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Llocs web de referencia
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Objecte d’estudi

• Llocs web de museus de Catalunya
– 72 llocs web estudiants intentant ser 

exhaustius
– 64 llocs web analitzats
– 8 llocs web no s'ha pogut obtenir dades per 

errors



  

Obtenció de dades

– març del 2006
– juny del 2008



  



  

Altres resultats
• Llocs web de museus que han guanyat més visibilitat en valors 

absoluts:
– El Museu Picasso
– El Museu Nacional d'Art de Catalunya 

•  Llocs web de museus que han guanyat més visibilitat en 
percentatge:
– El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya
– La Fundació Tàpies

• Llocs web de museus que han perdut més visibilitat en valors 
absoluts:
– La Fundació Miró
– La Biblioteca Museu Víctor Balaguer (Vilanova i la Geltrú) 

• Llocs web de museus que han perdut més visibilitat en percentatge:
– El Museu de Terrassa
– El Museu Molins de la Vila (Conca de Barberà) 



  

Futura recerca

• Analitzar si la grandària del lloc web està 
correlacionat amb l'augment de visibilitat

• Identificar quan i com els cercadors són 
fiables per a la obtenció de dades per a la 
cibermetría
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