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1. Objectius del manual
Una de les funcions de l’Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de
Catalunya (OPPCC) és el recompte dels visitants dels equipaments patrimonials de
Catalunya.
Els objectius del manual són:
• Donar suport als museus i equipaments patrimonials que no disposen d’un
sistema de tíqueting.
• Facilitar el recompte dels públics per poder conèixer, avaluar i generar informació
útil sobre els seus públics.
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2. Com utilitzar el manual
Els equipaments patrimonials registren les dades per recomptar els seus públics
des de dos llocs diferents:
• Taquilla: dades que es recullen al taulell de recepció o a la taquilla. Les dades es refereixen als
visitants que visiten exposicions i/o fan ús de les activitats organitzades per l’equipament
(exemples 1 a 8).
• Oficines: dades que es registren als despatxos o les oficines de l’equipament. Les dades es
refereixen als visitants que fan ús de serveis museístics (arxiu, biblioteca, fons, etc.), als visitants a
les inauguracions de les exposicions, als que assisteixen a activitats organitzades per organismes
aliens (cessions i lloguers d’espais) o a les persones que assisteixen a esdeveniments organitzats
per l’equipament però realitzats fora de l’edifici (exemples 9 a 11).

Aquest manual presenta l’eina de recollida de dades per a tots dos llocs, incloent-hi
exemples de recollida de dades a partir de diferents casos.
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2. Com utilitzar el manual
Estructura del manual
▪ Conceptes principals. Definició dels conceptes bàsics del recompte: visitant i ús,
així com les seves tipologies.
▪ Excel “recompte diari”. Descripció de l’eina per a la recollida i registre de les
dades de visitants i usos: fulls diaris a emplenar a la taquilla i a les oficines. També
es presenten els fulls de resum i representació gràfica, que s’omplen
automàticament.

▪ Com s’emplena l’excel.
✓ Exemples taquilla : passos per emplenar la part de l’excel corresponent a la taquilla a partir
de 8 casos diferents de visitants que arriben al museu i dels usos que hi fan i 4 casos extra.
✓ Exemples oficines: passos per emplenar la part de l’excel corresponent a l’oficina a partir de 3
exemples concrets.

▪ Notes per a oficines. Algunes consideracions a tenir en compte en la gestió del
registre de visitants a les oficines.
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3. Conceptes principals*
Què es un visitant?
Persona física que accedeix al recinte del museu per fer ús de la seva oferta, ja sigui de les exposicions (tant les de producció
pròpia com aliena), les activitats pròpies (organitzades pel museu) i/o els serveis museístics (biblioteca/ hemeroteca, arxiu del
museu, fons/reserva, assessorament, etc.). Les persones que accedeixen a activitats no organitzades pel museu seran
comptades com a “Visitants a l'edifici” i en la categoria “Usos per activitats alienes”.

Tipus de visitant:
1. Visitants
segons tipus
d’entrada

Persona física que accedeix al
recinte del museu per fer ús de la
seva oferta, ja sigui de les
exposicions (tant les de
producció pròpia com aliena) i/o
les activitats pròpies
(organitzades pel museu).

2. Visitants
que fan ús de
serveis
museístics

Persones que accedeixen
al museu per fer ús de:
biblioteca/hemeroteca,
arxiu del museu,
fons/reserva,
assessorament, etc.

*Per a una descripció més àmplia dels conceptes, consulteu el
Glossari del Model de recompte dels visitants dels museus i
equipaments patrimonials a Catalunya.

3. Visitants a
l’edifici

4. Visitants
esdeveniments
fora de
l’equipament

a) Persones que acudeixen al recinte museístic i no
visiten exposicions, ni assisteixen a activitats
pròpies del museu, ni fan ús de cap servei
museístic (biblioteca, reserva, etc.). Inclou tant
els que visiten el recinte del museu pel seu valor
arquitectònic sense fer-ne cap altre ús, com els
que vénen per una finalitat no museística
(botiga, cafeteria, lavabos...).
b) Persones que assisteixen a activitats alienes, és
a dir, activitats organitzades per altres entitats.

Persones que assisteixen a activitats
puntuals organitzades per
l’equipament que succeeixen en el
marc d'una celebració, fira, trobada
o similar i no tenen inscripcions ni
recomptes precisos. Es realitzen
fora del museu i no formen part de
l'activitat habitual del museu.
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3. Conceptes principals*
Què és un ús?
Cadascuna de les utilitzacions dutes a terme pels visitants durant la seva estada al museu, ja siguin visites a les exposicions,
assistència a les activitats culturals o ús dels serveis museístics. Cada visitant pot fer un o més usos durant la seva estada al
museu.

Tipus d’usos:
Usos per
exposicions

Nombre de visites a les
exposicions del museu,
permanents o temporals.

Usos per
activitats
pròpies

Usos per
serveis
museístics

Activitats que conformen l’oferta
cultural i educativa del centre,
organitzades per l’equip del
museu. Poden ser per a públic
general, públic escolar, públic
especialitzat o públic familiar.

Altres ofertes relacionades
amb les funcions específiques
del centre: biblioteca/
hemeroteca, arxiu del museu,
fons/reserva, assessorament,
etc.

Usos per
activitats
alienes

Activitats promogudes per altres
organitzacions i que es porten a
terme dins de les instal·lacions del
museu mitjançant cessió o lloguer.

*Per a una descripció més àmplia dels conceptes, consulteu el Glossari del Model de recompte dels visitants dels museus i equipaments
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patrimonials a Catalunya.

3. Conceptes principals*
Què és una sessió?
Les sessions representen cadascuna de les vegades que s’han dut a terme les activitats, classificades segons el tipus de públic
destinatari: escolar, general, familiar o especialitzat.
Per exemple, si durant un dia s’han fet dos tallers escolars -amb el mateix contingut- però per a dos grups escolars diferents,
s’anotaran 2 sessions d’activitat per a públic escolar. Si a més també s’ha fet un altre taller escolar amb un contingut diferent i
una xerrada per a públic especialitzat, s’anotaran 3 sessions per a públic escolar i 1 sessió per a públic especialitzat.

*Per a una descripció més àmplia dels conceptes, consulteu el Glossari del Model de recompte dels visitants dels museus i equipaments
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patrimonials a Catalunya.

4. Excel “recompte diari”
L’Excel “recompte diari” és l’eina de registre de les dades de visitants i usos de cada dia
durant un mes.
Aquest excel està format pels fulls següents:
- 31 fulls diaris, un per a cada dia del mes (Día 1, Día 2, Día 3, Día 4…). Són els únics fulls que s’han d’omplir, la
resta s’omplen automàticament.
- 1 full de resum mensual amb la plantilla oficial de recollida de dades de l’OPPCC que recull el total de les
dades del mes.
- 1 full de dades pròpies i indicadors amb la representació gràfica de les dades recollides al Resum Mensual.
- 1 full de procedències on es generen gràfics automàtics si s’han recollit les procedències dels visitants
(opcional)
- 1 full amb els usos que han tingut les activitats pròpies on es generen gràfics automàtics si s’han recollit els
usos segons les activitats pròpies realitzades (opcional)
- 1 full amb els visitants segons dies, on es generen gràfics automàtics amb la distribució dels visitants segons
el tipus de dia (feiner o cap de setmana / festiu) i el dia de la setmana (opcional).
- 1 full on es copien automàticament les notes (en cas que se n’hagin pres)
- 1 full amb les dades per copiar al document sumatori anual.
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4. Excel “recompte diari”
Full diari
Part a
complimentar a la
taquilla o taulell
de recepció

Part a
complimentar a
l’oficina
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4. Excel “recompte diari”
Full diari (taquilla)
Full per a la recollida de les dades de visitants i usos de cada dia.
Cada fila representa 1 o més persones que visiten juntes. És a dir, una fila servirà igual per registrar
una persona que visita sola com una família monoparental amb dos fills, o bé un grup de 15
persones. Així doncs cada fila representa 1 venda (encara que sigui gratuïta).
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4. Excel “recompte diari”
Full diari (taquilla)
Cada dia situeu-vos a la pestanya del dia corresponent del mes i aneu omplint les
files (més endavant trobareu uns exemples de casos pràctics).
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4. Excel “recompte diari”
Nombre de sessions d’activitats
pròpies, on s’anotarà el nombre de
sessions que han tingut lloc al llarg
del dia, en funció del tipus de Recompte de grups diari,
públic (escolar, especialitzat, que s’actualitza
familiar o general).
automàticament a mode
de marcador en temps
real amb el nombre de
grups del dia.

Full diari (Oficines)

Visitants a l’edifici
total, on s’anotarà
el nombre de
visitants que han
accedit a l’edifici i
no han fet cap
activitat o bé han
participat en
alguna activitat
aliena, no
organitzada pel
propi museu.

Visitants que fan ús de
serveis museístics, on
s’anotarà el nombre
d’usos que s’han fet dels
serveis museístics al llarg
del dia, així com el
nombre de persones que
han fet aquests usos i són
del municipi.
Nombre de sessions
d’activitats alienes, on
s’anotarà el nombre de
sessions (lloguer i cessions)
que han tingut lloc al llarg del
dia, així com el nombre d’usos,
persones que han participat a
cada activitat.

Visitants
esdeveniments fora
del museu, on
s’anotarà el nombre
de visitants que han
participat en els
esdeveniments
organitzats pel
museu fora del
centre.

A cada full diari també hi ha
aquestes taules de resum diari

Recompte de visitants
diari, que s’actualitza
automàticament a mode
de marcador en temps
real amb el nombre de
visitants del dia.

Recompte d’usos diari, que
s’actualitza automàticament a
mode de marcador en temps
real amb el nombre d’usos
del
13
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4. Excel “recompte diari”
Full diari
En cas de no disposar d’equip informàtic a la taquilla, imprimiu un full per cada dia i
ompliu-lo a mà seguint el mateix guió. Podeu passar les dades dels fulls en paper al
full excel amb posterioritat.
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4. Excel “recompte diari”
Full Mensual Sumatori
Aquest full recull el sumatori de totes les dades de cada dia del mes i s’emplena i
actualitza automàticament en temps real.
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4. Excel “recompte diari”
Full Resum mensual

Aquest full transforma les dades del “Full
Mensual Sumatori” en la plantilla oficial de
de l’Observatori dels Públics amb el total
de les dades del mes i s’emplena i
actualitza automàticament en temps real.
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4. Excel “recompte diari”
Full Dades pròpies i indicadors
Aquest full presenta gràficament les dades recollides al Resum Mensual i s’emplena
i actualitza automàticament en temps real.
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4. Excel “recompte diari”
Full Procedències
Aquest full presenta gràficament les dades de procedència en cas que s’hagin
recollit (opcional)
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4. Excel “recompte diari”
Full Usos Activitats Pròpies (I)
Aquest full presenta dades i gràfics si s’han recollit els usos segons les activitats pròpies realitzades (opcional)
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4. Excel “recompte diari”
Full Usos Activitats Pròpies (II)
Escriure a la fila 2 columnes H a AA el nom de les activitats que ofereix l'equipament per tenir una equivalència
entre els noms per defecte i els noms reals de les activitats (exemple: “Activitat 1” = “visita guiada exposició”,
“Activitat 2” = “Visita guiada al casc antic”, “Activitat 3” = “Taller dels mosaics”, etc.).
Recomanem penjar un cartell a la taquilla amb aquestes equivalències per a ús del personal alhora d’anotar les
dades.
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4. Excel “recompte diari”

Full Visitants segons dies (I)
Aquest full genera gràfics automàtics amb la distribució dels visitants segons el
tipus de dia (feiner o cap de setmana / festiu) i el dia de la setmana (opcional).
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4. Excel “recompte diari”

Full Visitants segons dies (II)

Per generar els gràfics s’ha de seleccionar als menús desplegables de la columna C “tipus de dia” per cada dia
del mes (escollir entre feiner o cap de setmana / festiu) i a la columna D escollir el “dia de la setmana” de cada
dia del mes (opcional).
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4. Excel “recompte diari”
Atenció! No oblideu...
... que cada fila representa 1 o més persones que visiten juntes. Si arriba una
parella, per exemple, la registrarem a la primera fila no ocupada. MAI la registrarem
en una fila anterior, ja ocupada per un grup de visitants, per exemple.
... cal registrar el nombre de sessions de les activitats segons el tipus de públic. Per
exemple, si durant un matí s’han fet dos tallers escolars -amb el mateix contingutperò per a dos grups escolars diferents, s’anotaran 2 sessions d’activitat per a públic
escolar.
... cal registrar el nombre d’usos dels “visitants de les activitats alienes”, que són
les activitats promogudes per altres organitzacions i que es porten a terme dins de
les instal·lacions del museu mitjançant cessió o lloguer
...no modifiqueu les fórmules ni les cel·les que no estiguin habilitades per a fer-ho
23

5. Com s’emplena l’excel
Passes per emplenar l’excel tant a taquilla com a oficines a partir d’exemples
concrets basats en situacions reals de visitants.
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5. Com s’emplena l’excel (taquilla)

EXEMPLES: taquilla
Exemple 1: una persona amb entrada gratuïta visita l’exposició permanent i una exposició temporal.
Exemple 2: una parella amb entrada reduïda visita l’exposició permanent amb visita guiada.
Exemple 3: un grup de 15 persones amb entrada reduïda, fan una visita guiada a l’exposició permanent.
Exemple 4: un grup de 20 escolars amb entrada reduïda i el professor amb entrada gratuïta, fan una visita a l’exposició
permanent i un taller escolar.
Exemple 5: una persona amb entrada gratuïta s’apunta a un itinerari o visita guiada per a públic general fora del museu.

Exemple 6: una persona visita l’exposició permanent durant la Nit dels Museus o durant una jornada de portes obertes.
Exemple 7: una família de 4 membres, 2 amb entrada gratuïta i 2 amb entrada general, visiten l’exposició permanent,
l’exposició temporal i fan una activitat per a públic familiar.
Exemple 8: una persona entra a l’edifici del museu però no passa per taquilla doncs vol anar al lavabo o a la botiga o la
cafeteria...

Exemple Extra: com anotar els dies d’obertura
Exemple Extra: com anotar el nombre de grups

Exemple Extra: com anotar el sexe dels visitants (opcional)
Exemple Extra: com anotar la procedència dels visitants (opcional)

Exemple Extra: com anotar els usos que s’han fet de les activitats pròpies realitzades (opcional)
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5. Com s’emplena l’excel (taquilla)

• Exemple 1: una persona amb entrada gratuïta visita l’exposició permanent i una exposició
temporal. Es registrarà:
• Tipus de visitant: 1. Visitants per tarifa
• Ordre diari: un 1 perquè és la primera persona o grup que compra entrada/es aquell dia.
• Visitants per tarifa: a) escollir individual o en grup, b) escollir general, reduïda o gratuïta.

Exemple 1
Pas 1:
registrar
visitants
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5. Com s’emplena l’excel (taquilla)

• Exemple 1: una persona amb entrada gratuïta visita l’exposició permanent i una exposició
temporal. Es registrarà:
• 1 ús d’exposició permanent
• 1 ús d’exposició temporal

Exemple 1
Pas 2:
registrar
usos
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5. Com s’emplena l’excel (taquilla)

• Exemple 2: una parella amb entrada reduïda visita l’exposició permanent amb visita guiada.
• Tipus de visitant: 1. Visitants per tarifa
• Ordre diari: un 2 perquè és la segona persona o grup que compra entrada/es aquell dia.
• Visitants per tarifa: a) escollir individual o en grup, b) escollir general, reduïda o gratuïta.

Exemple 2
Pas 1:
registrar
visitants
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5. Com s’emplena l’excel (taquilla)

• Exemple 2: una parella amb entrada reduïda visita l’exposició permanent amb visita guiada.
• 2 usos d’exposició permanent
• 2 usos d’activitat pròpia (segons tipus de públic: general).
• Anotar el nombre de sessions d’activitats pròpies segons tipus de públic

Exemple 2
Pas 2:
registrar
usos
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5. Com s’emplena l’excel (taquilla)

• Exemple 3: un grup de 15 persones amb entrada reduïda, fan una visita guiada a l’exposició
permanent.
• Tipus de visitant: 1. Visitants per tarifa
• Ordre diari: un 3 perquè és la tercera persona o grup que compra entrada/es aquell dia.
• Visitants per tarifa: a) escollir individual o en grup, b) escollir reduïda o gratuïta, c) escollir grup escolar o no escolar

Exemple 3
Pas 1:
registrar
visitants
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5. Com s’emplena l’excel (taquilla)

• Exemple 3: un grup de 15 persones amb entrada reduïda, fan una visita guiada a l’exposició
permanent.
• 15 usos d’exposició permanent
• 15 usos d’activitat pròpia per la visita guiada (segons tipus de públic: general).
• Anotar el nombre de sessions d’activitats pròpies segons tipus de públic (en aquest cas és la mateixa visita guiada que
en l’exemple anterior i per tant no es torna a anotar)

Exemple 3
Pas 2:
registrar
usos
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5. Com s’emplena l’excel (taquilla)

• Exemple 4: un grup de 20 escolars amb entrada reduïda i el professor amb entrada gratuïta, fan una visita a l’exposició
permanent i un taller escolar.
•
•

Exemple 4
Pas 1:
registrar
visitants

Tipus de visitant: 1. Visitants per tarifa
Ordre diari: un 4 perquè és la quarta persona o grup que compra entrada/es aquell dia.
• Visitants per tarifa: a) escollir individual o en grup, b) escollir reduïda (pels 20 alumnes) i gratuïta (pel professor), c) escollir grup escolar
o no escolar
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5. Com s’emplena l’excel (taquilla)
• Exemple 4: un grup de 20 escolars amb entrada reduïda i el professor amb entrada gratuïta, fan unaExemple 4
visita a l’exposició permanent i un taller escolar.
Pas 2:
• 21 usos d’exposició permanent
• 21 usos d’activitat pròpia pel taller (segons tipus de públic: escolar).
• Anotar el nombre de sessions d’activitats pròpies segons tipus de públic

registrar
usos
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5. Com s’emplena l’excel (taquilla)

• Exemple 5: una persona amb entrada gratuïta s’apunta a un itinerari o visita guiada per a
públic general fora del museu.
• Tipus de visitant: 1. Visitants per tarifa
• Ordre diari: un 5 perquè és la cinquena persona o grup que compra entrada/es aquell dia.
• Visitants per tarifa: a) escollir individual o en grup, b) escollir general, reduïda o gratuïta

Exemple 5
Pas 1:
registrar
visitants
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5. Com s’emplena l’excel (taquilla)

• Exemple 5: una persona amb entrada gratuïta s’apunta a un itinerari o visita guiada per a
públic general fora del museu.
• 1 ús d’activitat pròpia (segons tipus de públic: general).
• Anotar el nombre de sessions d’activitats pròpies segons tipus de públic (com que és la segona sessió
d’activitat per a públic general del dia, es canvia l’1 pel 2)

Exemple 5
Pas 2:
registrar
usos
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5. Com s’emplena l’excel (taquilla)

• Exemple 6: una persona visita l’exposició permanent durant la Nit dels Museus o durant una

jornada de portes obertes.

• Tipus de visitant: 1. Visitants per tarifa
• Ordre diari: un 6 perquè és la sisena persona o grup que compra entrada/es aquell dia.
• Visitants per tarifa: a) escollir accés universal

Exemple 6
Pas 1:
registrar
visitants
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5. Com s’emplena l’excel (taquilla)

• Exemple 6: una persona visita l’exposició permanent durant la Nit dels Museus o durant una
jornada de portes obertes.
• 1 ús d’exposició permanent

Exemple 6
Pas 2:
registrar
usos
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5. Com s’emplena l’excel (taquilla)

• Exemple 7: una família de 4 membres, 2 amb entrada gratuïta i 2 amb entrada general, visiten
l’exposició permanent, l’exposició temporal i fan una activitat per a públic familiar.
• Tipus de visitant: 1. Visitants per tarifa

• Ordre diari: un 7 perquè és la setena persona o grup que compra entrada/es aquell dia.
• Visitants per tarifa: a) escollir individual o en grup, b) escollir general, reduïda o gratuïta

Exemple 7
Pas 1:
registrar
visitants
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5. Com s’emplena l’excel (taquilla)

• Exemple 7: una família de 4 membres, 2 amb entrada gratuïta i 2 amb entrada general, visiten
l’exposició permanent, l’exposició temporal i fan una activitat per a públic familiar.
• 4 usos d’exposició permanent
• 4 usos d’exposició temporal
• 4 usos d’activitat pròpia per la visita guiada (segons tipus de públic: familiar).
• Anotar el nombre de sessions d’activitats pròpies segons tipus de públic

Exemple 7
Pas 2:
registrar
usos
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5. Com s’emplena l’excel (taquilla)

• Exemple 8: una persona entra a l’edifici del museu però no passa per taquilla doncs vol anar al
lavabo o a la botiga o la cafeteria...

• Tipus de visitant: 2. Visitants a l’edifici. Sense activitat (botiga, cafeteria, lavabos, arquitectura de
l’edifici)
• Ordre diari: no registrar
• No registrar usos

Exemple 8
Pas 1:
registrar
visitants i
usos
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5. Com s’emplena l’excel (taquilla)

• Exemple Extra: com anotar els dies d’obertura

• Cada dia en que s’anoti almenys un visitant comptarà automàticament com un dia
d’obertura sense haver de fer res més.
• En el cas que s’obri un dia però no es rebi cap visitant s’haurà d’anotar un “0” en
alguna casella de visitants (per exemple a la casella C6). D’aquesta forma el dia
comptarà com a dia d’obertura encara que no s’hagi rebut cap visitant.
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5. Com s’emplena l’excel (taquilla)

• Exemple Extra: com anotar el nombre de grups

• El nombre de grups es compta automàticament sense haver de fer res sempre que poseu
a les columnes referents a grups el nombre de visitants i cada grup en una fila diferent.
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5. Com s’emplena l’excel (taquilla)

• Exemple Extra: com anotar el sexe dels visitants (opcional)

• El primer contacte a la taquilla és una dona amb estrada gratuïta que visita
l’exposició permanent. S’anotarà un 1 a la columna “Dona”
• El segon contacte a la taquilla és un grup no escolar amb entrada gratuïta de 12
persones que visiten l’exposició permanent i fan una activitat, format per 4 homes i 8
dones. S’anotarà un 4 a la columna “home” i un 8 a la columna “dona”.
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5. Com s’emplena l’excel (taquilla)

• Exemple Extra: com anotar la procedència dels visitants (opcional)
• Apretar la fletxa que obre el menú desplegable de la columna “procedència”
• Un cop s’ha obert el menú, triar l’opció de procedència del contacte a la taquilla:
Municipi, Comarca (resta de), Província (resta de), Catalunya (resta de), Espanya
(resta de), França, Europa (resta de), Món (resta de)
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5. Com s’emplena l’excel (taquilla)
Exemple Extra: com anotar els usos que s’han fet de les activitats pròpies realitzades (opcional)
• S’ha d’utilitzar quan es fa una activitat pròpia, és a dir, quan s’anota el nombre d’usos a
les columnes S, T, U o V.
• Apretar la fletxa que obre el menú desplegable de la columna “Activitat pròpia realitzada”
• Un cop s’ha obert el menú, triar l’activitat realitzada
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5. Com s’emplena l’excel (oficines)

EXEMPLES: oficines
Exemple 9: visitants per serveis museístics.
Exemple 10: 35 persones acudeixen al museu a una xerrada que es fa a la sala d’actes (cedida a
l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament).
Exemple 11: una fira o concert fora del museu amb 240 persones aproximadament i el museu
participa en la seva organització (per exemple Festa del Càntir a Argentona).
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5. Com s’emplena l’excel (oficines)

• Exemple 9: visitants per serveis museístics

Suposem que el registre dels visitants que fan ús de serveis museístics (biblioteca, arxiu, fons, assessorament, etc.) no es fa a
la taquilla. Aquest registre el porta directament un tècnic del museu a les oficines o bé a l’entrada de l’arxiu. En aquest casos,
al final del dia (o d’un període temporal determinat) caldrà actualitzar el full de registre.

• Tipus de visitant: 3. Visitants que fan ús de serveis museístics

Exemple 9
Registrar
visitants i
usos

• S’afegeix el total de visitants que han fet ús de serveis museístics (en aquest cas biblioteca / hemeroteca / arxiu)

47

5. Com s’emplena l’excel (oficines)

• Exemple 10: 35 persones acudeixen al museu a una xerrada que es fa a la sala d’actes (cedida a l’Àrea de
Joventut de l’Ajuntament).
Suposem que el registre dels assistents a activitats alienes es faci conjunt i un cop finalitzat l’acte. En aquests
casos, al final del dia (o d’un període temporal determinat) caldrà actualitzar el full de registre.
• Tipus de visitant: 2. Visitants a l’edifici – Per activitats alienes
• S’afegeix el nombre de visitants segons lloguer o cessió
• S’afegeix el nombre d’activitats (lloguers o cessions) i el nombre d’usos (lloguers o cessions)

Exemple 10
Registrar
visitants i
usos
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5. Com s’emplena l’excel (oficines)

• Exemple 11: una fira o concert fora del museu amb 240 persones aproximadament i el museu
participa en la seva organització (per exemple Festa del Càntir a Argentona).
• Tipus de visitant: 4. Visitants esdeveniments fora de l’equipament
• Escriure el nom de l’esdeveniment i el nombre de visitants
• No registrar usos

Exemple 11
Registrar
visitants i
usos
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6. Notes per a oficines
1. Instal·lació dels Excels “Recompte diari” a l’ordinador de taquilla o recepció (1
Excel per mes). S’obrirà la carpeta “Recompte any corresponent” on s’arxivaran
els 12 excels mensuals i l’excel “sumatori anual”. Cada Excel mensual portarà el
nom del mes corresponent a les dades que s’hi registrin. Per facilitar-ne la
gestió, sempre es disposarà d’un accés directe del mes en curs a l’escriptori.
Sempre que la connexió a internet ho permeti, es recomana guardar els excels
al núvol i treballar-hi directament. Això permetrà la seva consulta simultània
des de diferents ordinadors.
2. Formació en el sistema de recompte de visitants. Totes les persones de la
taquilla han de rebre formació sobre el sistema de recompte de visitants, a
partir d’aquest manual. Qualsevol canvi en el personal de la taquilla requerirà
que la nova persona incorporada rebi la corresponent formació.
3. Manual per al recompte de visitants. El manual sempre ha de ser a la seva
disposició per resoldre qualsevol dubte que es trobin durant la gestió diària.

6. Notes per a oficines
4. Qüestionari oficial Observatori dels Públics (OPPCC). El mes de gener de cada
any es traspassaran les dades recollides als excels mensuals de l’any anterior a
l’Excel “sumatori anual”. El qüestionari oficial de l’OPPCC contingut en aquest
Excel s’emplenarà automàticament. Un cop finalitzat el traspàs de les dades, el
Museu enviarà el qüestionari oficial a l’Observatori dels Públics.
5. L’OPPCC està a disposició del Museu per resoldre qualsevol dubte respecte al
sistema de recompte de visitants.

7. Creació del document sumatori anual
• A l’excel mensual aneu a la pestanya “Copiar a sumatori anual”.
• Copieu la fila 6 seguint les instruccions indicades a la fila 9.

7. Creació del document sumatori anual
• Aneu al document “Sumatori Anual”.
• Copieu les dades tal i com s’indica el document.

7. Creació del document sumatori anual
• Repetiu l’operació per cada mes.
• A la pestanya “resum anual”, que s’actualitza automàticament, es presentaran les
dades agregades de tot l’any. Aquestes dades serviran per presentar-les al
recompte de Públics anual que realitza l’OPPCC.
• A la pestanya “dades pròpies i indicadors”, que s’actualitza automàticament,
trobareu gràfics i indicadors elaborats a partir de les dades anuals del vostre
centre.

8. Missió i programes
Missió de l’Observatori dels Públics: contribuir a l’excel·lència dels museus i el patrimoni cultural

en les seves relacions amb els públics, usuaris i grups d’interès, amb la finalitat de fomentar
el desenvolupament de l’ús social del patrimoni cultural, tant en quantitat com en qualitat.
Objectius
Establir criteris i metodologies per al coneixement i avaluació dels públics dels museus i
el patrimoni.
Generar informació útil al voltant dels públics per a les administracions públiques i els
museus.
Formar als professionals dels museus i el patrimoni en el disseny, obtenció, tractament i
interpretació de la informació relativa als visitants dels museus i el patrimoni.

Plans

I. Recerca

II. Formació

Formar als futurs professionals dels museus i el patrimoni en l’avaluació dels públics.

Sensibilitzar sobre l’ús social dels museus i patrimoni.
Comunicar els resultats de la recerca desenvolupada sobre el públic de museus i
patrimoni.
Promoure la col·laboració científica i acadèmica amb professionals i experts sobre els
públics del patrimoni tant a nivell nacional com internacional.

III.
Comunicació

L’Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya està gestionat per l’Institut Català de
Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC)

L’Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya està finançat i és una iniciativa de:

Amb el suport de:

observatoridepublics@icrpc.cat
972 486 158 (dilluns − divendres 9:00 − 14:00 h)

