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RESUM
Aquest projecte se centra en el disseny d’una 
experiència transmèdia pel Museu del Cine-
ma de Girona, la qual té lloc en diversos su-
ports físics i digitals, des de la web i les xarxes 
socials a una exposició interactiva a la sala 
temporal del museu. Aquesta exhibició serà 
un espai de diàleg i participació pels visitants, 
als quals se’ls animarà a explorar la relació en-
tre l’espectador i la pantalla, qüestionar-se el 
vincle entre cinema i tecnologia i imaginar les 
possibilitats del cinema del futur. Els pilars fo-
namentals d’aquest treball són l’accessibilitat 
de les persones, la interactivitat i immersivitat 
de l’experiència multiformat i el disseny d’una 
proposta segura en el marc de la pandèmia 
global per Covid-19. 

Al llarg d’aquest projecte i a partir de les meto-
dologies del Design Thinking i el Disseny Cen-
trat en les Persones, es dissenyarà un projec-
te de caràcter professionalitzador que, amb la 
col·laboració de l’estudi gironí Lighthink Lab 
es presentarà com a proposta museïstica per 
l’agenda cultural del Museu del Cinema de 
cara l’any 2021.

Paraules clau: experiència transmèdia, expo-
sició, cultura, cinema, interacció, accessibilitat, 
Covid-19. 

ABSTRACT
This project focuses on the design of a trans-
media experience for the Girona Film Museum 
(Museu del Cinema de Girona), which takes 
place through different physical and digital su-
pports, from the web and social networks to 
an interactive exhibition in the museum’s tem-
porary space. This exhibition will serve as dia-
logue and participation space for visitors, who 
will be encouraged to explore the relationship 
between the spectator and the screen, ques-
tion the link between cinema and technology 
and imagine the possibilities of the cinema of 
the future. The cornerstones of this project 
are accessibility, the interactivity and immer-
sion of the multiformat experience as well as a 
secure approach for visitors in the framework 
of the global pandemic for Covid-19.

Based on the methodologies of Design Thin-
king and People-Centered Design, this project 
which has been designed in collaboration with 
the Girona-based studio Lighthink Lab, will be 
presented as an actual museum proposal for 
the cultural agenda of the Girona Film Mu-
seum for 2021.

Keywords: transmedia experience, exhibition, 
culture, cinema, interaction, accessibility, Co-
vid-19.
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Introducció
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La revolució tecnològica de finals del segle 
XX, ha comportat un canvi de paradigma en 
la societat de consum, donant una major im-
portància no tant als productes en si, sinó a la 
seva significació simbòlica o social. A partir de 
la segona meitat del segle XX s’ha donat el que 
els sociòlegs denominen economització de la 
cultura1, o dit d’una altra manera, una mer-
cantilització de la cultura tallada pels mateixos 
patrons que qualsevol altra indústria. Tal com 
va pronosticar Jeremy Rifkin (2000, pàg. 197), 
“el nacimiento de la industria de la experiencia 
es el próximo estadio evolutivo del capitalismo”. 

Prenent com a punt de partida aquesta evolu-
ció de la societat de consum, vull reivindicar el 
rol del dissenyador en una producció cultural 
responsable i en la importància del seu paper 
com a intermediari cultural. 

En les pròximes pàgines comença el procés de 
disseny d’una exposició interactiva pel Museu 
del Cinema de Girona. Una exhibició que vol 
dialogar amb el públic i animar a cada visitant 

1 Terme utilitzat el 1944 per Adorno i Horkheimer al seu llibre Dialéctica de la Ilustración, capítol La industria cultural.

a participar activament en la reflexió i cons-
trucció de significats col·lectius a través de di-
ferents suports digitals. 

Per últim, és important subratllar la necessitat 
de redissenyar una interacció que no només 
pugui ser segura en temps on les possibilitats 
de propagació de la pandèmia per Covid-19 
continuen amenaçant el model de vida de la 
nostra societat; sinó que cal dissenyar de tal 
manera que, si bé la interacció pugui canviar, 
no actuï en detriment de la qualitat de vida i 
l’aprenentatge de les persones; en especial de 
col·lectius més desprotegits com són perso-
nes amb discapacitat.



Laura Trilla. TFG Interacció. Universitat Oberta de Catalunya

Objectius

Hipòtesi
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Els objectius per aquest treball són principal-
ment dos. El primer, dissenyar una proposta 
artística interactiva a través d’un estil innova-
dor que inviti el públic a participar. I el segon, 
assegurar la inclusivitat i l’accessibilitat de l’ex-
periència, tenint en compte el disseny univer-
sal i els reptes que suposen els nous paradig-
mes d’higiene i seguretat després de la Covid.

És possible crear una experiència interactiva 
al Museu del Cinema de Girona que sigui sig-
nificativa pels usuaris i que tingui en compte 
l’accessibilitat i les mesures de seguretat en 
el marc de la pandèmia per Covid-19.

INTRODUCCIÓ

Metodologia
La metodologia que s’aplicarà al llarg del tre-
ball serà el mètode del Design Thinking, el qual 
es basa en quatre fases principals (empatitzar, 
definir, idear, prototipar i testejar), que es van 
iterant de forma contínua per acotar cada cop 
més la proposta de disseny. 

Per l’adaptació a aquest projecte he redefinit 
les premisses del Design Thinking anome-
nades anteriorment, en unes altres cinc que 
resumeixen de forma més concreta els objec-
tius d’aquest treball particular: definir, idear, 
executar, avaluar i comunicar. En la primera 
fase, es redactaran els objectius i la planifica-
ció general del treball, així com l’enfocament 
que aquest tindrà. En la segona fase, es pro-
cedirà a investigar sobre publicacions i acti-
vitats relacionades amb la temàtica a tractar. 
Sent aquesta la fase més creativa i oberta a 
nous conceptes. En la tercera fase, l’execució, 
es procedirà a elaborar un brífing que permeti 
acotar els objectius i començar a fer els pri-
mers prototips. També es treballarà amb els 
principis d’accessibilitat per garantir la viabi-
litat de la proposta interactiva per a persones 
amb diversitat funcional. En la quarta fase, 
s’avaluaran aquests prototips i es redactarà 
la memòria del treball i les conclusions. Final-
ment, en la fase comunicativa es prepararà un 
vídeo amb la defensa oral del projecte.

Diagrama comú on es representa visualment el procés 
del Design Thinking.

Planificació
La planificació de les diferents fases del pro-
jecte a través de l’ús d’un Diagrama de Gantt 
és una eina que permet repartir la càrrega de 
feina d’acord amb els terminis d’entrega assig-
nats. He escollit la plataforma TeamGantt, ja 
que és un recurs en línia professional i molt 
complet que permet organitzar tant un treball 
individual com gestionar equips a distància. El 
seu format online permetrà modificar de ma-
nera senzilla i intuïtiva la planificació a mesura 
que aquesta es vagi ajustant amb el pas del 
temps. TeamGantt també permet afegir chec-
klists, observacions, pujar documents, així 
com personalitzar la interfície.



Mapa mental
Crear un mapa mental ha estat útil per iden-
tificar els conceptes principals i definir quines 
vies d’actuació que comprèn el treball. Plas-
mar les idees a través de paraules clau permet 
entendre d’una forma molt visual els diferents 
aspectes que haurà de tractar el disseny d’una 
experiència interactiva. 

Pel que fa al dibuix en qüestió, l’ús de fletxes 
per connectar conceptes, així com la utilització 
de codis de color per enllaçar idees que tenen 
la mateixa importància és clau per entendre el 
mapa mental. 

Per altra banda, la realització d’un mapa men-
tal serveix com a punt de partida i definició 
del projecte; però alhora, serà també una re-
ferència cabdal al llarg del desenvolupament 
del projecte perquè permetrà recordar breu-

ment quins són els objectius inicials i evitar 
desviacions innecessàries que puguin posar 
en perill l’estructura del treball. 

Com es pot veure en la imatge inferior, el dis-
seny d’una experiència interactiva al Museu 
del Cinema de Girona comprendrà tres fronts 
principals: 1) definir la temàtica de l’exposició; 
2) definir la interactivitat que oferirà i 3) fer-
ho des d’una perspectiva inclusiva que estigui 
pensada per a persones amb diversitat fun-
cional, activitats especials per nens i garanteixi 
la seguretat i higiene de les instal·lacions en 
temps post-Covid. També serà vital organitzar 
el contingut en la sala temporal el Museu de 
manera que s’asseguri una àgil circulació de 
persones per l’espai.

Laura Trilla. TFG Interacció. Universitat Oberta de Catalunya
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DESENVOLUPAMENT

Mapa mental que mostra els àmbits d’actuació del projecte.



Per tal de comprendre l’oferta cultural i la 
dinàmica entre l’espai i l’usuari que es dóna en 
el Museu del Cinema de Girona, s’ha procedit 
a  visitar l’exposició permanent. Durant el re-
corregut s’ha pogut observar les interaccions 
naturals dels usuaris amb l’entorn. 

Observació 
contextual

Laura Trilla. TFG Interacció. Universitat Oberta de Catalunya

- Hi ha interaccions que els usuaris no veuen i 
passen de llarg.
- Hi ha interaccions que els usuaris no com-
prenen com funcionen.
- El text està situat a la part superior de les 
vitrines i pot resultar difícil de llegir per perso-
nes amb cadira de rodes o nens. 
- La interactivitat és molt superficial i exclusi-
vament mecànica. 
- Excés d’objectes en exposició, resulta difícil 
concentrar l’atenció.

- Els punts interactius estan pensats per nens i 
resulten interessants per ells de tocar i reme-
nar. 
- Hi ha material no interactiu que no requereix 
el tacte com attrezzo, jocs de percepció, teatre 
d’ombres, jocs amb miralls, etc. 

- S’ha de vigilar amb la mobilitat o el flow de 
les persones en espais estrets o d’un sol sen-
tit; especialment pel que fa a cotxets infantils 
i cadires de rodes. 
- La situació actual de Covid-19 converteix els 
punts interactius tàctils en una opció poc desi-
tjable a usar pel públic.

- Buscar l’equilibri entre la informació, els ob-
jectes en display i la interacció per augmentar 
la participació. 
- Incloure missatges adreçats als nens a la 
seva alçada.
- Connectar personalment amb el públic per 
augmentar el seu interès. 
- Oferir espais de participació on el públic pu-
gui construir -i no sols consumir- informació.
- Crear un lloc que serveixi per fer difusió i 
permeti compartir fotos a les xarxes com un 
photocall. 

Debilitats

Fortaleses

Amenaces

Oportunitats

Això m’ha permès avaluar el disseny existent 
en els seus encerts, errors i punts de millora. 
A continuació, consta un breu anàlisi DAFO 
que permet englobar les meves i impressions 
al respecte.
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Descobrint 
l’espai
Una visita recent a la sala temporal del Mu-
seu del Cinema ha permès prendre conscièn-
cia de les dimensions de l’espai on es plante-
jarà aquest treball. També ha estat rellevant 
observar com certs elements arquitectònics i 
estructurals dialoguen amb l’espai expositiu i 
ofereixen joc per situar diversos tipus de su-
ports gràfics. 

La sala temporal del Museu del Cinema es tro-
ba a la planta baixa, just darrere la recepció 
de l’entrada. Abans d’entrar a la sala hi ha una 
construcció que pot servir com a banc i, a la 
dreta; una gran paret negra, ideal per penjar 
cartells o pòsters. A mà dreta, una vidriera 
que permet entreveure la sala, aporta interès 
i més amplitud a l’espai. Un cop dins la sala hi 
ha tres escalons o una rampa d’accés. 

La sala en si, consisteix en un espai únic qua-
drat i emmoquetat. En la fase prèvia del dis-
seny de la sala, es varen elaborar diversos es-
quemes amb diferents formes d’organització 
per la sala temporal (imatge de la dreta). Com 
es pot veure, el plànol està simplificat per tal 
de simplificar i agilitzar la presa de decisions. 
Els cons vermells representen els tres punts 
d’interacció i la seva possible ubicació a la 
sala. Malgrat les múltiples opcions possibles, 

la forma escollida ha estat la primera perquè 
és la que millor garanteix la separació d’espais 
i la mobilitat de les persones. També es van 
barallar opcions de caixa tancada o un espai 
de filtre amb cortines, però es va considerar 
innecessari i, fins i tot, contraproduent per 
l’espai en tant que podria empetitir l’espai real 
i generar sensació de claustrofòbia.

Fotografies pròpies. 
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Plànol propi de la sala temporal del Museu del Cinema 
on es pot veure com els envans creats en l’espai inte-
ractúen amb la circulació de les persones.



En la primera fase d’investigació s’han revisat 
treballs acadèmics que versen sobre les na-
rratives transmèdia, el digital story-telling i les 
instal·lacions multisensorials, així com projec-
tes reals sobre museïtzació. 

Tot seguit, s’ha realitzat un anàlisi de bench-
marking amb quatre casos d’experiències cul-
turals diferents; el qual servirà per avaluar les 
propostes des del punt de vista del disseny i 
la user experince. Aquesta anàlisi permetrà re-
conèixer els productes de disseny dins el mer-
cat actual, entendre les seves característiques, 
descobrir factors de diferenciació i, en gene-
ral, identificar patrons que puguin servir com 
a font d’inspiració del projecte.

Els projectes analitzats són Under the golden 
sun per Unique Interactive; Immersive Gulf 
Stream Experience per Formula D;  Pacifying the 
south china sea scroll navigator  per Sarah Ken-
derdine i The world pulse per Domestic Data 
Streamers. Al final, consta una taula compa-
rativa on s’avalua de forma esquemàtica els 
diferents projectes segons els criteris d’anàlisi 
escollits. 

De forma resumida es pot dir que d’entre els 
casos analitzats destaquen certes caracte-
rístiques que seria interessant incloure en la 
proposta final d’aquest treball. Aquestes són: 
combinació d’elements físics i digitals, adap-
tació del contingut a un públic infantil, tecno-
logia touchless, experiència multisensorial, ús 
d’un espai photocall i el  valor ètic de la pro-
posta cultural. L’anàlisi complet del benchmar-
king es pot trobar a l’Annex, pàgina 25.

Benchmarking

Laura Trilla. TFG Interacció. Universitat Oberta de Catalunya
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Mapa 
d’empatia
El primer pas en tot procés de disseny cen-
trat en les persones és empatitzar, per tal de 
poder comprendre les necessitats físiques i 
emocionals pels usuaris per qui dissenyem. 
Utilitzar el mètode del mapa d’empatia ajuda 
a començar a definir uns arquetips que res-
ponguin al perfil d’usuaris o públic objectiu 
als quals va dirigida la proposta de disseny. El 
mapa d’empatia ajuda a situar les necessitats 
del projecte fóra del dissenyador, recordant 
que no es dissenya per un mateix sinó per al-
tres col·lectius o comunitats amb motivacions 
i objectius diferents. 

En la imatge inferior, consta el primer mapa 
d’empatia d’una sèrie de quatre arquetips o 
personas que correspondrien a diferents per-
fils potencials d’usuaris. Aquests intenten in-
cloure diferents rangs d’edat i representar un 
grup o comunitat social. D’aquesta manera he 
definit quatre personas: 1) una mare de mitja-
na edat, 2) una nena de primària, 3) un home 
sord i 4) un jove universitari. La resta de ma-
pes d’empatia es poden trobar a l’annex del 
treball.

Mapa d’empatia amb Persona nº1.



Introducció 
a l’accessibilitat

L’Associació Catalana per a la Integració del 
Cec defineix, en un document titulat Per una 
cultura a l’abast de tothom (2004), una sèrie de 
propostes museístiques per garantir l’accés a 
la cultura en igualtat de condicions.

Aquestes propostes es poden resumir en 
els següents punts. Primer, posar a disposi-
ció obres que es puguin tocar per permetre 
una experiència tàctil (primera imatge, Museu 
d’Art de Girona). Per tots aquells objectes que 
per la seva preservació o volum no estiguin a 
l’abast de la mà, es pot oferir una reproduc-
ció o maqueta que permeti a l’usuari fer-se 
una idea de com és l’objecte, edifici o espai. 
Aquest seria l’exemple de la segona imatge 
on consta una maqueta de la façana del Mo-
nestir de Pedralbes al Museu d’aquest. En 
tercer lloc, l’ACIC considera clau proporcionar 
material en braille (imatge tercera del Museu 
Abelló), així com audioguies o material a mida 
i contrastat. Per últim, recomana el servei 
de guies amb formació per a persones amb 
deficiència visual per tal que puguin fer una 
descripció dels elements adaptada a les seves 
necessitats. Per a les activitats en directe com 
el teatre o l’òpera, l’ACIC destaca en el seu ví-
deodocumental l’ús d’auriculars sense fils que 
ofereixen una traducció simultània gràcies a 
un audiodescriptor.

Si es tenen en compte aquestes premisses, 
queda palès que, en el nou paradigma de mu-
seu com a espai d’aprenentatge, cal treure els 
objectes de les vitrines i posar-los a l’abast de 
les persones per facilitar una experiència mul-
tisensorial.

En definitiva, per garantir una experiència 
completa pel col·lectiu de persones amb dis-
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capacitats visuals és imprescindible treballar 
especialment pels sentits de l’oïda i el tacte. 
Incloure el sentit de l’olfacte també pot ser 
molt interessant, tal com es va fer a l’exposició 
Mirada tàctil del Museu Abelló de Mollet del 
Vallès, on es van usar essències olfactives per-
sonalitzades per ajudar a identificar les obres.

Per altra banda, altres tecnologies més moder-
nes com l’ús de webs accessibles o els coman-
daments per veu que permet la Intel·ligència 
Artificial, poden suposar el pròxim pas en 
l’adaptació de la interacció als museus. Un pas 
que, la situació de pandèmia global generada 
per la Covid-19 ha accelerat en tots els àmbits. 
Caldrà doncs, replantejar com es podrien dis-
senyar experiències per a tothom que siguin 
segures i alhora continuïn sent significatives i 
interessants per a persones amb discapacitat.

En l’àmbit local, cal destacar el paper del Mu-
seu d’Art de Girona, el qual va ser un dels pio-
ners a incloure peces accessibles en la seva 
exposició permanent. Joan Surroca, director 
del Museu el 1994, va ser l’impulsor de la pro-
posta, la qual encara inclou explicacions i fu-
lletons en braille, selecció d’objectes que es 
poden tocar i elaboració d’una maqueta. Amb 
tot, també van impulsar canvis per enderro-
car les barreres físiques i d’accés al museu, un 
tema d’inclusivitat essencial i que avui dia es 
troba més estès. 

Joan Surroca, va ser un autèntic pioner de l’ac-
cessibilitat a Catalunya, intentant traslladar 
aquesta passió en la seva feina, canviant a 
poc a poc el museu i adaptant-lo a una reali-
tat que, l’any 1994, ja considerava primordial 
per assolir una societat més justa. De la seva 
entrevista amb l’ACIC, destacaria la seva frase: 
“(...) les utopies d’ahir són les realitats d’avui”.

A més a més
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Enquesta sobre 
discapacitat i cultura
La redacció d’una enquesta és vital per po-
der obtenir feedback directe de la comunitat 
per qui dissenyem. Malgrat que el contacte 
amb l’ONCE no ha donat els fruits esperats en 
quant a la finalització de les respostes de l’en-
questa, sí que puc afirmar que un usuari amb 
ceguera ha comprovat que resulta llegible des 
de VoiceOver. Per tant, malgrat tot, l’enques-
ta està preparada per ser compartida a escala 
local o a gran escala en cas que el projecte de 
disseny de l’exposició es portés a terme.

Enllaç directa a l’enquesta a través de Formu-
laris de Google: https://forms.gle/m4eV8ML-
pzwAqqUGm6 

http://www.webacic.cat/ca/setepunt/setepunt_art.php?id=107


Per tal de tenir una perspectiva autèntica i 
real sobre els reptes comunicatius i socials de 
les persones amb discapacitat auditiva, era 
absolutament crucial cercar el contacte amb 
aquesta comunitat. Només d’aquesta manera 
és possible fer una aproximació que perme-
ti dissenyar amb una mirada que inclogui les 
necessitats d’aquest col·lectiu. És per aquest 
motiu que una entrevista personal amb Lau-
ra Ferrer i Vilaseca, treballadora social de l’As-
sociació Gironina de Sords ha estat clau pel 
desenvolupament d’aquest treball en l’àmbit 
de l’accessibilitat. Pas a pas, i amb molta pe-
dagogia, Laura Ferrer va posar en relleu les 
dificultats a què s’enfronten moltes persones 
sordes en accedir a la cultura. A continuació es 
descriuen una sèrie d’idees a tenir en compte 
quan dissenyem per persones amb dificultats 
auditives.

En primer lloc, sempre que a un espai es re-
produeixin formats audiovisuals (sigui una 
projecció o una pantalla), és important que 
ambdós estímuls no s’interfereixin mútua-
ment, ja que causarien el que es coneix com 
a soroll visual. És preferible evitar que dues o 
més obres audiovisuals estiguin en un mateix 
camp visual, ja que pot resultar una distracció 
per l’usuari.

D’altra banda, hi ha certes persones sordes 
qui presenten dificultats en la lectoescriptura, 
com a resultat d’un tard diagnòstic (sigui per-
què naixen en famílies oients o perquè per-
tanyen a generacions més grans). Com a re-
sultat, hi ha persones que pateixen un retard 
cognitiu en l’aprenentatge i mostren dificultats 
en la lectoescriptura. És per aquest motiu que 

Aproximació a les necessitats 
de les persones sordes en 
l’àmbit cultural

Laura Trilla. TFG Interacció. Universitat Oberta de Catalunya
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per a algunes persones sordes els resulta més 
senzill veure un intèrpret que llegir subtítols 
(perquè aquests presenten de forma massa 
ràpida un lèxic i una gramàtica que els resulta 
massa complex). A més, també és important 
tenir en compte que aquelles zones pensades 
per la conversa o diàleg haurien de tenir una 
mínima il·luminació per tal que les persones es 
puguin veure entre elles signant. Això resulta 
especialment rellevant en sales fosques on es 
projecta material multimèdia. De la mateixa 
manera, si és necessària la presència d’un in-
tèrpret com a guia de l’espai o una activitat, 
cal que almenys aquest, pugui situar-se en un 
espai amb llum per tal d’assegurar el que es 
coneix com a espai sígnic.

Per últim, més enllà de la proposta en si, con-
sidero que cal tenir un compte les aportacions 
que es poden implementar en els punts d’in-
formació o recepció dels centres culturals. 
Un exemple seria l’ús del símbol adaptat per 
a persones sordes, o fins i tot, el símbol d’ac-
cés a llengua de signes (en aquest cas, LSC o 
Llengua de Signes Catalana). De la mateixa 
manera, també es podria disposar d’un car-
tell amb símbols bàsics usats per descriure 
accions (exemple: WC, urgència, trucar, etc.) 
per tal que la persona informativa del cen-
tre es pugui comunicar amb un usuari sord 
si ho necessita. Si es volgués aprofundir més, 
la Generalitat de Catalunya posa a disposició 
del públic unes fitxes que reprodueixen de 
forma gràfica com signar paraules bàsiques 
de cortesia i d’emergència com les que s’han 
mencionat anteriorment (vegeu imatge en la 
pàgina següent). De forma paral·lela, és im-
portant tenir en compte que la propagació de 
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la pandèmia per Covid-19 als inicis de 2020 ha 
ocasionat seriosos problemes de comunicació 
per les persones d’aquest col·lectiu. L’ús ge-
neralitzat de la mascareta obligatòria dificulta 
la comprensió de les persones sordes perquè 
moltes d’elles no poden llegir l’expressió o els 
llavis als altres. És per aquest motiu que cada 
vegada més entitats administratives, culturals 
i educatives de Catalunya estan començant 
a disposar de mascaretes transparents, les 
quals faciliten la lectura labial. Aquest és el cas 
del model Vision Mask fet 100% de Poliamida 
per l’empresa catalana Textil Artigas, el qual 
podria ser utilitzat per personal del museu si 
necessiten comunicar-se amb un usuari sord.

En segon lloc, en cas que la situació actual exi-
gís fer reserva prèvia de les instal·lacions per 
controlar l’aforament, seria convenient que 
aquest es pogués fer per WhatsApp, a més de 
per telèfon o per la web. Com he mencionat 
amb anterioritat, algunes persones sordes 
presenten problemes en la lectoescriptura, 
mentre que d’altres es veuen aclaparats per 
la informació perquè no estan acostumats al 
medi digital. Un servei de missatgeria ràpida 
com WhatsApp permet una comunicació breu 
i amb poques paraules però eficaç.

D’altra banda, pel que fa a la interacció, espe-
cialment pel que fa a la possibilitat que l’usua-
ri pugui introduir dades o donar feedback, 
seria  realment interessant que les persones 
sordes poguessin respondre en llengua de 
signes. Això suposaria fer que la interacció 
contemplés una opció de resposta accessible 
que s’adapti a les necessitats i hàbits d’aques-
ta comunitat. Per exemple, si durant el re-
corregut expositiu es planteja una pregunta 
i l’usuari pot utilitzar el seu mòbil per enviar 
una resposta al núvol o les xarxes socials, se-
ria preferible que la resposta pogués ser en 
format textual o vídeo. Aquesta última opció 
permetria a les persones sordes filmar-se sig-
nant i per tant, comunicar-se amb la seva llen-
gua nativa. Amb això, es dóna més llibertat a 
l’usuari perquè s’expressi de la manera que 
prefereixi i es demostra que no hi ha una úni-
ca forma comunicació.

Per acabar, cal destacar el paper fonamental 
que suposa l’acte d’empatitzar amb l’usuari en 
qualsevol procés de disseny. Aquest pas no 

La icona de l’esquerra indica lloc o servei adaptat per 
persones sordes, mentre que la de la dreta és 
indicativa de l’ús de la llengua de signes.

Cartell sobre vocabulari d’emergències fer per l’Asso-
caició Catalana pro Persornes amb sordceguesa.

Cartell sobre vocabulari sobre saludar fet per la Gene-
ralitat de Catalunya.

només contribueix a fer que el resultat final 
tingui una perspectiva més ètica i social que 
demostra el respecte i el compromís cap a qui 
dissenyem sinó que a més, fa que la propos-
ta final adquireix un valor intrínsec més alt en 
tant que el disseny abraça aspectes poc co-
muns o fins i tot desconeguts inicialment pel 
dissenyador.



Interacció accessible 
per a persones cegues
Pel que fa a l’accessibilitat, l’ús del codi Navi-
Lens és una opció cada cop més utilitzada per 
a persones amb ceguera arreu del món. Navi-
Lens és la versió accessible del codi QR; és a dir, 
té les mateixes funcions d’emmagatzement 
de dades, però presenta característiques in-
clusives que permeten que sigui especialment 
útil per persones amb ceguera. Possiblement 
la principal diferència és que no cal enfocar 
el codi per poder llegir-lo, sinó que només cal 
passar el mòbil relativament a prop del codi 
perquè aquest funcioni. NaviLens també és 
efectiu dins un rang de més de dotze vegades 
la distància que un QR, i permet llegir-se en 
tota classe de condicions lumíniques. Aquest 
sistema ser utilitzat per multitud d’objectius, 
des d’orientar l’usuari en l’espai fins a actuar 
com a guia en un museu. En l’actualitat, Navi-
Lens és utilitzat en llocs tan emblemàtics com 
el metro de Nova York o, més a prop nostre, 
al sistema de transport públic de Barcelona 
(autobús i metro), el tram i el transport públic 
de Múrcia i el Museu Arqueològic de Múrcia. 
Potser l’únic desavantatge és que per utilitzar 
els codis NaviLens cal descarregar prèviament 
una aplicació. Si bé això pot no semblar un 
inconvenient pels usuaris amb discapacitat vi-
sual, altres propostes tecnològiques com les 
balises Bluetooth permeten que el públic ge-
neral es beneficiï dels seus serveis de manera 
més intuïtiva. 

En aquest cas, les balises Bluetooth són un 
plantejament més recent del mateix sistema. 
Les balises (o beacons en anglès), són uns dis-
positius que s’utilitzen per emetre un senyal 
Bluetooth a dispositius pròxims sense neces-
sitat de sincronització prèvia ni descàrrega de 
cap a aplicació específica. Això permet que un 
usuari rebi una notificació o missatge al passar 
a prop d’una balisa. No perquè l’usuari hagi 
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A la imatge, un noi utilitzant el codi NaviLens.

A la imatge es pot veure la forma i el funcionament del 
sistema de balises Bluetooth.

ACCESSIBILITAT

escanejat cap codi, sinó simplement perquè la 
balisa ha detectat que hi havia un dispositiu 
mòbil a prop. Aquest sistema obre la porta a 
nous usos socials o de màrqueting, com pot 
ser guiar un turista pel metro o anunciar una 
promoció de sabates en una botiga.

En conclusió, ambdós formats serien com-
patibles amb l’accessibilitat de les persones 
amb discapacitat visual. Malgrat tot, cal tenir 
en compte el context i és que, per a persones 
cegues, el codi NaviLens té una major implan-
tació. Més enllà de la seva utilització, caldria 
veure com el sistema unidireccional de la ba-
lisa Bluetooth pot detectar qui és un usuari 
amb discapacitat i qui no, de manera que la 
informació que proporcioni sigui textual, audi-
tiva, o comprengui algun altre format.



Accessibilitat per a 
tots els públics
Tal com es va valorar en l’anàlisi previ de l’ex-
posició permanent del Museu del Cinema de 
Girona, manquen missatges i espais dirigits 
exclusivament als nens. Tenint en compte que 
és un lloc particularment adreçat a les famí-
lies, adaptar alguns continguts a un públic 
més infantil suposaria un valor afegit en l’ex-
posició Dissenyant el futur del cinema. És per 
aquest motiu que una de les propostes gràfi-
ques és escriure missatges adreçats a nens i 
nenes d’entre 6 i 12 anys que estiguin a la seva 
alçada. Aquestes frases no han de ser simpli-
ficacions del text explicatiu adreçat a adults, 
ja que els pares ja poden adaptar el contingut 
a l’edat i l’interès dels seus fills. Altrament, els 
missatges poden ser de caràcter més creatiu i 
dinàmic, amb l’objectiu d’interpel·lar als nens 
directament i fer-los sentir part del diàleg de 
la proposta. Aquests missatges es podrien po-
sar a les parets i aparèixer de forma puntual 
per cridar l’atenció i curiositats de públic més 
jove. El tipus de missatge utilitzat podrien ser 
frases amb un llenguatge més juvenil o pre-
guntes que els animin a imaginar invents, es-
cenaris o tecnologia del futur utilitzant la seva 
imaginació. 
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Naturalment, i perquè els nens puguin re-
conèixer aquests missatges, s’utilitzaran il·lus-
tracions especials que acompanyin el text i 
que reforcin la idea de continuïtat i pertinença 
cada cop que vegin aquesta imatge en les pa-
rets del recorregut. Per tal que els nens i nenes 
es sentissin més identificats amb aquest tipus 
de missatges, es podria crear un personatge, 
també petit, com ells i que els acompanyés 
al llarg de tot el recorregut expositiu, apare-
guen de tant en tant, com si s’amagués i do-
nant temps a l’infant perquè assimili i interac-
tuï amb la resta de contingut presentat. Com 
a resultat, la creació d’un personatge ajudaria 
als nens a comprendre i reflexionar sobre el 
contingut de l’exposició al mateix temps que 
faria més amena i divertida l’experiència mu-
seística. A més, el personatge també podria 
servir com a reforç per la creació d’activitats 
addicionals dirigides a un públic infantil en 
el marc de l’exposició temporal. Un exemple 
podria ser un taller titulat “Jo també invento!” 
orientat a nens de primària amb l’objectiu de 
pensar un objecte o servei innexistent que els 
agradaria tenir en le futur i fer-ne un prototip 
amb material de manualitats.

Il·lustracions pròpies creades en el marc del disseny de l’artefacte final.



Cultura segura
La situació pandèmica per Covid-19 que s’ha 
donat a principis de 2020 i ha afectat a tot el 
món, ha perjudicat severament el sector cultu-
ral arreu. A Catalunya ha sorgit un moviment 
anomenat Cultura Segura que aposta per 
adaptar les iniciatives culturals a les mesures 
higièniques necessàries per evitar la propaga-
ció del virus i, alhora, poder garantir l’accés a 
la cultura, com a bé de primera necessitat. 

Si bé, s’entén que la situació d’emergència ac-
tual és temporal, la proposta d’aquest treba-
ll està dissenyada tenint en compte aquesta 
circumstància de manera que pugui tenir lloc 
fins i tot durant aquesta casuística tan excep-
cional. La idea és que l’exposició permeti un 
accés a la cultura segur i de valor pels visitants, 
fins i tot amb unes mesures de seguretat que 
limiten tant la interacció entre persones. Per 
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tal d’aconseguir aquest objectiu, s’ha tingut 
particular cura d’escollir mètodes d’interacció 
que no requereixin el contacte físic amb cap 
dispositiu o superfície d’ús públic. Amb aques-
ta premissa, queden descartades les pantalles 
tàctils, botons, palanques i audioguies, entre 
molts d’altres. En canvi, han pres protagonis-
me les tecnologies contactless com els sensors 
de moviment, balises Bluetooth, sensors Kin-
nect, codis QR, xarxes socials i l’ús del mòbil 
com a joystick personal per interactuar amb 
l’entorn. 

Aquest projecte museístic vol demostrar que 
no només és possible crear una exposició que 
sigui factible en l’època actual sinó que, per les 
seves característiques, sigui també atemporal 
i es pugui realitzar amb normalitat en un futur 
proper.

Imatge del Diari La Vanguardia on surten un grup de persones reivindicant la cultura a Barcelona (24/07/20).



Tipografia
La tipografia pels títols i subtítols de l’exposi-
ció serà la Major Mono Display, una tipo gra-
tuïta de Google fonts. És una tipografia d’estil 
monospaced geomètric sense serifa que uti-
litza alguns caràcters molt particulars que li 
dónen un to transgressor. Com es pot veure, 
té un caràcter marcadament futurista sense 
ser esteriotipat. Per el text del contingut s’uti-
litzarà la Open Sans, per la seva alta llegibilitat 
en suport gràfic i digital.

Títol i subtítol
Contigut textual

La tipografia escollida per les il·lustracions 
infantils és la Grandstand i presenta un estil 
scrip que aporta un toc juvenil i desenfadat, 
ideal per dirigir-se a aquest tipus d’audiència. 
És de domini públic.

Text infantil
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Paleta 
cromàtica
La combinació cromàtica busca evocar mo-
dernitat, futurisme, vitalitat, dinamisme i 
energia. La idea és utilitzar uns colors que 
contrastin amb les parets gris fosc de la sala. 
Si bé, la combinació és poc convencional, es 
busca crear una sensació de xoc i certa inco-
moditat en l’espectador. No es tracta de bus-
car una simbiosi harmoniosa del color, sinó 
al contrari generar tensió i estranyesa. Amb 
això, vull crear un ambient que afavoreixi la 
contraposició d’idees i la creativitat. Els colors 
seran utilitzats juntament amb el blanc i dife-
rents tons de gris com a colors de marca en el 
material gràfic de l’exposició, així com en les 
il·lustracions a les parets i en els recursos au-
diovisuals. Pel que fa a la teoria del color, el 
llima és un to que aporta jovialitat i energia; 
mentre que el lila desprèn excentricitat, misti-
cisme i tradicionalisme.

Moodboard Il·lustracions
La realització d’un moodboard o taulell d’inspi-
ració ha sigut un pas imprescindible en l’etapa 
prèvia de generació d’idees. Aquesta eina ha 
permès trobar projectes semblants a la pro-
posta plantejada, i alhora cercar recursos grà-
fics que s’adeqüin a l’estil que persegueix el 
treball. Enllaç: https://pin.it/2qvCRzh

Les il·lustracions creades per l’exposició bus-
quen -igual que la paleta-, generar contrast 
i afavorir l’associació d’idees divertides i poc 
convencionals. En les il·lustracions s’ha com-
binat la il·lustració digital flat amb fotografies 
en blanc i negre per emfatitzar la contrapo-
sició entre passat i futur. Destaca l’ús de fo-
tografies icòniques del cinema com la figura 
de Charles Chaplin. Per altra banda, la sèrie 
d’il·lustracions infantils ha servit d’inspiració 
principalment les obres del grup Craftwork de 
yellowimages.com.

https://pin.it/2qvCRzh
https://yellowimages.com/craftwork
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Conclusions
Aquest treball ha estat un projecte força ambi-
ciós des del principi, ja que es va decidir com-
prendre aspectes molt diversos, des de la in-
clusivitat en la diversitat funcional fins a oferir 
una proposta que pogués ser aplicada fins i 
tot amb les restrictives mesures que afecten 
l’àmbit cultural a causa de la pandèmia per 
Covid-19 l’any 2020 i 2021. Per això ha estat 
un repte lligar múltiples aspectes conceptuals 
com l’accessibilitat vista des de diferents pers-
pectives amb l’accés per a famílies i infants, i al 
mateix temps, incloure la immersivitat, la par-
ticipació i la interacció en la proposta. El resul-
tat final és una experiència que es pot viure 
des de diversos suports físics i digitals i que 
resulta en una interacció a prova de Covid-19. 

Pel que fa a la representació gràfica del pro-
jecte, un altre repte ha estat dissenyar l’or-
ganització del contingut pensant que aquest 
anirà a la paret en lloc d’un suport més habi-
tual com pot ser una revista o una pamflet. En 
aquest aspecte ha estat clau pensar en l’alça-
da de les persones, l’espai, etc. Durant el pro-
cés de prototipatge ha estat important recor-
dar que malgrat que un disseny pot quedar bé 
a la pantalla, no quedaria ben distribuït al llarg 
d’una paret. Per això s’han realitzat alguns can-
vis per millorar la llegibilitat com per exemple, 
deixar marges a la part superior i inferior de 
cada paret perquè el contingut resulti llegible 
d’acord amb l’alçada d’una persona adulta. 

D’altra banda, un punt que aporta valor afe-
git al treball és el caràcter professionalitzador 
del projecte, ja que aquest s’ha realitzat amb 
la col·laboració inestimable de l’estudi gironí 
Lighthink Lab, el que fa que tot aquest treball 
teòric tingui una possibilitat real de materialit-
zar-se en una proposta per director del Museu 
del Cinema de cara l’any 2021-2022. 

Com a crítica constructiva, potser caldria un 
desenvolupament gràfic més important del 
treball. Es podria elaborar una portada d’inici 
de l’exposició, així com aprofundir en el trac-
tament de les imatges o fins i tot, realitzar un 
mockup sobre com podria ser l’experiència 
transmèdia a les xarxes socials. 

Tot i això, el procés de disseny s’ha donat tal 
com s’esperava en la planificació inicial i s’han 
anat resolent els dubtes amb temps. D’aques-
ta manera, gradualment, s’han assolit fites 
rellevants per la consolidació de la proposta 
com és la correcta distribució de l’espai, as-
segurant la mobilitat de les persones i alhora 
adequant l’organització del contingut al des-
envolupament de la narrativa. 

Amb tot, el més destacat de l’exposició és el 
caràcter social de la proposta en tant que ofe-
reix eines de participació per empoderar la 
ciutadania i visibilitzar la inclusivitat. A més, la 
forma transversal en què la proposta s’estén 
al futur -a través de la càpsula del temps digi-
tal-, allarga la discussió sobre les noves tecno-
logies i món del demà i aporta un valor afegit 
a l’experiència museística.
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Femme Fatale Studio [en línia] [data de consul-
ta: 17 de setembre de 2020] Disponible a: ht-
tps://www.femmefatale.paris/en

Belén Santa-Olalla [en línia] [data de consulta: 
17 de setembre de 2020] Disponible a: http://
belensantaolalla.es/

Lance Weiler [en línia] [data de consulta: 17 de 
setembre de 2020] Disponible a: http://lan-
ceweiler.com/

Gameplay Cultura del Videojuego CCCB Dossier 
de Premsa [en línia] [data de consulta: 17 de 
setembre de 2020] Disponible a: https://www.
cccb.org/rcs_gene/CCCB_Dossier_de_prensa_
Gameplay_es.pdf

EMPAC Performing Arts Center [en línia] [data 
de consulta: 17 de setembre de 2020] Dispo-
nible a: https://empac.rpi.edu/events/2005/
bubbles

Studio AATOAA [en línia] [data de consulta: 18 
de setembre de 2020] Disponible a: https://
aatoaa.com/

Lucidchart: Online Diagram Software & Visual 
Solution [data de consulta: 23 de setembre de 
2020] Disponible a: https://www.lucidchart.
com/

Creately: Chart, Diagram & Visual Canvas Sof-
tware  [data de consulta: 23 de setembre de 
2020] Disponible a: https://creately.com/

Crea un Diagrama de Gantt: Las 10 Mejores Al-
ternativas a Microsoft Project en 2020 [data de 
consulta: 23 de setembre de 2020] Disponible 
a: https://thedigitalprojectmanager.com/es/

alternativas-a-microsoft-project/

TeamGantt Features [data de consulta: 23 de 
setembre de 2020] Disponible a: https://www.
teamgantt.com/features

Mosaic | Creación de un instrumento musical 
interactivo: MIDI Hero [en línia] [data de con-
sulta: 25 de setembre de 2020] Disponible 
a: https://mosaic.uoc.edu/2019/07/31/crea-
cion-de-un-instrumento-musical-interacti-
vo-midi-hero/

Experiencias [en línia] [data de consulta: 25 de 
setembre de 2020] Disponible a: https://mo-
saic.uoc.edu/tag/experiencias/page/4/

Creación de una animación infantil basada en el 
cuento Federito, el trébol de cuatro hojas
[data de consulta: 25 de setembre de 
2020] Disponible a: https://mosaic.uoc.
edu/2018/12/05/creacion-de-una-anima-
cion-infantil-basada-en-el-cuento-federi-
to-el-trebol-de-cuatro-hojas/

TFM: SexoDCero. El éxito de una metodología, 
seguimiento continuo y trabajo eficaz [data de 
consulta: 25 de setembre de 2020] Disponible 
a:  https://mosaic.uoc.edu/2020/02/12/tfm-se-
xodcero-el-exito-de-una-metodologia-segui-
miento-continuo-y-trabajo-eficaz/

TFM: SexoDCero. El éxito de una metodolo-
gía, seguimiento continuo y trabajo eficaz 
[en línia] [data de consulta: 25 de setem-
bre de 2020] Disponible a: https://mosaic.
uoc.edu/2020/02/12/tfm-sexodcero-el-exi-
to-de-una-metodologia-seguimiento-conti-
nuo-y-trabajo-eficaz/
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sordos [en línia] [data de consulta: 13 de no-
vembre]. Disponible a:
https://www.lavanguardia.com/tecno-
log ia /mov i les -d ispos i t i vos/ap l i cac io -
nes/20150422/54430783651/promet -
teo-app-turistas-sordos.html

Accesibilidad auditiva en museos [en línia] 
[data de consulta: 13 de novembre]. Disponi-
ble a: https://agbellinternational.org/museos/

BJ Adaptaciones tu apoyo, tu tecnología [en 
línia] [data de consulta: 13 de novembre]. Dis-
ponible a: https://bjadaptaciones.com/4-acce-
so-a-dispositivos

Gueopic App [en línia] [data de consulta: 13 de 
novembre]. Disponible a: http://gueopic.com/
gueopic-app/

The digital transformation of audioguides - 
GVAM  [en línia] [data de consulta: 13 de no-
vembre]. Disponible a: https://www.gvam.es/
transformacion-digital-audioguias/

Així funciona el rastreig de contactes per Blue-
tooth [en línia] [data de consulta: 14 de no-
vembre]. Disponible a:
https://www.ara.cat/media/rastreig_de_
contac tes -b luetooth -coronav i rus -co -
vid-19_0_2457954339.html

Wikipedia Baliza electrónica [en línia] [data de 
consulta: 14 de novembre]. Disponible a:
https://es.wikipedia.org/wiki/Baliza_electr%-
C3%B3nica#Aplicaciones_de_los_beacons

Què heu de saber sobre l’ús de les balises 
Bluetooth  [en línia] [data de consulta: 14 de 
novembre]. Disponible a:
https://cat.small-business-tracker.com/what-
you-need-know-about-using-bluetooth-bea-
cons-622700

Balizas Bluetooth guiarán a personas ciegas 
en el metro [en línia] [data de consulta: 14 de 
novembre]. Disponible a:

https://computerhoy.com/noticias/hardwa-
re/balizas-bluetooth-guiaran-personas-cie-
gas-metro-25347

Technolugi e Informática : Balizas Informati-
vas: La nueva tecnología del comercio. [en lí-
nia] [data de consulta: 14 de novembre]. Dis-
ponible a:
http://technolugi.blogspot.com/2015/03/bali-
zas-informativas-la-nueva.html

NaviLens EMPOWERING the visually impaired 
[en línia] [data de consulta: 14 de novembre]. 
Disponible a: https://www.navilens.com/

Fases del Design Thinking: Parte II [en línia] 
[data de consulta: 15 de novembre]. Disponi-
ble a:
https://slashmobility.com/blog/2020/08/fa-
ses-del-design-thinking-parte-ii/

Design Thinking, una metodología para inno-
var en cinco pasos [en línia] [data de consulta: 
15 de novembre]. Disponible a: https://www.
creatividad.cloud/design-thinking-una-meto-
dologia-para-innovar-en-cinco-pasos/

La cuarta pared en el cine [en línia] [data de 
consulta: 15 de novembre]. Disponible a: 
https://elpalomitron.com/peliculas-se-
ries-ruptura-cuarta-pared/

Redacción. ¿La cultura es segura? Diario La 
Vanguardia [en línia]. 2020. Vol., núm., [Con-
sulta: 15 de novembre]. Disponible a:https://
www.lavanguardia.com/participacion/deba-
tes/20200724/482475310998/debate-seguri-
dad-cultura-pandemia-covid-19-crisis-sector.
html

Aquest estiu, Cultura Segura! Tot preparat per 
les activitats culturals i d’oci durant aquest es-
tiu  [en línia] [data de consulta: 15 de novem-
bre]. Disponible a:
http://www.palauplegamans.cat/pl101/ser-
veis/sanitat-i-salut-publica/id3778/la-festa-
major-2020-es-transforma-en-diverses-acti-
vitats-culturals-i-d-oci-durant-el-mes-d-agost.
htm

Paleta cromàtica Coolors [en línia] [data de 
consulta: 15 de novembre]. Disponible a:
https://coolors.co/da26fa-d7fa2a-303030
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100 Most Iconic Shots of All Time - Labeled!  
[en línia] [data de consulta: 5 de desembre]. 
Disponible a:
https://www.youtube.com/watch?v=gEvV9zI-
Hv7U&src_vid=RPB2U2dCFI4&feature=iv&an-
notation_id=annotation_3941834999&ab_
channel=CineFix

El projecte NaviLens de TMB, finalista dels 
guardons internacionals que concedeix la 
UITP  [en línia] [data de consulta: 5 de desem-
bre]. Disponible a:
https://noticies.tmb.cat/empresa/projecte-na-
vilens-de-tmb-finalista-guardons-internacio-
nals-que-concedeix-uitp

Speakers Global Public Transport Summit [en 
línia] [data de consulta: 5 de desembre]. Dis-
ponible a: https://uitpsummit.org/speakers/
pellot/

La tecnología murciana que amenaza los có-
digos QR [en línia] [data de consulta: 5 de 
desembre]. Disponible a: https://www.laver-
dad.es/murcia/tecnologia-murciana-amena-
za-20180305203331-nt.html?ref=https%3A%-
2F%2Fwww.google.com%2F

Un conte à votre façon [en línia] [data de con-
sulta: 5 de desembre]. Disponible a: 
https://www.kb.nl/fr/collection-koopman/un-
conte-a-votre-facon

Un Conte à votre façon, Raymond Queneau 
[en línia] [data de consulta: 5 de desembre]. 
Disponible a: https://acolitnum.hypotheses.
org/238

Craftwork on Yellow Images Creative Store  
[en línia] [data de consulta: 5 de desembre]. 
Disponible a: https://yellowimages.com/craf-
twork

Tipografies utilitzades
Fuente Grandstander - Descargar  [en línia] 
[data de consulta: 15 de novembre]. Dispo-
nible a: https://fontmeme.com/fuentes/fuen-
te-grandstander/

Fuente Major Mono Display - Descargar 
Google Fonts [en línia] [data de consulta: 15 
de novembre]. Disponible a: https://fonts.

google.com/specimen/Major+Mono+Dis-
play?category=Monospace&preview.text=-
Dissenyant%20el%20cinema%20del%20fu-
tur&preview.text_type=custom#about

Fuente Open Sans - Descargar Google Fonts 
[en línia] [data de consulta: 15 de novembre]. 
Disponible a:
https://fonts.google.com/specimen/Open+-
Sans?preview.text=Dissenyant%20el%20cine-
ma%20del%20futur&preview.text_type=cus-
tom&query=open+sans 

Drets d’imatge 
Business budget chart and eyeglasses on laptop 
with spiral notepad and pen against blue bac-
kground Free Photo. Image: Freepik.com. Free 
for personal and commercial purpose with at-
tribution. Disponible a: 
https://www.freepik.com/free-photo/paper-
pencil-work-touch-business-usb_1236222.ht-
m#page=1&query=charts&position=24

Imatge utiltizada al prototip de l’Espai A3: projec-
ció per Lucrezia Carnelos a Unsplash.com. 
https://unsplash.com/photos/IMUwe-p1yqs
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Mapa 
d’empatia

Planificació
ANNEX

Mapa d’empatia amb Persona nº2. Planificació feta a TeamGantt.com.

Planificació feta a TeamGantt.com.Mapa d’empatia amb Persona nº3.

Mapa d’empatia amb Persona nº4.



Under the golden sun
Benchmarking

L’exposició Under the golden sun té lloc al Pan 
Tadeusz Museum del National Ossolinski Ins-
titute de Polònia. Aquesta exposició versa so-
bre la cultura i història poloneses a través de 
la seva lluita per esdevenir un estat indepen-
dent. El museu compta amb més d’un cente-
nar de punts interactius, convertint-se en un 
dels museus més moderns del país. 

Pel disseny de l’exposició han pres un enfo-
cament holístic centrat en fomentar un apre-
nentatge creatiu a través de la Realitat Virtual, 
pantalles tàctils, projeccions i programes de 
reconeixement del moviment (imatge supe-
rior dreta). 

Tal com explica l’estudi Unique Interactive, el 
seu objectiu va centrar-se en crear “interfícies 
dinàmiques no estandarditzades, les quals per-
meten als visitants connectar amb les tecnolo-
gies en un nou nivell” (traducció pròpia). 

En resum, es tracta d’una exposició que ofe-
reix un ampli ventall de formats d’interacció, 
englobant un públic per a totes les edats i que, 
lluny de treure l’atenció al contingut, subratlla 
la narrativa d’allò que es vol explicar.

Laura Trilla. TFG Interacció. Universitat Oberta de Catalunya

Font: http://unique-interactive.com/portfolio_page/
pantadeusz/
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Immersive Gulf 
Stream Experience

Immersive Gulf Stream Experience es trac-
ta d’una simulació que té lloc al Patricia and 
Phillip Frost Museum of Science de Miami l’any 
2017. Aquesta exposició vol acostar els locals 
al seu medi natural, portant-los al centre del 
fenomen que tant determina les seves vides 
com és el corrent marí de la costa est de Flo-
rida. Per acostar els ciutadans a la realitat de 
la vida marina, l’estudi Formula-D crea una 
projecció interactiva en la qual es reprodueix 
la fauna d’aquest ecosistema en el seu estat 
natural. 

Una pantalla de divuit metres de llargada em-
fatitza la sensació d’immensitat de l’oceà. Al-
hora, sis sensors de moviment detecten la po-
sició i els gestos del públic davant la pantalla; 
facilitant la interacció amb les animacions 3D. 
El component sonor és especialment rellevant 
en aquesta performance, ja que transporta i 

emociona l’usuari a través d’una música suau 
i ocasionals sons de balenes i altres animals 
marins. A més, per fer més real l’experiència 
auditiva, deu altaveus es reparteixen al llarg 
de la pantalla per sonar exactament en el punt 
concret on es trobi l’animal. 

Aquesta proposta no només és altament im-
mersiva sinó que aconsegueix fomentar l’in-
terès per la ciència a través d’un aprenentatge 
innat i natural per l’ésser humà com és l’ob-
servació i la participació (durant la interacció, 
els usuaris esdevenen una part més del medi). 
Per si no fos prou, aquest tipus de propostes 
podrien convertir-se -segons Formula-D- en 
alternatives més sostenibles i ètiques als tra-
dicionals zoològics, doncs representen una 
forma més respectuosa d’aprendre sobre l’en-
torn.

Font: https://www.formula-d.com/projects/frost-museum-of-science/
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Rebuilding the Tong-An 
ships New Media art 

exhibition
Aquesta exposició, comissariada per Sarah 
Kenderdine, té lloc al National Palace Museum 
de Hong Kong (Xina) el 2015. Consta d’un es-
pai molt complet on s’explica, a través de di-
ferents suports, la cultura marítima de l’Àsia 
oriental durant el segle XIX i l’origen i la com-
posició dels tradicionals vaixells Tong-an. 

La riquesa de suports didàctics de l’exposició 
fa que Rebuilding the Tong-An ships New Media 
art exhibition  es converteixi en una experièn-
cia d’aprenentatge d’alt nivell. L’equilibri entre 
elements gràfics, maquetes, objectes exposi-
tius i decoratius i els múltiples suports digitals 
aporta un dinamisme únic a l’espai; i permet 
als usuaris accedir al coneixement de diferents 
formes. Tot plegat resulta en una exposició on 
la diversió i l’entreteniment esdevenen la via 
d’accés al coneixement. 

Gràcies a la multitud de punts interactius el 
públic pot aprendre a través de l’experiència; 
per exemple, simulant que tripulen un dels 
vaixells Tong-An (imatge inferior esquerra). 
Al llarg de l’exposició hi tenen lloc projeccions 
hologràfiques, visualitzacions 3D, realitat aug-
mentada, jocs amb sensors de moviment, art 
digital interactiu, videojocs, projecció d’audio-
visuals i fins i tot, un photocall.

Un punt interessant a destacar és la varietat 
en el grau d’interactivitat que s’ofereix: des de 
jocs més actius (sensors de moviment) a més 
passius (projeccions 3D) i amb diferents graus 
de dificultat; fent que sigui una exposició apte 
per a tots els públics.

Font: https://sarahkenderdine.info/installa-
tions-and-curated-exhibitions/rebuilding-tong-an-
ships-new-media-art-exhibition

Laura Trilla. TFG Interacció. Universitat Oberta de Catalunya
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The World Pulse
The World Pulse és un projecte de visualit-
zació de data fet per l’estudi Domestic Data 
Streamers per l’Organització de les Nacions 
Unides. Realitzat el 2017, aquesta iniciativa 
volia acostar a les persones els 17 Objectius 
de Desenvolupament Sostenible aprovats per 
la ONU el 2015. 

Per tal de valorar l’impacte que cadascún 
d’aquestes temes cabdals té en la societat, 
es van rastrejar les paraules clau (identitat de 
gènere, educació de qualitat, etc.) a les xarxes 
socials. Amb aquesta informació es va crear 
un pols o ritme cardíac per a cada tema, el 
qual permet monitoritzar com de “viu” està 
cada tema  a les xarxes. 

Aquest mètode permet a l’usuari observar 
ràpidament els majors interessos de la socie-
tat actual, identificar desigualtats i prendre 

consciència de la necessitat d’obrir més vies 
de diàleg i acció cap a temes més marginals. 
Aquest tipus de narrativa invita l’usuari no 
només a escoltar sinó a participar activament 
en l’experiment donant la seva pròpia veu a 
les xarxes i canviant així el ritme de cada tema. 

Aquesta iniciativa, igual que Immersive Gulf 
Stream Experience de Formula-D, té un compo-
nent simbòlic important, així com una belle-
sa poètica que es desprén de lligar conceptes 
més acadèmics com la recol·lecció de dades, 
amb d’altres amb una càrrega emocional com 
és el ritme cardíac d’una persona.

Font: https://domesticstreamers.com/project/the-world-pulse/
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Taula comparativa

Laura Trilla. TFG Interacció. Universitat Oberta de Catalunya

Combina elements digitals i físics

01 Under the golden sun

És present a l’exposició

Conté multitud de formats interactius

02 Immersive Gulf Stream Experience

Conté jocs

03 Pacifying the south china sea scroll navigator

Conté photocall (o altra forma de promocio-
nar l’exhibició)

04 The world pulse

Ofereix interacció touchless

És una proposta amb valor ètic

Adaptada per a nens

Proposta multisensorial

Connexió amb l’entorn/valors locals

Usa la diversió com a mitjà per l’aprenentage

Conté diferents formes d’accedir al coneixe-
ment

Apte per a persones cegues

Compta amb maquetes o objectes per tocar

Apte per a persones sordes 

Ofereix varis nivells d’interactivitat (passiu/
actiu)

Ofereix immersivitat (l’usuari modifica l’en-
torn de l’experiència)

Ús actiu de xarxes socials o mòbil

01 02 03 04
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Recompte de paraules:  5926 paurales


