiar-se'l 
relacionant-ho amb el que ja coneix) i després acomodar el coneixement a les 
construccions que ja té fetes. (Pastor Homs, M. I., 2004). 

Nadius Digitals: Concepte desenvolupat per Prensky. Es refereix a totes aquelles 
persones que han nascut amb una tecnologia ja desenvolupada, per tant, el seu ús els 
és molt més natural que a les persones que s'han hagut que adaptar a aquestes 
tecnologies (immigrants digitals) La seva importància rau en que actualment, moltes 
eines tecnològiques emprades a la pedagogia museística estan desenvolupades per 
immigrants digitals, però adreçades a nadius digitals. (Prensky, 2009). 

TIC: Tecnologies de la Informació i Comunicació. En sentit estricte, qualsevol element 
tecnològic que se centri a donar informació i comuniqui un missatge. Actualment es 
centra en tota tecnologia basada en elements multimèdia que donin informació i 
comuniqui. Per tant, abraça, a priori, des d’interactius informàtics fins a xarxes socials. 
En el present treball, les TIC faran referència a aquells recursos en línia que es centrin 
en la informació i sobretot en la comunicació, entesa com un "diàleg" bidireccional 
entre l'objecte i/o la institució patrimonial i el visitant/usuari. 



L'ús educatiu les eines interactives  als museus 
 

 18 

Eines 2.0: Eines tecnològiques, tant en línia com elements presencials,  que faciliten i 
provoquen col·laboració, comunicació i cooperació entre usuaris, siguin particulars o 
entre particulars i institucions. En general, es tracten, d'una banda,  de les 
anomenades xarxes socials on un individu pot col·laborar i cooperar per provocar un 
procés comunicatiu; com de qualsevol element interactiu que es basi en la interacció i 
la manipulació utilitzant eines multimèdia.  

Immigrants digitals: En contraposició al concepte de nadius digitals, Prensky va definir 
els immigrants digitals com aquelles persones  que han hagut que adaptar-se en la 
seva vida adulta a les noves tecnologies que han anat apareixent. Prensky no només 
les caracteritza per l'adquisició de competències en l'ús d'aquestes tecnologies, sinó 
que fa especial èmfasi en com entenen i conceben el funcionament, l'ús i les relacions 
socials que comporten aquestes. (Prensky, 2009). 

Web 3.0:  Nom donat per l'editorial O'Rilley Media a eines, encara en procés de 
desenvolupament, que es centren en la confluència de la cooperació del web 2.0 i la 
construcció de la realitat de forma virtual. Actualment, només està en ple funcionament 
els sistemes de Dataweb, usats bàsicament per empreses privades. Al nostre cas 
particular, hi ha primers passos com l'ús de la realitat augmentada, aplicacions en 
forma de RPG, càmeres interactives, etc... 

Web Semàntica: Definida per Tim Berners-Lee (el creador del WWW) i molt 
relacionada amb el web 2.0 i 3.0 és tota aquella eina virtual que suposi una interacció i 
un diàleg bidireccional entre aquesta i l'usuari. Aquesta interacció es basa en 
conceptes semàntics, que pot anar des del simple moviment gestual fins a la inserció 
de textos, cerques semàntiques i tot allò que suposi un llenguatge.  

4. METODOLOGIA. 

El projecte que presentem és un estudi de cas instrumental i únic, a partir d'una 
metodologia fenomenològica i el mètode qualitatiu. En el nostre cas, l'estudi de cas es 
fa sobre una institució museística amb característiques suficients perquè sigui 
mínimament representativa, ja que al plantejar-ho com instrumental és comprovar fins 
a quin punt les teories anteriorment descrites es compleixen. Les condicions que haurà 
de presentar el museu escollit ha de presentar les següents característiques: 

 Utilització d'eines 2.0 (eines basades en la interactivitat i el diàleg bidireccional) 
prou significativa per poder fer un estudi fonamentat en l'anàlisi del cas. 

 Entitat museística amb certa grandària institucional que sigui reconeguda de 
forma general per la societat on desenvolupa la seva activitat. 

 Presentació d'una col·lecció el més variada possible, per tal de poder analitzar 
les diferents formes de transmissió de coneixement a partir de l'objecte i els 
possibles diàlegs que es poden donar entre aquest i el públic. 

 Institució museística amb una important afluència  de públic infantil, ja sigui en 
forma de visites familiars com organitzades per l'escola. 

Per aquest projecte hem triat el cas del Cosmocaixa de Barcelona, ja que compleix 
totes aquestes característiques, a més de ser un referent social en quant l'ús de les 
noves tecnologies. 

Un estudi de cas no deixa de ser un estudi particular, al qual se li apliquen les diverses 
eines metodològiques que ens permetin obtenir els resultats esperats. Per tant s'han 
de definir quines eines s'han de fer servir. Per a l'estudi de cas presentat, les diverses 
eines que hem fet servir són les que es desenvolupen a continuació. 
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4.1. Observació participant. 

L'observació participant que proposem, basada en les indicacions de Taylor i Bogdan 
(Taylor & Bogdan, 1992), té un objectiu purament analític. D'una banda es tracta de fer 
una observació a la mateixa institució museística on poder comprovar in situ la relació 
dels visitants amb les eines multimèdies que s'ofereixen i la interrelació entre aquestes 
i l'usuari. Ens interessa especialment determinar quines són a les que els visitants 
dediquen més temps o li donen més importància. D'aquesta manera volem analitzar el 
grau de "diàleg" que es produeix, l'ús dels sentits i la participació dels visitants en les 
tasques que demana la màquina. Per realitzar aquesta observació, s'ha de definir quin 
tipus de públic volem analitzar. En el present estudi, hem optat pel públic familiar 
bàsicament per dos motius. El principal és que ens interessa analitzar la relació natural 
entre el visitant i les eines, per tant, aquest públic ha de ser el menys captiu possible. 
Hem de ser conscients que un públic infantil serà sempre mínimament captiu (van 
perquè els seus familiars ho han decidit), però sempre seran menys captius que en 
altres condicions, com podria ser una visita escolar. El segon motiu és que les 
activitats realitzades seran sempre més lliures i menys programades que  no pas una 
visita concertada. Això fa que es pugin observar accions més naturals i no 
temporalitzades.  

L'observació participant requereix, primer de tot, permisos per part de la institució on 
es realitzi, i permisos per part dels tutors legals o acompanyants adults dels infants. 
Per aquesta última s'ha confeccionat una declaració signada autoritzant a aquesta 
observació. Creiem que és convenient explicar de forma molt general als 
acompanyants adults en què consisteix l'observació i perquè es fa. És per això que a 
la mateixa declaració es donarà un resum molt simple de l'activitat.  

Aquesta observació, tot i que dóna una sèrie de dades quantitatives, el tractament 
d'aquestes dades és decididament qualitatiu. El tractament de les dades és igualment 
estadístic, però la forma d'interpretar les dades és el que els hi dona la característica 
qualitativa. 

 

4.2. Anàlisi hipertextual. 

És aquesta eina la que més dades per analitzar ens ha d'aportar. Es tractar de fer una 
anàlisi basada en certs aspectes per tal de valorar l'eficàcia de les eines 2.0 -és a dir, 
les eines que es basen en la interactivitat i els processos semàntics- proposades per la 
institució cultural. L'anàlisi es fonamentarà en tres variables: ·una classificació seguint 
diversos autors, la manera de donar-se el coneixement, i el grau de col·laboració. 

4.2.1. Classificació. 

A la bibliografia hi podem trobar diverses classificacions basades en diferents aspectes 
que analitzen algun aspecte concret de la interacció i el grau de col·laboració entre 
l'usuari i l'eina emprada (Stanisavljevic et al., 2013) 

Pel present estudi, la classificació l'hem fet a partir de tres classificacions diferents, ja 
que cada una es centra en un aspecte molt definitori: la metodologia classificatòria de 
Stanisavljevic, Nikolic, Tartalja i Milutinovic, la classificació de les eines proposada per 
Llonch i Santacana, i una classificació basada en la teoria de la interactivitat de 
Wagensberg.  

A. La metodologia classificatòria proposada per Stanisavljevic, Nikolic Tartalja i 
Milutinovic. (Stanisavljevic et al., 2013) Aquest es basa en els sentits utilitzats tant des 
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del visitant cap a l'eina (inputs) com des d'aquesta cap el visitant (outputs). Els autors 
diferencien: 

 

OUTPUTS 

VISTA OÏDA TACTE 

Textos Veus Aspresa 

Hipertext Música 
Resistència 
mecànica 

Imatges So ambiental Temperatura 

Vídeos So electrònic   

Animacions     

Realitat Virtual     

Realitat 
Augmentada     

Realitat Física     

 

INPUTS 

VISTA OÏDA TACTE 

Escriptura Gravació de veu Teclejar 

Dibuixar Gravació de música Apuntar 

Seguiment d'ulls Gravació ambiental Clicar 

Gravació mímica  Arrossegar 

Gravació gestual  Gravació de temperatura 

  Gravació de força 

  Manipulació manual 

  Moviment corporal 

 

Segons la relació entre el les accions que suposen cada sentit i la relació entre inputs i 
outputs de la mateixa eina es pot determinar el grau d'interacció, o en altres paraules 
ja fetes servir, en el diàleg que es dona entre l'eina i els infants. 

B. Llonch i Santacana, a l'hora d'analitzar els diferents interactius que són presents a 
un museu o un centre patrimonial fan una primera diferència entre elements de 
caràcter informàtic, de tipus mecànic o manipulatiu, i de tipus humà.  (Llonch & 
Santacana, 2010: 62-63)En el present treball, aquesta classificació bàsica no és 
aplicable, ja que tots els elements analitzat seran de tipus informàtic amb algun tipus 
manipulatiu de forma excepcional.  

Els mateixos autors descriuen dos classificacions més que sí que són molt útils per 
poder descriure els elements analitzats. La primera classificació classifica els elements 
segons la interacció que provoca a l'usuari.(Llonch & Santacana, 2010: 64-67) Així, 
diferencien entre: 

 Habilitats (demanen un ús manipulatiu per part de l'usuari) 

 Puzles ( reconstrucció de realitats) 

 Plataformes (jocs basats en la consecució d'objectius) 

 Aventures gràfiques  

 RPG (adquisició de rols) 
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 Estratègia (habilitats mentals) 

 Simulació (adquisició de competències) 

 Esports (simulació específica al camp dels esports) 

 3ª persona (adquisició d'un punt de vista extern) 

 1ª persona (adquisició d'un punt de vista subjectiu) 

D'aquesta classificació, més aviat centrada en qualsevol element informàtic interactiu, 
n'hi ha que es troben fàcilment en els museus i d'altres que no tant. És per això que en 
l'anàlisi hipertextual fet, molts d'aquests tipus no els trobarem.  

La tercera classificació que presenten Llonch i Santacana que caracteritza els 
elements interactius està centrada en l'ús que se li donen a aquests en relació amb 
tota la museografia donada.(Llonch & Santacana, 2010: 83-93) Així, els autors 
diferencien entre: 

 Interactius usats per facilitar l'orientació: són interactius que faciliten seguir un 
ordre en l'espai expositiu, és a dir, interactius que marquen el sentit de la visita. 

 Interactius usats com a complement del discurs interpretatiu: elements que 
ajuden i faciliten la interpretació com a elements complementaris als elements 
principals 

 Interactius que centren tota la exposició: Elements interactius que suposen l'eix 
central de l'exposició, sent els elements principals en la interpretació.  

C. Classificació centrada en la teoria de la interacció de Wagensberg, on l'autor, com 
ja hem desenvolupat abans, diferencia entre: 

 Elements hand-on: elements que demanen una manipulació per part de 
l'usuari. 

 Elements mind-on: elements que afavoreixen el pensament i l'ús d'estratègies 
mentals. 

 Elements heart-on: elements que actuen directament sobre els sentiments i les 
emocions del visitant.  

Es pot comprovar que hi ha elements entre les diverses classificacions que són 
coincidents. Això no suposa cap impediment per fer-los servir, ans al contrari, suposa 
la confirmació d'aquella característica en aquell element analitzat. 

4.2.2. Construcció del coneixement. 

La segona variable que es farà servir per determinar la eficàcia de les eines 
proposades és en quina manera es dona la construcció del coneixement, és a dir, 
valorar, de forma molt general a quina corrent pedagògica es pot adscriure. La 
importància d'aquesta variable és validar o refutar les teories que afirmen que el 
constructivisme és la corrent pedagògica que més resultats dona, i determinar el seu 
grau d'importància en la determinació de l'eficàcia. 

 

4.2.3. Grau d'interacció. 

La tercera i última variable ha de determinar el grau d'interacció que permetin les eines 
proposades. Aquí inclourem des del simple fet de que l'objecte demani un simple ús 
manipulatiu fins a la interacció pura on els resultats i el devenir de l'ús depengui 
exclusivament de  les accions dels usuaris. En aquest sentit, s'ha de fer servir una 
escala numèrica que determini el grau de col·laboració i participació, on 1 és gens 
col·laborativa i  5 és totalment col·laborativa. Es pot considerar que aquest punt també 
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podria ser un tipus de classificació, de la mateixa manera que ho hem fet amb el tipus 
o amb el nivell sensorial de l'element. No obstant, considerem que aquest grau 
d'interacció presenta un component subjectiu que el converteix en no idoni per a ser 
tractat estadísticament, tal com hem fet amb les dades extretes de les classificacions. 

 

4.3. Entrevista semi estructurada a professionals. 

Al plantejament inicial del present treball, es va contemplar la realització d'una 
entrevista semi estructurada a professionals. Aquesta eina pretenia conèixer les 
opinions i els punts de vista dels professionals responsables tant de la institució 
museística com dels desenvolupadors de totes les eines que es pugin considerar 
elements 2.0, tant si es tracten de professionals vinculats directament a la institució 
com si es tracten d'una empresa externa al museu. Considerem que era molt important 
conèixer les facetes pràctiques de tot allò exposat a les teories, ja que pot haver-hi 
casuístiques i elements només presents a l'hora de posar en pràctica les idees 
teòriques.  

Per realitzar aquesta entrevista, havíem realitzat un qüestionari que ens permetia 
detallar tots aquells aspectes que ens haguessin ajudat a analitzar millor les dades.  
Malauradament, per problemes d'agenda dels responsables de la institució, aquesta 
no ha pogut portar-se a terme, així que hem tingut que prescindir d'ella 

 4.4. Anàlisi de les dades: 

Amb la descripció de les eines metodològiques ja hem donat pistes de com ha de ser 
són l'anàlisi de les dades que han resultat de l'estudi. De forma més global, aquesta ha 
estat una anàlisi de contingut , ja que són aquests els que ens determinen les 
conclusions i ens ha de validar o refutar les hipòtesis plantejades, com veurem 
posteriorment.  

Les dades obtingudes són en la seva majoria dades qualitatives, textuals. Això no 
suposa que, tal com hem deixar entreveure en l'apartat de l'anàlisi hipertextual, em fet 
servir petites eines estadístiques i numèriques per tal de facilitar l'anàlisi. Tot i això, les 
dades que hem tractat estadísticament són descriptors de la realitat, per tant, el seu 
tractament és qualitatiu. 

D'igual manera, al fer servir diverses tècniques metodològiques, s'ha fet necessària 
una triangulació metodològica. Aquesta triangulació ens ha donat una visió holística de 
totes les dades analitzades, necessària per poder arribar a les conclusions finals que 
hem desenvolupat al apartat corresponent. 

 

5. El Cosmocaixa: Descripció i generalitats. 

5.1. Informació general. 

El Cosmocaixa és un museu dedicat a les ciències, principalment les naturals, però no 
tancat a exposicions temporals pròpies de les ciències socials, pertanyent a l'Obra 
Social de l'entitat financera La Caixa. 

El Cosmocaixa està situat a la part alta de Barcelona, molt a prop de l'Avinguda 
Tibidabo, al carrer Isaac Newton, 26. 



L'ús educatiu les eines interactives  als museus 
 

 23 

L'horari és de dilluns a diumenge, de 10 a 22 h, i el centre tanca els dies 25,1 i 6 de 
gener. 

L'edifici compta, com a serveis complementaris, una botiga i una cafeteria - restaurant.  

Com a serveis complementaris, ofereix visites guiades, tallers per a escoles i grups, 
encaminaments podo dàctils, audiodescripcions, bucle magnètic i llenguatge de signes 
per a persones discapacitades. 

5.2. Breu Història del Cosmocaixa. 

La història del Cosmocaixa comença amb la construcció de l'edifici principal, d'estil 
modernista, entre els anys 1904-1909, per part de Josep Domènech i Estapà. La 
primera funció va ser d'asil de persones cegues, gestionat per la institució religiosa de 
Sant Llúcia. El 1979 es tanca l'asil i l'edifici passa a ser de titularitat de La Caixa, qui fa 
una sèrie de reformes entre aquest any i el 1980, per Jordi Garcés i Enric Solà, per tal 
d'inaugurar el primer Museu de la Ciència de La Caixa. 

El juny de l'any 1999 comencen les obres de la remodelació actual, obra dels 
arquitectes Robert i Esteve Terrades, sota la direcció del propi museu. La inauguració 
del nou Cosmocaixa es donà el 2004, desprès de 5 anys d'obres que augmentà la 
capacitat, reestructurà tot el espai, ordenà la museografia i predefiní el nou museu. 

Actualment, el Cosmocaixa compta amb més de 50.000 m2, dels  quals 4.000 m2 
pertanyen al vestíbul i el restaurant, 6500 m2 a exposicions temporals i permanents, 
3.000 m2 a aules, tallers i el planetari, 1.500 m2 per a un auditori amb capacitat de més 
de 350 persones, 3.000 m2 a serveis interns, 2.000 m2 a oficines, altres 2.000 m2 a 
logística, 1.000 m2 z laboratoris, arxius i magatzems, i 7.000 m2 a aparcament.  

Els directors del Cosmocaixa han estat Jorge Wagensberg (1991-2005), Aina 
Sanahuja (2005-2012) i actualment Lluis Noguera, des de l'any 2013.  

5.3. Organització física i museografia. 

El Cosmocaixa està conformat per 9 plantes, sis d'elles subterrànies. D'aquestes 9 
plantes 7 són d'accés públic i 3 per a serveis generals. La planta a peu de carrer conté 
les taquilles, informació general, serveis, zona d'armaris, i botiga. La planta inferior 
consta de la cafeteria - restaurant, una gran plaça pública, i una segona zona 
d'accessos al museu. 

A partir de la planta -3 fins a la -6 es disposen els espais pròpiament museogràfics: 

 El Mur Geològic: Talls reals de 6 estructures geològiques de mides 
considerables, amb un experiment relacionat que explica la formació i el 
funcionament de cada estructura. Aquestes són: 

 Plecs dúctils: Pissarres de Lleó i Sals Potàssiques de Súria. 
 Diàclasi i meteorització: Gresos de Puig-reig. 
 Sediments Glacials: Varves glacials d'Itó (Brasil) 
 Dunes: Dipòsits eòlics de Marès (Mallorca) 
 Materials Volcànics: Dipòsits de lapil·li i bombes volcàniques d'Olot. 
 Falles normals: Calcàries fallades de Besalú. 

 

 El Bosc Inundat: Rèplica a escala real d'un bosc inundat amazònic de més de 
1.000 m2, amb unes 100 espècies animals i vegetals. La zona permet la 
contemplació des de l'interior de bosc, des de l'exterior i a través de l'aigua a 
tall de peixera. 
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 Planetari 3D:Planetari amb una gran cúpula de 14 metres de diàmetre i 135 
places per a visitants. Sistema en 3D i sistema sonor HD. 
 

 Activitat Guiades: Diverses activitats permanents dedicades a diferents franges 
d'edat. Consta de petits tallers i/o visites guiades d'uns 60-90 minuts de durada. 
Sempre cal reserva prèvia a més de l'entrada general al museu. Les activitats 
són: 

 Click: Activitats ideades per a infants de 3 a 6 anys, pensades de forma 
interactiva i centrada en els sentits. 

 Flash: Activitats adreçades per a infants de 7 a 9 anys, on els 
participants experimenten diversos aspectes relacionats amb la 
ciència de forma interactiva. 

 Toca Toca: Espai on, a través del guiatge d'un monitor, els usuaris 
aprenen diverses característiques d'animals que, pel seu aspecte, 
poden semblar perillosos o repulsius. En l'espai els monitors ensenyen 
animals que no es poden tocar ,com taràntules, i animals que els 
usuaris poden tocar, com serps o estrelles de mar. 

 Planetari Bombolla: Planetari pensat per a infants que no poden fer ús 
encara del planetari 3D. Consta de dos parts: a la primera, un 
monitor/a explica amb maquetes grans el moviment d'alguns cossos 
celestials, i a la segona, els usuaris experimenten la visió del cel en un 
planetari, explicant diverses constel·lacions a manera de conte. 

 Estació meteorològica: Espai amb diversos aparells de mesura on els 
usuaris poden experimentar i entendre com funciona el clima i la 
meteorologia. 

La Sala de la Matèria: És l'espai més gran de tot el museu. Consta d'una única sala de 
més de 3.500 m2, dividida en diversos espais que presenten aspectes diferents de la 
natura, amb diversos interactius, plafons explicatius, espais multimèdia, expositors i 
vitrines que expliquen multitud de fenòmens naturals. Les divisions són les següents: 

 

 Matèria Inert:Zona on s'expliquen els fenòmens de l'univers i la física clàssica. 
Es troba subdividida en: 
 Radiació i Ones. 
 Òptica. 
 Lleis de Newton. 
 Determinisme i caos. 
 Rotació. 
 Fluids. 
 Terra i Atmosfera. 
 Incerteses. 

 
 Matèria Viva: Secció on es demostra com funciona la vida i els seus principis. 

Consta de : 
 Incerteses. 
 Què és la vida. 
 Gens i genètica. 
 Cèl·lules. 
 Ecosistemes. 
 Estratègies. 
 Tecnologies. 
 Formes naturals. 
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 Matèria Intel·ligent: Zona que mostra com funciona la intel·ligència i l’evolució 
del cervell i els sistemes nerviosos. Compost per: 

 La neurona. 
 La intel·ligència. 
 La percepció. 
 Restes i rastres. 

 
 Matèria civilitzada: Secció que mostra l'evolució de l'home des de les primeres 

espècies homínids fins a l' Homo Sapiens actual. Dividit en: 
 Bipedisme (australopitecs) 
 Les eines (Homo Habilis) 
 El foc (Homo erectus) 
 Autoconsciència (Homo Neardenthalensis) 
 Del símbol a inventar la matèria (Homo Sapiens) 

 
 

 
Foto 1: Vista general de la Sala de la matèria.  Autor: Arturo Moreno Medrano 

Exposicions temporals: A més d'aquests cinc espais permanents, el Cosmocaixa 
presenta tres exposicions temporals a l'edifici. Al moment de realitzar el present treball, 
la institució presenta dues exposicions temporals: Parlem de drogues i Experimenta 
l'any 2100. 

En el cas de l'exposició temporal, anomenada "Explorem l'any 2100”, per la seva 
naturalesa, hem volgut tractar-la com un conjunt. L'element més utilitzat són tauletes 
multimèdia -l'exposició compta amb 14- que demanen l'acció de l'usuari constantment. 
Depenent dels resultats, l'aplicació mostra uns resultats o altres. Per poder 
comprendre millor el que l'aplicació explica, trobem petits elements manipulatius que  
ajuden a comprendre algun aspecte concret.  

L'exposició està dividida en 7 seccions:  

 Presentació. 

 Introducció sobre el mètode científic. 

 Sala general. 
 Superpoblació 
 Megaciutats 
 Recursos naturals 
 Societat del coneixement 

 Resultats finals. 
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La presentació consta d'una sèrie de monitors que mostren seqüències de pel·lícules 
antigues distòpiques. La següent sala introdueix a l'usuari al mètode científic, a través 
d'un vídeo. Aquest està conduit per un presentador conegut pel públic infantil i juvenil, 
que dirigeix un programa infantil relacionat amb la ciència. 
 
L'exposició en si està composta per diverses tauletes i elements. Cada secció està 
presentada per un vídeo amb el mateix presentador abans esmentat. Els resultats que 
anem introduint a les aplicacions queden gravades en un dispositiu central, de tal 
manera que al final de l'exposició, un vídeo mostra les dades estadístiques generals, 
responent a les preguntes inicialment plantejades. 

6. Anàlisi dels Interactius 

6.1. Selecció dels interactius. 

El Cosmocaixa presenta, contant l'exposició permanent i les exposicions temporals, 
més de 200 elements interactius en tot el seu espai museogràfic. Per realitzar l'anàlisi 
que pretenem, hem fet una selecció d'aquelles seccions més representatives i 
singulars de tota la institució. S’ha valorat, d’altra banda, que una de les dificultats més 
grans a la que s’enfronta un museu és el fet de presentar elements interpretatius que 
comprenguin franges d’edat molt àmplies; deixant fora de la tria aquelles activitats 
especificades per edats, com els tallers, les visites guiades o el treball per projectes. 
Els criteris de la tria presents a la selecció feta són les següents: 

 Zona expositiva que permeti la interactivitat lliure: Per la naturalesa del present 
treball, hem exclòs tots aquells elements interactius que suposin un guiatge per 
part de monitors o adults. És important que la interactivitat analitzada hagi estat 
el més directe possible i que el diàleg entre la màquina i l'infant es donés sense 
intermediaris. 

 Zona expositiva no condicionada, que doni la possibilitat a l'usuari que la 
interactivitat no suposi un principi i un final obligatori. En altres paraules, el que 
ens interessa és que l'infant sigui lliure de no acabar l'acció si la interactivitat no 
li estimula el suficient. 

 Zona expositiva amb gran afluència, on diversos usuaris estiguin presents 
alhora. Aquesta característica és important per poder observar diversos 
comportaments de forma dinàmica i fluida. 

 Zona expositiva amb un número important d'interactius actius, és a dir, de 
màquines que permetin una acció per part de l'usuari, no el fet simple 
d'observar. Tot i així, a la selecció hem inclòs algun interactiu passiu, amb 
l'objectiu de tenir una visió global de la zona, tractada com una unitat.  

Amb aquestes característiques, els interactius seleccionats per l'anàlisi i el present 
estudi han estat el Mur Geològic, tres seccions de La Sala de la Matèria (Matèria Inert, 
Matèria Intel·ligent i Matèria Civilitzada), i l'exposició temporal Experimenta l'any 2100. 

6.2. Anàlisi hipertextual. 

L'anàlisi hipertextual presentada a la metodologia consisteix en 3 components: una 
classificació a partir de diferents sistemes classificatoris proposats per diversos autors, 
una escala del grau d' interactivitat que presenta cada element, i la manera com es 
dóna la construcció del coneixement, a partir de la màquina cap l’usuari. Hem fet una 
anàlisi independent de cada variable, de tal manera que puguem obtenir dades 
independents per a ser tractades estadísticament a posteriori. 
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6.2.1. Classificació. 

A l'apartat de metodologia hem seleccionat tres sistemes classificatoris de tres autors 
diferents per poder analitzar la interactivitat entre l'element i l'usuari. 

 El primer dels tres sistemes és el proposat per Stanisavljevic, Nikolic Tartalja i 
Milutinovic (Stanisavljevic, et al., 2013), basat en l'ús dels sentits per accionar la 
interactivitat i  el tipus de resposta que demana l'usuari.  Així, en un mateix element, 
els autors diferencien els sentits necessaris als inputs (de l’usuari a l'element) com als 
outputs (de l'element cap l’usuari) 

El segon sistema és el desenvolupat per Llonch i Santacana (Llonch & Santacana, 
2010), centrats en el tipus d'interacció que presenten els elements. Aquesta 
classificació és especialment útil en el cas d'elements informàtics i multimèdia, però 
poc als elements mecànics.  

Per últim, el tercer sistema és basat en la teoria de la interactivitat i la Museologia Total 
de Jorge Wagensberg (Wagensberg & Arquitectos, 2006), que discrimina interacció 
hands-on (interactivitat física), mind-on (interactivitat mental), i heart-on (interactivitat 
emocional). 

Per cada element hem creat una taula amb les tres classificacions, el grau 
d'interactivitat i una petita descripció de cada element.  

Sobre el grau d'interacció, ja hem comentat a l'apartat de metodologia que és una 
mesura més o menys subjectiva, per tant, no l'hem pres com una classificació en si 
mateixa, sinó com un element que doni més peu a les tres classificacions utilitzades. 
Hem fet servir una escala de l’1 al 5, on el número més baix indica una interactivitat 
nul·la (és a dir, que l'acció de l'usuari és passiva o gairebé passiva); i el número més 
alt indica una interactivitat total (l'element reclama constantment una acció directa per 
part de l'usuari) La puntuació de 3 seria un punt intermedi, on l'element reclama una o 
dues accions al principi de l'activitat i/o al final d'aquesta. 

En total, hem analitzat 60 elements de l'exposició permanent, agrupats per zones 
(Sala de la matèria, Mur geològic), per seccions (matèria inert, matèria intel·ligent), i 
per la part de la realitat que vol mostrar cada element. 
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6.2.2. Taules classificatòries. 

I) Sala de la matèria: Matèria inert 

   Stalenj. Et al T. de la Interactivitat 
Llonch i 

Santacana Grau 
interactivitat 

Descripció 

  Interactiu Inputs Outputs Tipus Interactivitat Tipus rol 

Ll
ei

s 
N

ew
to

n
 

1 
1ª Llei 
Newton 

Visual: Textos. 
Tacte: Arrossegar 

Vista: Realitat 
Física 

Hands-on. Mind-on Habilitats 3 
L'usuari fa moure una pilota en mov. 
rectilini que es veu afectada per altra força 
inercial. 

2 
2ª Llei 
Newton 

Tacte: Clicar 
Vista: Textos, 
Vídeos, realitat 
física. Oïda: Veus. 

Hands-on. Mind-on Habilitats 2 
L'usuari a través d'un multimèdia fa caure 
dues esferes amb diferent densitat en un 
medi buit. 

3 
3ª Llei 
Newton 

Visual: Textos. 
Tacte: Arrossegar 

Vista: Realitat 
Física 

Hands-on. Mind-on Habilitats 3 
L'usuari fa moure una pilota en mov. 
Rectilini que es veu afectada per una 
segona força no inercial. 

R
ad

ia
ci

ó
 i 

o
n

es
 

4 
Propagació 
Ones. 

Visual: Textos. 
Tacte: 
Manipulació 

Vista: Realitat 
Física 

Hands-on. Mind-on Habilitats 3 L'usuari acciona el moviment d'uns cables 
units per barres tangencials. 

5 Propagació 
Ones. 

Visual: Textos. 
Tacte: 
Manipulació 

Vista: Realitat 
Física 

Hands-on. Mind-on Habilitats 
3 

L'usuari mou/acciona el moviment de dues 
cordes lligades al sostre i al terra. 

6 
Moviment 
Ones 

Visual: Textos. 
Tacte: Clicar. 

Vista: Realitat 
Física 

Hands-on. Mind-on Habilitats 2 L'usuari acciona el moviment d'un pèndul 
amb 30 elements. 

7 
Moviment 
Ones 

Oïda: Veu. Oïda: Veus. 
Hands-on. Mind-on. 
Heart-on. 

Habilitats 4 
L'usuari parla per un tub emissor de més 
de 340 metres i escolta la seva veu amb 
retard d'1 seg. 

8 Convecció Visual: Passiu 
Visual: Realitat 
física 

Mind-on 0 1 L'usuari observa com un globus aerostàtic 
s'eleva al escalfar l'aire del seu interior. 
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   Stalenj. Et al T. de la Interactivitat 
Llonch i 

Santacana Grau 
interactivitat 

Descripció 

  Interactiu Inputs Outputs Tipus Interactivitat Tipus rol 

  9 
Moviments 
Ones 

Visual: Textos. 
Tacte: Clicar. 

Vista: Realitat Física Hands-on. Mind-on Habilitats 2 
L'usuari acciona n moviment d'un motlle de 
15 metres de llargada. 

R
o

ta
c
ió

 

10 
Rotació 
Centrífuga 

Visual: Textos. 
Tàctil: Clicar 

Visual: Realitat física Hands-on. Mind-on Habilitats 2 L'usuari acciona la rotació de diversos 
recipients amb líquids. 

11 Giroscopi 
Tàctil: Moviment 
Corporal 

Visual: Realitat física. 
Tacte: resistència 
mec. 

Hands-on. Mind-on. 
Heart-on. 

Simulació 5 
L'usuari puja a sobre d'una plataforma que 
gira sobre el seu eix. 

12 Inèrcia 
Visual: Textos. 
Tàctil: Clicar 

Visual: Realitat física Hands-on. Mind-on Habilitats 2 L'usuari acciona dos rodets amb diferents 
densitat que cauen per una pendent. 

13 
Moment 
Angular 

Tàctil: Moviment 
Corporal 

Visual: Realitat física. 
Tacte: resistència 
mec. 

Hands-on. Mind-on. 
Heart-on. 

Simulació 5 
L'usuari es situa en un disc assegut, i 
agafa altre disc girant, de tal manera que 
gira ell mateix. 

14 
Força 
Coriolis 

Visual: Textos. 
Tàctil: Clicar 

Visual: Realitat física Hands-on. Mind-on Habilitats 2 L'usuari acciona dos dolls d'aigua que 
giren i descriuen trajectòries no rectilínies. 

F
lu

id
s
 

15 Força fluids 
 

Visual: Textos. 
Tàctil: Clicar 

Visual: Realitat física Hands-on. Mind-on Habilitats 2 
L'usuari acciona un doll d'aigua i controla 
la força d'aquest, manipulant les 
trajectòries. 

16 
Pressió 
hidrostàtica 

Visual: Textos. 
Tàctil: Clicar 

Visual: Realitat física Hands-on. Mind-on Habilitats 2 

L'usuari omple un dipòsit d'aigua amb 
forats a diverses alçades, observant les 
trajectòries des diversos dolls que es 
generen. 

17 
Pp. 
Arquímedes 

Visual: Textos. 
Tàctil: Clicar 

Visual: Realitat física Hands-on. Mind-on Habilitats 2 
L'usuari fa baixar i pujar un vaixell de 
joguina i observa el desplaçament de 
l'aigua. 
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   Stalenj. Et al T. de la Interactivitat 
Llonch i 

Santacana Grau 
interactivitat 

Descripció 

  Interactiu Inputs Outputs Tipus Interactivitat Tipus rol 

Fl
u

ït
s 

18 
Mecànica de 
Fluïts 

Visual: Textos. 
Tàctil: Clicar 

Visual: Realitat física Hands-on. Mind-on Habilitats 2 
L'usuari acciona una corrent d'aire que 
eleva una secció d'ala d'avió. 

19 Mecànica de 
Fluïts 

Visual: Textos. 
Tàctil: Clicar 

Visual: Realitat física Hands-on. Mind-on Habilitats 2 
L'usuari fa sortir una corrent d'aire que 
fa ajuntar-se o separar-se a dues 
esferes. 

20 
Mecànica de 
Fluïts 

Visual: Textos. 
Tàctil: Clicar 

Visual: Realitat física Hands-on. Mind-on Habilitats 2 

L'usuari acciona una corrent d'aire que 
fa passar unes boles a través d'una 
secció d'ala d'avió, demostrant el 
moviment del fluït. 

21 Mecànica de 
Fluïts 

Visual: Textos. 
Tàctil: Clicar 

Visual: Realitat física Hands-on. Mind-on Habilitats 2 
L'usuari fa que un cub ple d'un fluït 
viscós giri amb una esfera al seu 
interior.  

Ò
p

ti
c
a
 22 Òptica colors 

Tàctil: Clicar. 
Tàctil:Moviment 
corporal 

Visual: Realitat física 
Tàctil: Moviment 
corporal 

Hands-on. Mind-on. 
Heart-on. 

Simulació 5 
L'usuari activa una sèrie de focus de 
colors i amb la seva pròpia ombra crea 
diverses mescles de colors. 

23 
Experiments 
òptics 

Visual: Textos. 
Tàctil: Clicar 

Visual: Realitat física Hands-on. Mind-on Habilitats 2 Diversos experiments on l'usuari clica i 
es simulen la refracció, reflexió, etc… 

In
c
e
rt

e
s
e
s
 

24 Pèndol 
 

Visual: Textos. 
Tàctil: Manipulació 

Visual: Realitat física Hands-on. Mind-on Habilitats 1 
L'usuari fa moure un pèndol. El text 
aporta una mica d'humor, considerant-
lo d'avorrit. 

25 
Pèndol 
rellotge 

Visual: Textos. 
Tàctil: Manipulació 

Visual: Realitat física Hands-on. Mind-on Habilitats 1 Un pèndol a marcant un rellotge seguint 
el moviment oscil·lant. 

26 
Models 
arquitectònics 

Visual: Textos. 
Tàctil: Manipulació 

Visual: Realitat física Hands-on. Mind-on Habilitats 2 
L'usuari acciona força sobre diverses 
estructures arquitectòniques i observa 
les seves càrregues 
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   Stalenj. Et al T. de la Interactivitat 
Llonch i 

Santacana Grau 
interactivitat 

Descripció 

  Interactiu Inputs Outputs Tipus Interactivitat Tipus rol 

A
tm

o
sf

er
a 

i l
a 

Te
rr

a 

27 
Moviment 
atmosfèric 

Visual: Textos. 
Tàctil: Manipulació 

Visual: Realitat Física  Hands-on. Mind-on Habilitats 2 
L'usuari va girar una taula on un objecte 
inert fa variar els fluïts que hi ha al 
voltant. 

28 Moviment 
atmosfèric 

Visual: Textos. 
Tàctil: Manipulació 

Visual: Realitat Física  Hands-on. Mind-on Habilitats 2 L'usuari gira un cercle ple de fluids i 
observa l moviment d'aquests. 

29 Tifó 
Visual: Textos. 
Tàctil: Clicar 

Visual: Realitat Física  Hands-on. Mind-on Habilitats 2 
L'usuari activa un remolí dins un tanc 
d'aigua i es forma un tifó. 

30 Cicló 
 

Visual: Textos. 
Tàctil: Clicar 

Visual: Realitat Física  
Hands-on. Mind-on. 
Heart-on. 

Simulació 3 
L'usuari activa un remolí de fum i es 
forma n cicló. L'usuari pot "tocar" 
aquest. 

31 Granulometria 
Visual: Textos. 
Tàctil. 
Manipulació, Clicar 

Visual: Realitat Física  Hands-on. Mind-on Simulació 3 
L'usuari mou dos tubs plens de sorres 
amb diverses granulometries i observa 
la gradació que es deriva. 

32 Mov. Tectònic Tàctil: Manipulació 
Visual: Realitat 
augmentada 

Hands-on. Mind-on Habilitats 3 
L'usuari pot girar i manipular diverses 
maquetes de la Terra en diferents eres 
geològiques. 

33 Temps 
geològic 

Visual: Textos Visual: Realitat Física  Mind-on 0 1 
Diversos diapasons mostren la durada 
d'un segon en diversos temps 
geològics. 

34 Matèria 
Tàctil: 
Manipulació, 
Gradació Tº 

Visual. Realitat 
Física. Tàctil: 
Resistència 
mecànica, Tº 

 Hands-on. Mind-on. 
Heart-on. 

Simulació 4 
L'usuari pot manipular un gran bloc de 
gel i deixar la seva petjada 

35 
Resiliència 
magmàtica 

Visual: Textos. 
Tàctil. 
Manipulació, Clicar 

Visual: Realitat Física  Hands-on. Mind-on Simulació 3 
L'usuari acciona un tub ple de líquid per 
on bombolles d'aire pugen per la 
diferència de densitat. 
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   Stalenj. Et al T. de la Interactivitat 
Llonch i 

Santacana Grau 
interactivitat 

Descripció 

  Interactiu Inputs Outputs Tipus Interactivitat Tipus rol 

A
tm

o
sf

er
a 

i l
a 

Te
rr

a 36 
Formació de 
ripples 

Visual: Textos. 
Tàctil: Clicar 

Visual: Realitat 
augmentada 

Hands-on. Mind-on Simulació 2 
L'usuari acciona una simulació de 
formació de ripples eòlics. 

37 Moviment ones 
Visual: Textos. 
Tàctil: Clicar 

Visual: Realitat 
augmentada 

Hands-on. Mind-on Simulació 2 
L'usuari acciona en un tanc d'aigua una 
corrent d'onatge que mostra com es 
oscil·latori. 

D
et

er
m

in
is

m
e 

i c
ao

s 

38 
Moviment 
atòmic 

Visual: Textos. 
Tàctil: Clicar 

Visual: Realitat 
augmentada 

Hands-on. Mind-on Simulació 2 
L'usuari acciona una màquina que 
mostra el moviment circular, ondular i 
crepuscular. 

39 Moviment de 
Boille 

Visual: Textos. 
Tàctil: Clicar 

Visual: Realitat 
augmentada 

Hands-on. Mind-on Simulació 2 Una màquina acciona una sèrie de 
boles que es mouen aleatòriament. 

40 Entropia Visual: Textos Visual: Realitat Física  Mind-on 0 1 

Màquina per on van caient diverses 
boles aleatòriament, però que 
s'ordenen segons una distribució 
normal. 

41 
2º Pp. De la 
Termodinàmica 

Visual: Textos. 
Tàctil: Clicar 

Visual: Realitat 
augmentada 

Hands-on. Mind-on Simulació 3 

Una vitrina plena de boles en moviment 
fa que l'usuari pugui encendre i apagar 
una llum estroboscòpica que mostra el 
moviment. 

42 Caos 
 

Visual: Textos. 
Tàctil: Clicar 

Visual: Realitat 
augmentada 

Hands-on. Mind-on Simulació 3 L'usuari controla uns dolls d'aire sobre 
una base sorrenca i observa l'acció. 
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II)Sala de la matèria: Matèria civilitzada: 

   Stalenj. Et al 
T. de la 

Interactivitat 
Llonch i 

Santacana Grau 
interactivitat 

Descripció 

  Interactiu Inputs Outputs Tipus Interactivitat Tipus rol 

M
a

tè
ri
a

 c
iv

ili
tz

a
d
a

 

43 
 

Bipedisme 
Visual: Realitat 
virtual Tacte:Mov. 
corporal 

Tacte: Realitat 
Virtual 

Hands-on. Mind-on. 
Heart-on 

Simulació 4 

Diverses petjades de diferent 
espècimens conviden a l'usuari a 
comparar la seva roma de caminar 
amb les altres. 

44 Les eines 
Visual: Textos. 
Tàctil. 
Teclejar,clicar 

Vista: Textos, 
imatges, vídeos 

Hands-on. Mind-on.  3ª persona 4 
Multimèdia interactiu més vitrina 
expositiva. 

45 El foc 
Tàctil: Manipulatiu, 
Mov. Corporal 

Tàctil: Resistència 
mecànica 

Hands-on. Mind-on. 
Heart-on 

Simulació 5 
L'usuari manipula diverses eines i 
comprova quina és la més útil per fer 
foc. 

46 Autoconsciència 
Tàctil: Clicar. Oïda: 
Gravació veus 

Oïda: veus 
Hands-on. Mind-on. 
Heart-on 

Simulació 5 
L'usuari clica  elements i compara el so 
de les vocals d'un homo amb les 
seves. 

47 
Símbols; 
inventar la 
matèria 

Visual. Textos. 
Tàctil: apuntar, 
clicar 

Visual:Realitat 
Física 

Hands-on. Mind-on Habilitats 3 
Diversos elements mostren la 
manipulació d'elements. 

 

 

 

 

 

 



L'ús educatiu les eines interactives  als museus 
 

 

 

III) Sala de la matèria: Matèria Intel·ligent. 

 

   Stalenj. Et al 
T. de la 

Interactivitat 
Llonch i 

Santacana Grau 
interactivitat 

Descripció 

  Interactiu Inputs Outputs Tipus Interactivitat Tipus rol 

M
a

tè
ri
a

 I
n
te

l·
lig

e
n

t 

54 
Talls cervells Visual: Textos.  

Visual: Realitat 
Física 

Mind-on 0 1 
Diversos talls de cervells de mamífers 
són comparats davant l'usuari. 

55 Estratègies Pop 
Visual: Textos. 
Tàctil: Teclejar 

Visual: Realitat 
Física, Vídeo 

Hands-on. Mind-on Habilitats 3 
L'usuari observa un pop a una peixera, 
i amb una càmera el pot seguir. 

56 
Estratègies 
Formigues 

Visual: Textos. 
Tàctil: Teclejar 

Visual: Realitat 
Física, Vídeo 

Hands-on. Mind-on Habilitats 2 
L'usuari observa un niu de formigues i 
amb una càmera es poden seguir. 

57 Cilindre òptic Tàctil: Manipulació 
Visual: Realitat 
Física 

Hands-on. Mind-on Habilitats 3 L'usuari posa un cilindre en una 
pendent cap amunt, i aquest "puja" sol. 

58 
Gerra 
transparent 

Tàctil: Manipulació 
Visual: Realitat 
Física 

Hands-on. Mind-on Habilitats 3 
L'usuari acciona una gerra foradada 
que al girar, es veu com completa. 

59 Rodes de colors Tàctil: Manipulació 
Visual: Realitat 
Física 

Hands-on. Mind-on Habilitats 3 
L'usuari acciona unes rodes de colors, 
que al girar, semblen que canvien de 
colors. 

60 
Cadira, Gat, 
Escombra 

Tàctil: Manipulació 
Visual: Realitat 
Física 

Hands-on. Mind-on. 
Heart-on 

1ª persona 5 
Dos usuaris seuen enfrontats, i a 
través d'uns miralls, un d'ells 
"desapareix" per una escombra. 

61 Fantasma Tàctil: Manipulació 
Visual: Realitat 
Física 

Hands-on. Mind-on. 
Heart-on 

1ª persona 5 
L'usuari mou una vareta que al passar 
per davant un focus, apareix un 
fantasma. 
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IV) El Mur geològic. 

   Stalenj. Et al 
T. de la 

Interactivitat 
Llonch i 

Santacana Grau 
interactivitat 

Descripció 

  Interactiu Inputs Outputs Tipus Interactivitat Tipus rol 

E
l 
M

u
r 

G
e

o
lò

g
ic

 

55 
 

Falles 
Visual: Textos. 
Tàctil. 
Teclejar,clicar 

Vista: Realitat 
Física, realitat 
augmentada 

Hands-on. Mind-on Habilitats 4 
Tall d'una falla normal. Element que 
simula la creació de falles per gravetat. 

56 Dunes 
Visual: Textos. 
Tàctil. 
Teclejar,clicar 

Vista: Realitat 
Física, realitat 
augmentada 

Hands-on. Mind-on Habilitats 4 
Tall d'uns dipòsits eòlics. Element que 
mostra la formació de ripples. 

57 Varves Glacials 
Visual: Textos. 
Tàctil. 
Teclejar,clicar 

Vista: Realitat 
Física, realitat 
augmentada 

Hands-on. Mind-on Habilitats 4 
Tall  d'un dipòsit glacial en varves. 
Element que simula la precipitació de 
granulometries diferents. 

58 Meteorització 
Visual: Textos. 
Tàctil. 
Teclejar,clicar 

Vista: Realitat 
Física, realitat 
augmentada 

Hands-on. Mind-on Habilitats 4 
Tall de gresos meteoritzats i diaclasats. 
Element que mostra la diàclasis. 
 

59 Plecs 
Visual: Textos. 
Tàctil. 
Teclejar,clicar 

Vista: Realitat 
Física, realitat 
augmentada 

Hands-on. Mind-on Habilitats 4 

Tall de pissarra i sals potàssiques 
plegats. Element que simula el 
plegament en materials amb diferent 
competència. 

60 
 

Vulcanisme 
Visual: Textos. 
Tàctil. 
Teclejar,clicar 

Vista: Realitat 
Física, realitat 
augmentada 

Hands-on. Mind-on Habilitats 4 
Tall d'una gredera volcànica de lapil·li i 
materials piroclàstics. 
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V) Exposició temporal: Explorem l'any 2100. 

   Stalenj. Et al 
T. de la 

Interactivitat 
Llonch i 

Santacana Grau 
interactivitat 

Descripció 

  Interactiu Inputs Outputs Tipus Interactivitat Tipus rol 

E
x
p

lo
re

m
 l
'a

n
y
 2

1
0

0
 

61 
Presentació Visual: Vídeos Visual: Vídeos Mind-on 0 1 

Diversos vídeos mostren pel·lícules 
futuristes 

62 
Introducció 
Mètode Científic 

Visual: Vídeos. 
Tàctil: Manipulatiu 

Visual. Vídeos. 
Tàctil: Realitat 
Física 

Hands-on. Mind-on. 
Heart-on 

Habilitats 3 
Vídeo amb un presentador conegut 
pels infants  i tres elements 
manipulatius 

63 Superpoblació 
Visual: Escriptura. 
Tacte. Teclejar 

Visual: Animacions 
Hands-on. Mind-on. 
Heart-on 

Simulació; 1ª 
Persona 

4 
Elements multimèdia i elements 
manipulatius. 

64 Mega ciutats 
Visual: Escriptura. 
Tacte. Teclejar, 
Manipulació 

Visual: Animacions, 
Realitat 
augmentada. 

Hands-on. Mind-on. 
Heart-on 

Simulació; 1ª 
Persona 

4 
Elements multimèdia i elements 
manipulatius. 

65 
Recursos 
Naturals 

Visual: Escriptura. 
Tacte. Teclejar, 
Manipulació 

Visual: Animacions, 
Realitat 
augmentada. 

Hands-on. Mind-on. 
Heart-on 

Simulació; 1ª 
Persona 

4 
Elements multimèdia i elements 
manipulatius. 

66 
Soc. del 
Coneixement 

Visual: Escriptura. 
Tacte. Teclejar, 
Manipulació 

Visual: Animacions, 
Realitat 
augmentada. 

Hands-on. Mind-on. 
Heart-on 

Simulació; 1ª 
Persona 

4 
Elements multimèdia i elements 
manipulatius. 

67 Resultats Finals Visual: Textos Visual: Vídeos Mind-on. Heart-on 1ª Persona 4 
Els resultats de totes les respostes que 
hem anat donant es reflecteixen en un 
gràfic comú a tota l'exposició. 

 

 

 

 



6.3. Observació participant. 

L' observació participant realitzada en el present treball es va fer en tres sessions de 

quatre hores (de 11.00 hores a 15.00 hores) els dies 13 i 24 de juny i el 4 de juliol del 

2015. Abans de començar a fer l'observació, es va demanar permís escrit als 

acompanyants adults, descartant aquells que no fossin tutors legals. En cap cas es va 

intervenir a la participació dels infants, no es van prendre fotografies ni es va recollir 

cap dada personal, excepte l'edat de l'usuari, dada necessària per al tractament 

estadístic. Així, després de demanar permís, es va explicar de forma molt general al 

tutor/a en què consisteix el present treball. Seguidament, es va començar a fer 

l’observació seguint a l’usuari en el seu recorregut. Cal dir que, de 41 usuaris 

consultats, 38 van accedir i 3 s’hi van negar.  

Es van realitzar un total de 38 observacions amb infants de diferents edats, ja que tant 

l’objectiu com la pregunta principal del present treball es centra en les franges d’edats 

corresponents als cicles d’educació infantil i primària. La distribució de la mostra va ser 

la següent: 

 < 3 anys: 7 observacions 

 4-6 anys: 8 observacions 

 7-10 anys: 11 observacions 

 11-13 anys: 12 observacions 

Per poder agrupar les dades de forma que el seu tractament estadístic fos el més àgil 

possible, es va realitzar un petit full de seguiment amb 6 variables a observar (Annex 

I). Cada variable està distribuïda en rangs estadístics numèrics. Les variables i els 

seus rangs són: 

 Temps mitjà a cada interactiu (temps que dediquen a cada element, expressat 

en minuts) 

 [0-2]   [3-6]  [7-9]  [10-12] [+ de 13] 

 

 Nombre d'interactius usats (nombre d'elements utilitzats durant la visita) 

[0-5]   [6-10]   [11-15]   [16-20]  [+ de 20] 

 

 Nombre d'interactiu amb cicle complet (L'usuari comença i acaba l'acció de 

l'element) 

[0-5]   [6-10]   [11-15]   [16-20]  [+ de 20] 

 

 Nombre de repeticions al mateix interactiu (L'usuari repeteix l'acció diverses 

vegades) 

[0-2]   [3-5]   [+ de 6]    

 

 Nombre d'interaccions realitzades individualment (L'usuari realitza l'acció tot 

sol) 

[0-5]   [6-10]   [11-15]   [16-20]  [+ de 20] 

 

 Nombre d'interaccions amb ajuda adult (L'usuari reclama l'ajuda d'un adult) 

[0-5]   [6-10]   [11-15]   [16-20]  [+ de 20] 
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Els resultats de l'observació, abans del seu tractament estadístic, són els que es 

reflecteixen a les següents taules. S'ha de tenir en compte que la primera taula, els 

rangs d'edat no estan plasmats, però sí que estan reflectits a les següents taules. 

Aquesta dada és molt necessària per a poder confeccionar unes conclusions les més 

acurades possibles, de manera que al tractament estadístic hi són molt presents. Les 

primeres taules fan referència als usuaris, mentre que les segones als elements 

analitzats. 

 

6.3.1. Variables segons usuaris: 

 

I) Taula general: 

Temps per interactiu  Nº repeticions mateix element 

(0-2) (3-6) (7-9) (10-12) (+ de 13)  (0-2) (3-5) (+ de 6)     

2 16 12 4 4  19 11 8     

Nº interactius usats  Nº interactius complets indiv. 

(0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (+ de 20)  (0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (+ de 20) 

1 6 9 10 12  0 3 18 10 7 

Nº interactius amb cicle complet  Nº interaccions ajuda adult 

(0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (+ de 20)  (0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (+ de 20) 

0 4 9 8 17  5 20 13 0 0 

 

II) Usuaris de > 4 anys: 

Temps per interactiu  Nº repeticions mateix element 

(0-2) (3-6) (7-9) (10-12) (+ de 13)  (0-2) (3-5) (+ de 6)     

1 4 2 0 0  2 4 1     

Nº interactius usats  Nº interactius complets indiv. 

(0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (+ de 20)  (0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (+ de 20) 

2 3 1 1 0  3 3 1     

Nº interactius amb cicle complet  Nº interaccions ajuda adult 

(0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (+ de 20)  (0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (+ de 20) 

3 2 1 1 0  3 3 1     

III) Usuaris de 4 a 6 anys: 

Temps per interactiu  Nº repeticions mateix element 

(0-2) (3-6) (7-9) (10-12) (+ de 13)  (0-2) (3-5) (+ de 6)     

0 3 4 1 0  4 4 0     

Nº interactius usats  Nº interactius complets indiv. 

(0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (+ de 20)  (0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (+ de 20) 

0 1 2 4 1  2 2 4 0 0 

Nº interactius amb cicle complet  Nº interaccions ajuda adult 

(0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (+ de 20)  (0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (+ de 20) 

0 3 3 2 0  3 3 1 1 0 
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IV) Usuaris de 7 a 10 anys: 

Temps per interactiu  Nº repeticions mateix element 

(0-2) (3-6) (7-9) (10-12) (+ de 13)  (0-2) (3-5) (+ de 6)     

0 2 7 2 0  1 2 8     

Nº interactius usats  Nº interactius complets indiv. 

(0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (+ de 20)  (0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (+ de 20) 

0 1 2 4 4  1 2 4 3 1 

Nº interactius amb cicle complet  Nº interaccions ajuda adult 

(0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (+ de 20)  (0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (+ de 20) 

0 0 4 4 3  1 3 3 2 2 

 

V) Usuaris de 11 a 13 anys: 

Temps per interactiu  Nº repeticions mateix element 

(0-2) (3-6) (7-9) (10-12) (+ de 13)  (0-2) (3-5) (+ de 6)     

0 0 1 7 4  11 1 0     

Nº interactius usats  Nº interactius complets indiv. 

(0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (+ de 20)  (0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (+ de 20) 

0 0 2 5 5  0 1 2 1 8 

Nº interactius amb cicle complet  Nº interaccions ajuda adult 

(0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (+ de 20)  (0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (+ de 20) 

0 0 0 5 7  10 2 0 0 0 

 

6.3.2. Variables segons els elements interactius: 

I)Sala de la matèria: La matèria inert. 

  
Interactiu Temps Int. 

Cicles 
complerts 

Repeticions Individuals 
Int. 
Adult 

L
le

is
 N

e
w

to
n

 

1 1ª Llei Newton 5 21 6 17 4 

2 2ª Llei Newton 6 19 7 14 5 

3 3ª Llei Newton 5 20 7 16 5 

R
a

d
ia

c
ió

 i
 o

n
e

s
 4 

Propagació 
Ones. 

3 28 2 30 1 

5 Propagació 
Ones. 

3 21 1 21 0 

6 Moviment Ones 3 19 4 21 1 

7 Moviment Ones 7 29 16 24 4 

8 Convecció 2 2 0 0 0 
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Interactiu Temps Int. 

Cicles 
complerts 

Repeticions Individuals 
Int. 
Adult 

  9 
Moviments 
Ones 

2 15 2 14 3 

R
o

ta
c
ió

 

10 
Rotació 
Centrífuga 

3 18 4 15 3 

11 Giroscopi 6 32 27 21 7 

12 Inèrcia 4 21 12 17 4 

13 Moment Angular 6 34 29 8 14 

14 Força Coriolis 3 19 7 16 4 

F
lu

ït
s
 

15 Força fluïts 4 17 9 14 5 

16 
Pressió 
hidrostàtica 

4 18 4 16 7 

17 Pp. Arquímedes 4 17 12 15 2 

        

        

        

  
Interactiu Temps Int. 

Cicles 
complerts 

Repeticions Individuals 
Int. 
Adult 

Fl
u

ït
s 

18 
Mecànica de 
Fluïts 

3 16 15 14 3 

19 Mecànica de 
Fluïts 

4 15 11 14 4 

20 
Mecànica de 
Fluïts 

3 16 10 13 3 

21 Mecànica de 
Fluïts 

3 17 9 15 6 

Ò
p

ti
c
a
 22 Òptica colors 9 34 36 31 5 

23 
Experiments 
òptics 

4 19 12 18 7 

In
c
e
rt

e
s
e
s
 

24 Pèndol 1 21 1 21 0 

25 Pèndol rellotge 1 18 2 17 1 

26 
Models 
arquitectònics 

3 19 2 17 2 
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Interactiu Temps Int. 

Cicles 
complerts 

Repeticions Individuals 
Int. 
Adult 

A
tm

o
sf

er
a 

i l
a 

Te
rr

a 

27 
Moviment 
atmosfèric 

4 17 6 15 4 

28 Moviment 
atmosfèric 

3 19 7 14 5 

29 Tifó 5 29 12 19 4 

30 Cicló 6 31 19 21 3 

31 Granulometria 4 21 9 17 6 

32 Mov. Tectònic 3 22 4 18 4 

33 Temps geològic 1 19 0 19 2 

34 Matèria 8 34 31 27 6 

35 
Resiliència 
magmàtica 

3 20 9 19 5 

        

        

        

  
Interactiu Temps Int. 

Cicles 
complerts 

Repeticions Individuals 
Int. 
Adult 

A
tm

o
sf

er
a 

i l
a 

Te
rr

a 

36 
Formació de 
ripples 

5 19 12 16 6 

37 Moviment ones 4 16 11 14 5 

D
et

er
m

in
is

m
e 

i c
ao

s 38 
Moviment 
atòmic 

3 17 3 9 7 

39 Moviment de 
Boille 

3 19 6 10 6 

40 Entropia 5 18 0 0 14 

41 
2º Pp. De la 
Termodinàmica 

6 17 9 9 13 

42 Caos 5 18 10 7 16 

        

        

 
        

  
Interactiu Temps Int. 

Cicles 
complerts 

Repeticions Individuals 
Int. 
Adult 

M
a

tè
ri
a

 c
iv

ili
tz

a
d
a

 

43 Bipedisme 9 36 27 32 7 

44 Les eines 8 29 11 10 16 

45 El foc 9 34 27 12 14 

46 Autoconsciència 8 36 26 34 2 

47 
Símbols; 
inventar la 
matèria 

7 31 24 17 11 
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Interactiu Temps Int. 

Cicles 
complerts 

Repeticions Individuals 
Int. 
Adult 

E
l 
M

u
r 

G
e

o
lò

g
ic

 48 Falles 7 29 17 9 10 

49 Dunes 7 27 19 10 11 

50 Varves Glacials 6 26 15 14 12 

51 Meteorització 6 28 16 15 11 

52 Plecs 9 36 31 21 7 

53 Vulcanisme 8 34 28 19 9 

        

        

        

  
Interactiu Temps Int. 

Cicles 
complerts 

Repeticions Individuals 
Int. 
Adult 

M
a

tè
ri
a
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n
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l·
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e
n

t 

54 Talls cervells 5 26 0 25 1 

55 Estratègies Pop 6 28 9 26 6 

56 
Estratègies 
Formigues 

4 17 6 21 7 

57 Cilindre òptic 6 31 27 26 14 

58 
Gerra 
transparent 

4 27 21 20 14 

59 Rodes de colors 4 32 17 24 15 

60 
Cadira, Gat, 
Escombra 

9 36 35 34 16 

61 
Efecte 
Fantasma 4 35 32 17 18 

        

        

  
Interactiu Temps Int. 

Cicles 
complerts 

Repeticions Individuals 
Int. 
Adult 

E
x
p
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m
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'a

n
y
 2

1
0

0
 

61 Presentació 5 0 0 19 17 

62 
Introducció 
Mètode Científic 

6 19 17 19 12 

63 Superpoblació 16 32 19 17 19 

64 Megaciutats 19 31 18 18 18 

65 
Recursos 
Naturals 

18 32 21 19 17 

66 
Soc. del 
Coneixement 

19 30 19 19 17 

67 Resultats Finals 6 32 0 18 18 
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6.4. Anàlisi estadística. 

A partir de les dades obtingudes tant a la classificació com a l'observació participant, 
hem creat una anàlisi estadística, a partir del tractament d'aquestes dades sobre una 
sèrie de variables, que ens dóna una visió més "ordenada" de la realitat que estem 
estudiant. A partir d'aquest tractament estadístic hem pogut arribar a les conclusions 
que exposem més endavant.  

Les variables utilitzades són les mateixes que hem fet servir tant a la classificació com 
a l'observació participant. Per tractar-les, al ser variables senzilles, hem usat un full 
d'excel per poder reflectir les operacions estadístiques més senzilles. 

6.4.1. Variable segons classificacions. 

El tractament estadístic de les tres classificacions utilitzades per analitzar els elements 
interactius ja mostren una idea primerenca tant del grau de la interactivitat com la 
forma de desenvolupar-se. Així, per cada classificació tenim: 

I) Classificació Stanisavljevic, Nikolic, Tartalja i Milutinovic.   

Inputs:  

Els inputs reclamats als interactius estudiats se centren bàsicament en la vista i el 
tacte. El sentit de l'oïda és bàsicament testimonial. La distribució és la següent: 

 

 

 

Com es pot observar, l' input més utilitzat és el tàctil clicar, seguit del visual textos i el 
tàctil manipular. La resta d'inputs es troben a molta distància quantitativament 
d'aquests tres.   
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Outputs: 

En el cas dels outputs, aquests es situen de forma molt clara en el sentit de la vista, 
sobretot en el resultat d'una realitat física, seguit de lluny per la realitat augmentada. 
La distribució és la que es mostra en el següent gràfic: 

 

 

 

II) Classificació Teoria Interactivitat: 

En aquest cas, els tres resultats possibles es distribueixen de forma bastant irregular, 
sent molt presents les interactivitats manuals i mentals, i molt més escasses les 
interactivitats emocionals: 
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Crida l'atenció que la interactivitat mental estigui per sobre quantitativament de la 
interactivitat manual, ja que la idea general és que les exposicions museístiques als 
museus de ciències són més manuals que no pas mentals. Aquest fet té una 
explicació que desenvolupem posteriorment a les conclusions. 

 

III) Classificació Tipus Interactivitat: 

Ja hem comentat abans que aquesta classificació és molt útil en elements informàtics 
i/o multimèdia. No tots els interactius analitzats presenten aquesta naturalesa, és per 
això que les dades que aquí presentem estan centrades en 4 tipus de les 10 que 
presenta la classificació proposada per Llonch i Santacana. Tot i aquest fet, aquesta 
classificació ens és molt útil en combinar-la amb altres variables, com veurem en uns 
gràfics posteriors. Així, la distribució és la següent: 

 

 

IV) Grau de la interactivitat.  

El grau de la interactivitat que hem fet servir, amb un rang de l’1 (escassa interactivitat) 
al 5 (l'element demana la participació de l'usuari més de dues vegades per acabar 
l'acció), es distribueix de la següent manera: 
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Com es pot observar, dominen aquells elements amb un grau de la interactivitat entre 
el 2 i el 3. S'ha de tenir en compte que aquesta distribució parteix de l'anàlisi de tots 
els interactius. Si fem la mateixa anàlisi per zones, hi ha una clara diferència entre 
unes i altres, com podem veure en el següent gràfic: 

 

Es pot observar que hi ha algunes zones on són predominants els graus 2 i 3, mentre 
que altres presenten els graus 4 i 5 predominantment. Així, per exemple, la zona de 
Fluids té elements amb el grau d' interactivitat 2; en canvi, la zona de Matèria 
Intel·ligent presenta elements de grau 3,4 i 5. Per tant, podem diferenciar zones on el 
gra d' interactivitat és alt, amb zones on el grau d' interactivitat és més baix.  

Així, si comparem dues zones amb graus d' interactivitat dispar, les diferències es fan 
evidents: 
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 Aquestes diferències haurien de tenir una correspondència amb les dades obtingudes 
a l'observació participant. D'aquesta manera, un grau d' interactivitat alt, amb uns 
inputs i outputs variats, amb un tipus d' interactivitat proper a la primera persona, i amb 
una acció que contempli interactivitat manual, mental i emocional haurà de tenir una 
plasmació en el temps que dediquen els usuaris a l'element, el nombre de cicles 
complets i la quantitat de repeticions. 

 

Foto 2: Detall Exp. Matèria Fluida. Autor: Arturo Moreno          Foto 3: Detall Matèria civilitzada. Autor: Arturo Moreno 

6.4.2. Combinació de variables. 

És evident que la complexitat de les accions que necessita l'element per portar a terme 
l'experiment depèn en gran mesura de l'edat de l'usuari. En el present treball, els 
usuaris presenten un rang d'edat no excessivament avançat, però amb una diferència 
cognitiva, cognoscent i hàbil molt gran. Aquest fet afecta molt els resultats; d'altra 
banda, un dels principals problemes que enfronta la museografia enfocada als infants 
(sigui interpretació sigui educació) és presentar l'element de forma més general 
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possible, de tal manera que pugui ésser utilitzada tant per un infant de 3 anys com per 
un nen de 12 anys. 

En el  present treball hem donat aquest fet com a universal, ja que considerem que les 
activitats per a rangs d'edat més concrets són presents a altres propostes del 
Cosmocaixa en particular i de les institucions museístiques en general, tals com tallers, 
visites guiades o treballs per projectes. 

I) Inputs/Outputs i temps/cicles/repeticions 

Dit això, si comparem el temps dedicat a cada element amb el nombre i/o tipus d'inputs 
i outputs necessaris, trobem una primera coincidència. Per poder mostra aquesta, hem 
escollit una zona homogènia quant els inputs/outputs, i una d'heterogènia: 

Zona Mecànica de Fluids: Aquesta zona és molt homogènia quant els inputs/outputs. 
Tots els elements comparteixen el mateix input (Visual:textos, Tàctil: Clicar) i el mateix 
output (visual: realitat Física). El temps mitjà de l'activitat és de 3,57 minuts; el nombre 
de cicles és de 16,57 vegades; i el nombre mitjà de repeticions és de 10 vegades. 

Zona Matèria civilitzada: La zona que s'ocupa de l'evolució de l'espècie homo presenta 
molta heterogeneïtat d'inputs/outputs. Els inputs necessaris als elements d'aquesta 
zona són Visuals (Realitat Virtual, Text), Tàctils (Mov. Corporal, Teclejar, clicar, 
Apuntar) i Oïda (Veus). Els Outputs són Visuals (Realitat Virtual, Textos, Imatges, 
Vídeos, Realitat Física), Tàctils (Resistència mecànica) i Oïda (Veus). Tenim així, 3 
inputs visuals, 4 inputs tàctils i 1 input auditiu, mentre que presenten 6 outputs visuals, 
1 tàctil i 1 auditiu. El temps mitjà de l'activitat és de 8,2 minuts; els cicles complets són 
de 33,2; mentre que el nombre mitjà de repeticions és de 21 vegades. 

 

 

 

 

Aquesta comparativa mostra una relació entre la variabilitat dels inputs/outputs 
necessaris per realitzar l'activitat, i el temps, la quantitat de cicles complets i el nombre 
de repeticions que els usuaris realitzen en cada element. Per tant, es pot afirmar que a 
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més variabilitat, més interès mostren els usuaris cap a l'element ,més els agrada i més 
vegades fan una repetició, és a dir, més interactuen amb l'experiment gràcies a la 
quantitat més d'estímuls que rep l'infant. 

II) Teoria de la Interactivitat i Temps/Cicles/Repeticions. 

Podem realitzar el mateix exercici amb la classificació feta a partir de la Teoria de la 
Interactivitat. Prenem com a base dos zones una amb una interactivitat semblant i 
homogènia i altra amb una interactivitat més heterogènia i variada. Al comparar 
aquestes dues zones amb els temps mig, el nombre de cicles complets i el número 
nombre mitjà de repeticions, obtenim uns resultats molt semblants: 

Zona Incerteses: En aquesta zona, la interactivitat és molt homogènia, centrant-se en 
una interactivitat manual i una mental. El temps mitjà de l'acció és de 1,6 minuts; el 
nombre de cicles complets és de 19,3; mentre que el nombre de repeticions és de 1,6 
vegades. 

Zona de la matèria intel·ligent: La zona dedicada a la intel·ligència presenta 
interactivitat dels tres tipus i elements que els combinen. El temps mitjà de l'acció és 
de 5,26 minuts; el nombre de cicles complets mig és de 33,14; i el nombre de 
repeticions és de 21 vegades de mitja:  

 

 

La comparació mostra que també existeix una relació entre la variabilitat i el nombre 
de les interactivitats segon la Teoria de la Interactivitat, i el temps dedicat a cada 
element, el nombre de cicles acabats amb èxit i el nombre de repeticions que els 
usuaris fan en cada element. Igual que a la comparació anterior, la relació mostra una 
concordança entre l'acció dels usuaris i la interactivitat que es dóna.  

Per tant, queda clar el fet que a més interactivitat, l’usuari li dedica més temps a l’acció 
i fa més repeticions, per tant augmenta el nivell d’interès que mostra l'usuari. La causa 
és que l'usuari gaudeix més de l'acció (els infants mostren sovint el gust per una acció 
amb la repetició); i aquests entenen més l'experiment a causa del nombre de cicles 
complet que es dóna. 
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Foto 4: Detall zona Incerteses. Autor: Arturo Moreno             Foto 5: Detall Mat. Intel·ligent. Autor: Arturo Moreno 

III) Tipus d' interactivitat i Temps/Cicles/Repeticions/Acció Independent. 

Igual que els casos anteriors, fem una comparativa entre el tipus d' interactivitat 
basada en la classificació de Llonch i Santacana. Hem de tornar a insistir en què 
aquesta classificació és molt útil en elements informàtics i multimèdia, per tant, la 
comparació s'ha de fer entre una zona amb uns tipus d' interactivitats homogenis i una 
zona on els tipus de les interactivitats siguin més heterogènies. També és convenient 
que aquest tipus estigui més a prop de la primera persona, ja que la interactivitat serà 
més personal i intensa, més emotiva; Recordem que, segons Llonch i Santacana, 
l’aproximació a la subjectivitat afavoreix la interactivitat. Per últim, en aquesta 
comparativa també incloem l'acció independent de l'usuari, és a dir, sense la 
necessitat d'un adult. En aquest cas és important perquè aquesta variable es relaciona 
també amb la interactivitat en primera persona o no. 

Zona Radiació i Ones: Aquesta zona presenta un únic tipus d' interactivitat basada en 
l'habilitat de l'usuari. El temps mitjà de l'acció és de 2,83 minuts; el nombre de cicles 
mitjà és de 19, el nombre mitjà de repeticions és de 4,16 vegades; i les vegades mitjà 
que l'usuari han fet l'activitat sense l'ajuda d'un adult és de 18,33 vegades. 

Zona Explorem l'any 2100: L'exposició temporal, per la seva naturalesa, mostra una 
diversitat en el tipus de les interactivitats més intenses, apropant-se moltes vegades a 
la primera persona. En total, els elements presenten quatre tipus d' interactivitats ( 
Cap, Habilitats, Simulació i Primera Persona). El temps mitjà de l'acció és de 12,71 
minuts; el número de cicles complets mitjà és de 25,14; el nombre de repeticions mitjà 
és de 13,42 vegades; i les vegades que l'usuari ha fet l'activitat de forma individual és 
de 18,42 vegades. 
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Com en els casos anteriors, hi ha una relació directa entre el temps invertit en cada 
element, el nombre de cicles completats, la quantitat de repeticions, les vegades que 
s'ha realitzat l'acció de forma individual i el tipus i la quantitat d' interactivitats. Hi ha 
però, tres elements que afecten i distorsionen les dades. D'una banda, a la zona de 
Radiació i Ones, l'element "Convecció" és un element totalment passiu, on l’única 
acció que se li demana a l'usuari és l’observació del fenomen. De l'altra banda, a 
l'exposició temporal, el primer i últim element ("Presentació” i "Resultats Finals"), el 
tipus d'interacció és inexistent també, ja que són elements amb una acció passiva. Tot 
i així, aquestes desviacions no desvirtuen la idea general de la relació entre el tipus 
d'interacció i les observacions fetes. 

 

Foto 6: Detall Zona Radiacions i Ones. Autor: Arturo Moreno 
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Foto 8: Detall Explorem l'Any 2100          Autor: Arturo Moreno 

6.4.3. Excepcions qualitatives. 

En les comparatives realitzades, hem utilitzat els casos més demostratius. Tot i així, si 
fem comparatives amb altres zones o altres elements, els resultats són diferents. Això 
és degut a un fet qualitatiu. Fins ara, les comparatives realitzades s’han basat en 
dades quantitatives, però l'ús de la interactivitat té un fort component qualitatiu que fa 
que el tractament estadístic no doni els resultats esperats. 

Així, si fem una combinació entre la zona del Mur Geològic i les dades obtingudes en 
l'observació participant, obtenim uns resultats en principi negatius: 

 

 

En aquest cas, els cicles complets i el nombre de repeticions farien que consideréssim 
aquesta zona com una interactivitat alta i efectiva. En canvi, tant el temps com les 
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vegades en les quals l'infant ha necessitat l'ajuda d'un adult són altes, així que entraria 
dintre del grup d'elements on la interactivitat és baixa. Aquest fet s'explica perquè els 
elements museogràfics presents, degut a la seva espectacularitat visual, estimulen 
molt més el sentit visual, provocant una efectivitat més alta que en altres zones. En 
aquest cas, l’estímul visual de l’element ja predisposa a l’usuari.  

 

Foto 9: Màquina plecs  Mur Geol. Autor: Arturo Moreno.            Foto 10: Plec geològic               Autor: Arturo Moreno. 

Si afinem més i ens centrem en els elements individuals trobem la mateixa casuística, 
on les variables de la classificació no coincideixen exactament amb les variables 
obtingudes a l'observació participant. Posem com a exemple un dels elements amb 
més temps d'interacció i amb més repeticions de tots els estudiats; l'element "òptica 
colors". Aquest element presenta un temps d'acció de 9 minuts, 34 cicles complets, 36 
repeticions, 31 accions individuals, i només 5 participacions d'adults. En canvi, tant els 
inputs/outputs com el tipus de la interactivitat són relativament baixos.  

 

Com en el cas anterior del Mur Geològic, aquesta suposada incongruència en la 
relació de les dades, es deu a l’aspecte qualitatiu de l'element. Si mirem el tipus 
d'inputs i d'outputs, aquests són de tipus corporal, és a dir, els infants han de fer servir 
el moviment de tot el seu cos perquè l'experiment doni resultat. Aquest fet fa que els 
usuaris rebin molta més estimulació i experimentin amb el seu propi cos i les reaccions 
que provoca aquest les diferents ombres de colors resultants.  
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Aquestes excepcions qualitatives, junt amb la confluència entre les classificacions i les 
variables de l'observació les desenvolupem al següent punt de conclusions. 

 

Foto 11 i 12: Experimentant amb l'element Òptica Colors.            Autor: Arturo Moreno 

7. Conclusions. 

7.1.Resultats generals. 

Amb l'anàlisi de les dades, queda demostrada la coincidència entre elements amb 
gran càrrega interactiva (segon les tres classificacions utilitzades i el grau de la 
interactivitat) i l'ús que li donen els infants a aquestes. 

7.1.1. Inputs i Outputs.  

La quantitat i variabilitat d'inputs i outputs determinen molt la forma i l'ús que li donen 
els usuaris a l'element. Segons l'anàlisi de dades feta, es pot concloure que a més 
variabilitat i quantitat d'inputs/outputs, més intensa és la interactivitat. Això és així 
perquè, seguint la descripció de Stanisavljevic, Nikolic, Tartalja i Milutinovic, aquesta 
variabilitat afavoreix l'ús dels sentits en els infants, i per tant, una estimulació molt més 
gran i una apropiació més intensa. En consonància amb els postulats defensats per 
Pastor Homs, els infants se senten estimulats a través dels sentits i de les sensacions 
tangibles ( Pastor Homs, 2004), així la confluència entre la variabilitat entre inputs i 
outputs i l'efectivitat dels elements com a eines interactives s'explica precisament per 
la necessitat de fer servir els sentits de forma efectiva. 

D'igual manera, el fet que l'element necessiti uns inputs i uns outputs per què la 
resposta de l’infant sigui més o menys intensa respon al que Asensio o Pastor Homs 
expliquen com la bidireccionalitat i el diàleg de dues direccions entre l'element i l'usuari 
(Asensio Brouard & Pol Méndez, 2003; Pastor Homs, 2004); a més sentits necessaris 
tant per iniciar l'acció com per completar l'acció, més intens serà el diàleg i més ric 
serà aquest. Això mateix és el que es pot extreure de l'anàlisi de les dades, ja que la 
variabilitat dels inputs i outputs es relaciona amb les dades de l'observació participant 
més positives.  

En l'anàlisi de dades també hem comprovat com aquesta concordança entre els inputs 
i outputs i les dades de l'observació participant en alguns casos es dóna de manera 
alterada. Això és degut a l’aspecte qualitatiu dels sentits necessaris per a la 
consecució de l'acció. Tal com expliquen Stanisavljevic et al. , no tots els sentits que 
l'infant ha d'utilitzar o es donen per estimulats tenen la mateixa intensitat. Així, un sentit 
olfactiu en principi té menys intensitat que no pas un sentit tàctil que comporti el 
moviment corporal. D'igual manera, dintre del sentit de la vista, la gravació gestual 
serà molt més intensa que no pas els textos. (Stanisavljevic et al., 2013). És en aquest 
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marc on trobem l'explicació del perquè alguns elements amb poca variabilitat d'inputs i 
outputs presenten unes dades relacionades amb l'acció altes. 

 

7.1.2. Teoria de coneixement. 

A l’igual que el cas anterior, amb l'anàlisi de dades hem comprovat que també hi ha 
una concordança entre la interactivitat que es dóna a l'element i els resultats obtinguts 
a l'observació participant. Igualment, un fet destacable és la gran majoria dels 
elements analitzats del Cosmocaixa presenten com a mínim dos tipus de les 
interactivitats; manuals i mentals. Això indica que de forma general, tots els elements 
demanen una implicació física i cognoscent per part de l'usuari. Només trobem quatre 
elements de tots els analitzats on es demana una única interactivitat, en aquest cas 
mental, per la naturalesa passiva d'aquests. És a dir, es tracten d'elements on no hi ha 
acció, sinó la simple observació, i és just en aquests elements on es donen els 
resultats més baixos en les dades de l'observació participant.  

D'altra banda, els elements on és present, a més d'aquestes dues interactivitats, la 
interactivitat emocional, aquestes dades són molt altes. Aquesta emocionalitat pot 
venir donada per multitud de causes; des de l'ús d'una eina o un component reconegut 
per l'infant fins a accions on es reclama la participació constant de l'usuari. Destaca 
especialment aquells elements on la interactivitat emocional es dóna justament en 
aquest últim aspecte: la implicació de l'infant en l'acció. Així, elements com l'òptica de 
colors, el giroscopi, el bloc de gel o l'autoconsciència a través de les veus, presenten 
valors molt alts, precisament perquè són elements on es demana la participació directa 
de l'usuari, una participació continuada, i on el resultat final depèn de les accions de 
l'usuari. Aquest fet es correspon a molts dels postulats d'autors anteriors, des de les 
bases del constructivisme de Piaget i Vigotsky fins al coneixement a partir de 
l'experiència defensada per Dewey  (Llonch & Santacana, 2010). 

Tot i no poder classificar aquests elements com a purament informàtics, les bases 
educatives i la teoria del coneixement en les que es sustenta els seus principis són els 
mateixos que els que defineixen la web semàntica. En tots dos casos, un element 
electrònic (el web en el cas de les webs semàntiques i un dispositiu electrònic en el 
cas dels elements mencionats) dóna una resposta o altra en funció de l'acció, de 
l’input, que li confereix l'usuari. Així, hem d'afegir també a la funcionalitat i efectivitat 
d'aquests elements el fet que els nadius digitals poden comprendre millor el que li 
demana l'experiment i perquè l'acció finalitza amb els resultats donats. Si obviem el 
continent i mantenim el contingut, és el mateix que han descrit alguns autors com 
Viñarás (Viñarás Abad et al., 2010) o Carreras i Munilla (Carreras Monfort et al., 2005) 

En aquest cas, no es dóna la incongruència entre perfils baixos de la interactivitat i les 
dades de l'observació participant, ja que la mateixa teoria està construïda sobre el 
grau d'aquesta interactivitat.  

7.1.3. Tipus i grau de la interactivitat. 

El tipus de la interactivitat basat en la classificació de Llonch i Santacana (Llonch & 
Santacana, 2010), com ja hem comentat diverses vegades, és especialment útil en el 
cas d'elements informàtics. De tots els elements analitzats, els que més s'avenen a fer 
una anàlisi segons aquesta classificació, són els presents a l'exposició temporal 
"Explorem l'any 2100". Això no significa que els elements de les altres zones de 
l'exposició permanent no puguin ser analitzades sota aquests paràmetres, però la 
classificació es redueix a dos tipus: habilitats i simulació. De totes dues, la segona és 
la que té millors respostes per part dels usuaris. De fet, conjugant tant l'exposició 
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temporal com l'exposició permanent analitzada, es pot afirmar que, a més s'apropi al 
rol de la primera persona, més efectius són els interactius. Així, el rol d'habilitats, en 
aquest cas, és el més llunyà de la primera persona, mentre que, òbviament, el rol de la 
primera persona és el més proper.  

Aquest fet és especialment remarcable a l'exposició "Explorem l'any 2100", ja que 
cada interactiu, especialment els que estan basats en l'ús d'aplicacions informàtiques a 
tauletes, demana una sèrie d'opcions personals que quedaran reflectides al resultat 
final. Per tant, l'usuari sent que ha estat part de l'exposició, que ha aportat alguna cosa 
més que la visita.  

En efecte, aquesta "apropiació" de l'exposició, aquesta internalització dels elements 
expositius és el que han defensat multitud d'autors des de fa dècades. Des de la idea 
d'obertura del museu a la societat defensat per Rivière  (Rivière, 1993) fins a la 
museologia crítica de Hooper-Greenhill (Hooper-Greenill, 1999), passant per les 
teories educatives de Dewey i Vigotsky (Llonch & Santacana, 2010), i arribant fins a 
les webs semàntiques. Si analitzem la forma d'interactuar d'aquestes aplicacions 
concretes, observem que l'acció només evoluciona quan l'usuari dóna una resposta, i 
que el resultat final depèn exclusivament d'aquestes respostes. Si bé no arriba a 
modificar les preguntes segons la resposta anterior, que és el que seria una exposició 
purament basada en la web semàntica, donant múltiples opcions, són els elements de 
tot el Cosmocaixa que més s'apropen a aquest concepte, i amb respostes per part dels 
usuaris força positives. 

Altre aspecte que cal destacar en aquest punt és el concepte de nadiu digital, molt 
relacionada amb els rols del tipus de la interactivitat. Així, un nadiu digital serà capaç 
d'entendre més tant l'acció com el resultat de l'element si aquest li ofereix un 
apropament a la participació i la col·laboració. Per això, un element que demani la 
col·laboració de l'usuari, ja sigui en forma de simulació o d'assumpció del rol de la 
primera persona, estarà més ben valorat i donarà millors resultats, tal com es pot 
extreure de l'anàlisi de dades. 

Per últim, tot i que el grau de la interactivitat té el problema de presentar una 
component subjectiva, mostra de forma clara quant d'interactiu és un element, basat 
en les demandes que aquest li fa a l’usuari. Com es pot extreure de l'anàlisi 
estadística, el grau de la interactivitat té una correspondència molt gran entre les tres 
classificacions i les dades obtingudes de l'observació participant. Això demostra que 
un element que necessiti diverses accions i un ús dels sentits qualitatiu són els que 
presenten una interactivitat més alta i respostes més positives. Es pot equiparar la 
interactivitat amb la participació, la col·laboració i el diàleg entre l'element i l'usuari, 
tres de les característiques de les webs semàntiques i tres de les reclamacions que fan 
els nadius digitals. 

7.2. Valoració. 

Davant totes aquestes dades i consideracions, els elements seleccionats pel cas del 
Cosmocaixa, es poden caracteritzar de la manera següent: 

 Interactivitat mitjana - alta: Si fem una mitja global de les tres classificacions, el 
grau de la interactivitat i els resultats de l'observació participant, es pot afirmar 
que el conjunt es troba per sobre del punt mitjà de totes aquestes variables. 
Per tant, sense arribar a la consecució de ser un museu completament 
interactiu, sí que s'apropa molt a aquest concepte. S'ha de tenir en compte que 
potser l'objectiu principal del Cosmocaixa no és ensenyar ni demostrar, sinó 
estimular i mostrar com és el mètode científic, tal com defensa Wagensberg 
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(Wagensberg & Arquitectos, 2006). En aquest sentit, sí que es pot afirmar que 
els elements compleixen de forma general aquest objectiu. 
 

 Elements amb interactivitat heterogènia: Tal com ha quedat demostrat tant a la 
classificació dels elements com a l'observació participant, trobem que al 
Cosmocaixa hi ha una gran heterogeneïtat quant a la interactivitat. És cert que 
els elements menys interactius són una petita minoria, i que predominen 
sobretot els elements amb una interactivitat mitjana alta, però aquesta 
heterogeneïtat és més evident en la separació per zones (per exemple, la 
interactivitat de la zona de la matèria civilitzada és molt més alta que no pas a 
la zona de fluids). Igualment, aquesta heterogeneïtat no és quantitativa, sinó 
qualitativa; hi ha zones amb pocs inputs/outputs i pocs desenvolupats 
tecnològicament, però molt efectius. Com ja hem comentat, el fet diferenciador 
és el grau d'implicació que demana l'element a l’usuari. 
 

 Efectivitat dels elements: Tot just hem comentat quin és el fet diferenciador, i 
això és tradueix en elements no molt desenvolupats tecnològicament, però 
pensants a partir de les accions que demanen als usuaris. Un element tan 
simple com el que trobem als plecs dúctils del Mur Geològic, on es mostra un 
tall d’unes pissarres plegades i un altre tall de sals també plegades,  crida molt 
l'atenció per l'espectacularitat del tall geològic i per què l'experiment (un senzill 
interactiu on amb un simple moviment es generen plecs per la diferència de 
competències entre materials) simula just el que l'usuari té al davant; 
l'efectivitat és total. Aquesta tònica és general a tot el Cosmocaixa. 

 
 

 Ús de les TIC: Hem comentat diverses vegades que les TIC no deixen de ser 
una eina, no una metodologia concreta, i que la seva efectivitat depèn de l'ús 
que se li doni. Al Cosmocaixa es gira el concepte totalment, i es fa servir 
aquest ús en elements no informàtics, com és el cas de l'element "Fer foc"; 
recordem, un experiment on l’usuari pot manipular les diverses eines amb més 
o menys grau tecnològic pròpies de cada espècie d’homo per fer foc, 
experimentant quines són les més eficients. En aquest, l'acció de l'usuari es 
continua per què l'experiment acabi, i el resultat depèn exclusivament de 
l'usuari. És, com ja hem comentat, portar les característiques del web semàntic 
-salvant les diferències- a elements no informàtics. Tot i així, els elements que 
sí que són informàtics, com el cas ja explicat de l'exposició "Explorem l'any 
2100", segueixen una dinàmica propera al web semàntic, on l'usuari participa, 
col·labora i es dóna un diàleg actiu. 

 

7.3. Conclusions per objectius. 

Al principi del present treball, ens hem plantejat una sèrie d'objectiu, tant principal com 
específics. Els objectius i les seves conclusions són: 

Objectiu principal: Esbrinar la relació, que es dóna entre les eines interactives als 
espais expositius presents als museus i els usuaris d'edats de cicle infantil i primària, 
des d'un punt de vista educatiu; i classificar aquesta relació segons les teories 
constructivistes del coneixement. 

Amb les dades obtingudes i analitzades en el present treball, hem vist que la relació 
primordial entre els usuaris i els elements interactius es dóna bàsicament per la major 
o menor demanda d’implicació, col·laboració i participació a través dels sentits per part 
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d’aquests segons. Hem comprovat, sobretot a través de l’observació participant, que 
els infants d’edats compreses entre els 3 i els 12 anys, es senten més estimulats a 
través dels sentits i de la seva participació activa a l’experiment. D’altra banda, hem 
pogut desenvolupar una triple classificació dels elements estudiats a partir de l’ús 
donat pels usuaris estudiats. Per tant, aquest objectiu principal, s’ha assolit de forma 
clara.  

 
Objectius específics: 

1.Desenvolupar un estat de la qüestió sobre les eines interactives presents a les 
exposicions museístiques en el seu vessant educatiu. En definitiva fer una "foto 
fixa" de l'ús d'aquestes eines, la seva naturalesa, una catalogació d'aquestes i com 
es poden classificar. 

Hem pogut desenvolupar un estat de la qüestió, anant dels elements més generals 
als més específics, donant una visió clara i concisa del moment actual de l’ús de 
les eines interactives als museus. Tot i així, com ha quedat palès al marc teòric, 
aquest ús, i les teories associades es troben en un procés de canvi important, en 
un punt on encara no s’ha arribat al desenvolupament màxim d’aquestes. Per tant, 
considerem que aquest objectiu s’ha assolit, però la mateixa dinàmica i evolució de 
l’aplicació dels interactius amb finalitats educatives, els canvis tecnològics i el canvi 
de mentalitat fa que aquesta “foto fixa” plantejada sigui només una instantània, 
seguin l’analogia de la fotografia.  

2.Valorar quines de les eines interactives estudiades són eficients o no. 

A través de l’anàlisi de les dades obtingudes hem pogut esbrinar quines eines són 
més eficients, quines menys, i les característiques de cada una. Per això, 
considerem aquest objectiu assolit.  

3.Conèixer com és l'ús que en fan els usuaris no captius a l'hora de fer servir les 
eines interactives que el museu ofereix a les seves exposicions. 

D’igual manera que hem fet amb l’objectiu anterior, l’anàlisi de les dades  
obtingudes, especialment a través de l’observació participant, ens ha permès 
conèixer com és l’ús que en fan els usuaris estudiats, i les característiques 
d’aquest ús. 

7.4.Validació de la hipòtesi i resposta a la pregunta principal.  

Recordem que la pregunta principal plantejada a principi de l’estudi realitzar va ser la 
següent: 

Quines característiques presents a la relació entre  les eines interactives amb finalitats 
educatives que es troben als espais físics als museus avui en dia, i els públics 
d'educació infantil i primària fan que aquestes siguin més efectives i eficaces? 

La pregunta principal ha quedat resposta al present treball; ja que hem determinat les 
característiques principals que ha de tenir un element expositiu interactiu per tenir un 
grau d'èxit alt: la participació, la col·laboració, el diàleg bidireccional i un plantejament 
fet en aquest sentit. 
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Les dades obtingudes a l’anàlisi realitzada ens n’ha permet caracteritzar les eines 
interactives estudiades, i esbrinar quines d’aquestes característiques fan que siguin 
més efectives i més eficaces. A les esmentades característiques de participació, 
col·laboració i diàleg bidireccional, hem d’afegir la via principal per arribar a 
caracteritzar aquests elements, que és a través dels sentits i d’un alt grau d’implicació i 
acció per part de l’usuari.  

Les dues preguntes secundàries han quedat respostes de la següent manera: 

1) Com són presentades aquestes activitats educatives que s'ofereixen presencialment 
seguint les tendències actuals en l'educació museística? 

Aquesta pregunta ha quedat aclarida, però no de manera explícita. Així, les activitats 
directament "no es presenten", sinó que demanen directament l'acció de l'usuari, són 
les més efectives per aquestes edats. És a dir, l’usuari no es planteja cap mena de 
presentació, sinó que des del primer contacte visual ja s’està donant una interacció 
que determinaran les accions posteriors (si és visualment atractiva, si a més del 
contacte visual presenta un contacte sonor...)  

 
2) Aprofiten tot el potencial que ofereixen les eines interactives i  els recursos 
educatius basats en aquestes? 

Novament, amb les dades obtingudes a l’anàlisi, hem vist diversos exemples on 
l'aprofitament del potencial que ofereix la interactivitat és ben palès, o s'apropa bastant 
al màxim. Les zones de la matèria civilitzada, la matèria intel·ligent, o Explorem l'any 
2100 són bons exemples. Tot i així, també hem torbat exemples on aquest potencial 
queda minvat pel plantejament o per la demanda d’acció per part de l’element 
interactiu a l’usuari. A les mateixes conclusions, hem vist que els interactius que 
demanen més col·laboració, participació i fan ús de l’estímul de diversos sentits 
aprofiten molt més el potencial que tenen que no pas els que tendeixen a la passivitat. 
Per tant, la resposta a aquesta pregunta ha quedat suficientment aclarida. 

Per últim, la hipòtesi plantejada a l’inici del present treball va ser la següent: 

Generalment, les eines interactives emprades als museus amb objectius educatius 
seran eficients i eficaces en major o menor grau depenent de l'enfocament 
constructivista i semàntic  donat, facilitant la participació, la col·laboració i el diàleg 
bidireccional que no pas altres aspectes tècnics. 
 

La hipòtesi de partida ha quedat validada en un alt grau. Totes les dades analitzades i 
presentades en el present treball mostren que els elements amb una interactivitat alta, 
subjectiva, col·laborativa, participativa i que apropa el rol de l'usuari a la primera 
persona són les més efectives, independentment del desenvolupament tècnic. És 
evident que un desenvolupament informàtic potent, com al cas de l'Explorem l'any 
2100, ajuda molt i apropa els usuaris a l'exposició, però hem vist exemples on el 
desenvolupament tècnic no és molt alt i aporten una interactivitat uns valors d'ús i 
efectivitat molt alts. Aquestes característiques esmentades es relacionen directament 
amb els postulats constructivistes desenvolupats a l’apartat del Marc Teòric. Així, l’alta 
interactivitat, la subjectivitat, la col·laboració i la participació es correspon a la idea 
defensada de la construcció del coneixement des de posicions pròpies de cada usuari, 
de punts de partida ja coneguts i sobre els quals es construeix el nou coneixement. 
Hem vist a través de l’anàlisi de dades i del Marc Teòric que els infants d’edats 
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compreses entre els 3 i els 12 anys parteixen primordialment dels sentits, ja que són 
els elements amb què perceben la realitat de forma més concisa per ells, per tant, la 
forma més coneguda per ells d’arribar a relacionar-se amb el seu entorn. En definitiva, 
tal com ens havíem plantejat a la hipòtesi, l’eficiència i leficàcia dels interactius depèn 
en gran mesura de la participació, de la col·laboració, del diàleg semàntic i de la 
subjectivitat més que no pas en el desenvolupament tecnològic. Queda per tant, 
validada la hipòtesi d’inici.  

7.5. Conclusions finals.  

Després de validar els objectius, les preguntes de recerca, la hipòtesi de partida i 
d’haver fet un desplegament de les conclusions generals extretes de l’anàlisi de les 
dades obtingudes, podem afirmar de forma clara i objectiva la supremacia del 
component metodològic més que no pas el desenvolupament tècnic per tal que un 
interactiu sigui més eficaç i eficient, alhora que assoleixi els objectius plantejats pels 
seus dissenyadors de forma més clara.  

El Cosmocaixa és un bon exemple que els elements pensats des del constructivisme a 
partir de la col·laboració, de la participació i de la implicació dels usuaris a través de 
l'emoció i dels sentits són molt més efectius que no pas aquells amb un disseny 
atractiu però amb una acció passiva.  

La relació d’idees proposades des de les diverses museologies – des de la Nova 
Museologia fins a la Teoria de la Interactivitat-, les defenses de la construcció del 
coneixement, i el canvi de mentalitat que comporta el canvi d’un usuari immigrant 
digital a un usuari nadiu digital ha quedat evident en aquest treball. Recordem, de 
forma molt general, que la museologia actual demana sobretot una obertura del museu 
cap a la societat i fer d’aquesta una part activa de la mateixa institució museística. 
D’altra banda, el constructivisme defensa un coneixement construït a partir de la pròpia 
experiència i de l’addició d’elements a partir del que ja es coneix. I aquesta confluència 
entre la necessitat de què la societat es faci seu el museu i que el coneixement es 
dóna per construcció subjectiva és facilitat en gran mesura si es segueix un concepte 
semàntic i propi del web 2.0. Dit d’altra manera, la forma de concebre el món per part 
dels infants (i en menor mesura, per part de molts joves i adults) correspon a les 
característiques pròpies del web 2.0, i aquestes es poden identificar clarament amb els 
postulats constructivistes, fent necessària una aproximació del museu cap aquests 
infants a través d’aquestes característiques.  

Aquest camí, el del desenvolupament constructivista seguint els principis del web 
semàntic, és el que hauria de seguir la museologia actual per tal de captar i estimular 
els usuaris més petits, per tal d'establir una relació social entre la institució museística i 
la societat contemporània. Hem d’insistir en què la societat futura seran els infants 
d’avui en dia, i si aquests conceben el món a través de la col·laboració, la participació i 
un desenvolupament semàntic, aquest és el camí que s’ha de seguir per tal d’assolir 
els objectius dels museus com a institució social.  
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9. Annexos: 

ANNEX 1: Formulari de Seguiment utilitzat  a l'observació participant. 

Dia/Hora Inici: 

Edat: 

Elements experimentats: 

Element Temps Repeticions Finalització Adult? 

     

     

     

     

     

     

     

     

Hora final: 

 

Notes: 
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ANNEX 2: Document entregat als tutors per l'observació participant. 

Jo,_________________________________, com a tutor legal, autoritzo a  

Arturo Moreno Medrano, estudiant del Màster en Gestió Cultural, orientació de  

recerca,  a fer una observació directa al meu fill/a durant un temps màxim de 30  

minuts, sempre dintre del recinte del Cosmocaixa i durant el dia d'avui. 

En cap cas es faran fotografies, ni s'apuntaran dades personals de cap tipus. 

I per que així consti signo amb data d'avui: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Barcelona, a __ de _______________ de 2015 
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ANNEX 3: Fotografies dels elements: 

III.I)Sala de la Matèria: 

Lleis de Newton: 

 

Foto 11:  1ª Llei de Newton.             Autor: Arturo Moreno 

 

Foto !2: 2ª Llei de Newton.    Autor: Arturo Moreno 
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Foto 13: 3ª Llei de Newton                  Autor: Arturo Moreno 

Radiacions i Ones: 

 

Foto 14: Propagació d'ones.        Autor: Arturo Moreno  



L'ús educatiu les eines interactives  als museus 
 

 68 

 

Foto 15: Pèndol  oscil·latori   Autor: Arturo Moreno 

  

Foto 16: Convecció   Autor: Arturo Moreno 
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Foto 17: Moviment Ones             Autor: Arturo Moreno 

Rotació: 

 

Foto 18: Rotació centrífuga      Autor: Arturo Moreno 
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Foto 19: Giroscopi             Autor: Arturo Moreno 

 

Foto 20: Inèrcia               Autor: Arturo Moreno 
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Foto 21: Moviment Angular       Autor: Arturo Moreno 

 

Foto 22: Força de Coriolis    Autor: Arturo Moreno 
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Fluids: 

 

Foto 23: Força Fluids.       Autor: Arturo Moreno. 

 

Foto 24: Pressió Hidrostàtica             Autor: Arturo Moreno 
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Foto 25: Principi Arquímedes                               Autor: Arturo Moreno 

 

Foto 26: Mecànica de Fluids         Autor: Arturo Moreno 
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Foto 27: Mecànica Fluids   Autor: Arturo Moreno 

 

Foto 28: Mecànica de Fluids  Autor: Arturo Moreno 
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Foto 29: Mecànica de Fluids               Autor: Arturo Moreno 

Òptica. 

 

Foto 30: Òptica Colors 
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Foto 31: Experiments òptics.       Autor: Arturo Moreno 

Incerteses. 

 

Foto 32: Pèndol   Autor: Arturo Moreno 
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Foto 33: Pèndol  rellotge.         Autor: Arturo Moreno 

 

Foto 34: Models Arquitectònics Autor: Arturo Moreno 
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Atmosfera i Terra. 

 

Foto 35: Moviment Atmosfèric Autor: Arturo Moreno 

  

Foto 36: Moviment Atmosfèric            Autor: Arturo Moreno 
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Foto 37: Tifó    Autor: Arturo Moreno 

 

Foto 38: Cicló            Autor: Arturo Moreno 
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Foto 39: Granulometria            Autor: Arturo Moreno  

 

Foto 40: Temps Geològic.       Autor: Arturo Moreno 
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Foto 41: Matèria-Bloc Gel      Autor: Arturo Moreno 

 

Foto 42: Resiliència Magmàtica        Autor: Arturo Moreno  
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Foto 43: Moviment Ones                  Autor: Arturo Moreno 

 

Foto 44: Formació Ripples               Autor: Arturo Moreno 
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Determinismes. 

 

Foto 45: Moviment Atòmic       Autor: Arturo Moreno 

 

Foto 46: Entropia   Autor: Arturo Moreno 
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III.II. Matèria Civilitzada. 

 

Foto 47: Bipedisme                     Autor: Arturo Moreno 

 

Foto 48: Eines (Interactiu)  Autor: Arturo Moreno 
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Foto 49: Foc                             Autor: Arturo Moreno 

 

Foto 50: Autoconsciència (vocals)        Autor:Arturo Moreno 
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Foto 51: Símbols     Autor: Arturo Moreno 

III.III. Matèria Intel·ligent. 

 

Foto 52: Talls Cervells Autor: Arturo Moreno 
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Foto 53: Estratègies Pop                Autor: Arturo Moreno 

 

Foto 54: Estratègies Formigues           Autor: Arturo Moreno 
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Foto 55: Cilindre òptic              Autor: Arturo Moreno 

  

 

Foto 56: Roda Colors                       Autor: Arturo Moreno 
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Foto 57: Cadira, Gat, Escombra.             Autor: Arturo Moreno 

 

Foto 58: El fantasma del museu.      Autor: Arturo Moreno 
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III.IV. Mur Geològic. 

 

Fotos 58 i 59: Falles i experiment.                          Autor: Arturo Moreno 

 

Fotos 60 i 61: Dunes i experiment.      Autor: Arturo Moreno 
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Fotos 62 i 63: Varves glacials i experiment.     Autor: Arturo Moreno 

 

Foto 64 i 65: Meteorització i experiment.     Autor: Arturo Moreno 
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Foto 66: Plec en pissarres                         Autor: Arturo Moreno 

 

Foto 67: Plecs en sals                   Autor: Arturo Moreno 
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Foto 68: Experiment amb els plecs.                          Autor: Arturo Moreno 

III.V. Experimentem l'any 2100 

 

Foto 69: Diversos interactius amb personatges coneguts. Autor: Arturo Moreno 
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Foto 70: Tauleta interactiva. 

 

Foto 71: Tauleta Interactiva que fa servir el web semàntic. 

 


