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PERSONALITZACIÓ 

Creació de rutes 

Postals personalitzades 

RECONEIXEMENT 
ÒPTIC 

Reconeixement d'imatges 

REALITAT 
AUGMENTADA 

Multimèdia 

GEOLOCALITZACIÓ iBeacon  

VIRALITZACIÓ DE 
CONTINGUT 

Compartir tours creats per 
usuaris 

Xarxes socials 

CERCA 

Llista d'obres preferides 

Índexs 

Filtres de cerca 

MONITORITZACIÓ 

Estadístiques d'ús 

Recomanador de tours 

JOC i GAMIFICACIÓ Test i microcredencials 

La tecnologia mòbil ha permès als museus convertir-se en entorns més interactius, ampliant d’aquesta 

manera la gamma de possibilitats tècniques brindades per gaudir d’una visita al museu. 

La majoria d’apps museístiques són orientades a ruta i algunes permeten 

als usuaris crear-se rutes personalitzades segons les seves preferències. 

Les peces que formen les col·leccions es poden agrupar i reagrupar en 

les rutes segons diversos criteris. 

Interactivitat digital entre el museu i el visitant a 

través de les aplicacions mòbils 

L’app permet als usuaris capturar una fotografia de la peça i compartir-la 

com una postal a través Facebook, Twitter o correu electrònic. D’aquesta 

manera, els visitants poden prendre un souvenir personalitzat de la seva 

visita. 

Algunes apps poden reconèixer automàticament peces d’art per mitjà 

d’un software de reconeixement d’imatges, oferint accés a contingut 

addicional. Un cop la fotografia és presa per l’usuari, l’aplicació detecta 

automàticament l’obra i visualitza informació sobre la peça sense haver 

de cercar-la o d’introduir cap codi. 

Algunes apps ofereixen rutes geolocalitzades on es reprodueixen escenes 

històriques multimèdia per mitjà de la realitat augmentada en determinats 

punts d’interès. 

El museu instal·la sensors pròxims a les obres que envien una notificació 

a l’app quan el visitant s’apropa. En comparació amb les eines 

d’escaneig, aquest sistema té l’avantatge de què els sensors iBeacon 

donen l’ordre a l’app de mostrar automàticament el contingut. 

La majoria d’apps museístiques són orientades a ruta i algunes permeten 

als usuaris crear-se rutes personalitzades i compartir-les amb altres 

usuaris segons les seves preferències. Per tant, ens trobem davant la 

possibilitat d’escollir rutes que han estat creades tant pels propis visitants. 

 
L’app permet als usuaris capturar una fotografia de la peça i compartir-la 

com una postal a través Facebook, Twitter o correu electrònic. D’aquesta 

manera, els visitants poden prendre un souvenir personalitzat de la seva 

visita. 
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Compartia – Gamified Prototyping http://compartia.net/   

L’aplicació proveeix una llista dinàmica de les obres preferides a criteri 

dels visitants, com també una llista d’obres recomanades escollides pels 

curators. 

L’aplicació proveeix un índex d’obres i artistes de la col·lecció i un glossari 

de termes relacionats amb l’art. 

Algunes aplicacions inclouen etiquetes als ítems de les exposicions. Els 

usuaris poden usar filtres de cerca per trobar exposicions que continguin el 

corresponent terme. 

Les estadístiques que representen el comportament dels usuaris dins l’app 

poden proporcionar informació precisa sobre les seves dinàmiques i 

preferències si són sotmeses a un procés d’anàlisi i interpretació de dades. 

Algunes apps ofereixen un sistema de recomanació de tours basat en 

interessos, grups d’edat i temps disponible, tot i que no consisteix 

exactament en un sistema de recomanació automatitzat. 

Algunes apps contenen jocs orientats a l’aprenentatge i que estan enfocats 

per a tots els públics possibles. El format de joc pot incloure qüestionaris 

interactius o missions de recerca d’objectes. 

El mapa de competències és un procés que en qualsevol marc metodològic d’un projecte serveix per 

identificar les funcionalitats clau i integrar-les com a requeriments al llarg del seu cicle de desenvolupament 

per al disseny conceptual i  funcional d’una aplicació mòbil. 
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