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CONTRACTACIÓ PER A LA PROGRAMACIÓ D’UNA SOLUCIÓ DIGITAL
QUE CONTINGUI L’ADAPTACIÓ DELS QUATRE JOCS D’ENIGMES QUE
EL MUSEU NACIONAL TÉ EN VERSIÓ IMPRESA, AMB MESURES DE
RESPONSABILITAT SOCIAL I AMBIENTAL
L’objecte d’aquest contracte es podria cofinançar pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa
operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. L’objectiu és millorar l’ús, la qualitat i
l’accés a les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació.
En aquest sentit, l’empresa que resulti adjudicatària quedarà obligada a donar
compliment a les obligacions en matèria d’informació i comunicació regulades en
l’annex XII, apartat 2.2 del Reglament (UE) NÚM. 1303/2013, el qual regula les
responsabilitats dels beneficiaris en relació a mesures d’informació i comunicació
destinades al públic.
El Museu Nacional necessita implementar una solució que contingui experiències de
gamificació en un entorn digital. Actualment, ofereix als seu visitants quatre jocs de
pistes, independents entre sí, en els quals, mitjançant una sèrie de pistes i la seva
resolució a partir de l’observació de determinades obres de l’exposició i de diferents
mini jocs o mini activitats, s’arriba a la solució final del joc i a la resolució de l’enigma.
Quan el visitant aconsegueix la resposta final, obté un certificat i una recompensa al
taulell d’informació.
El Museu Nacional d’Art de Catalunya vol digitalitzar els jocs i adaptar-los per tal que,
des dels smartphones dels visitants mateixos (iOS i Android), s’hi pugui jugar i
accedir a la resolució i obtenir el certificat i la recompensa si es visiten les sales i,
alhora, també poder jugar-hi i accedir a la resolució, a la recompensa i al certificat fora
de l’àmbit del museu (a casa, a l’escola...), sense que sigui necessària la visita
presencial.
Alhora, el Museu Nacional necessita que aquesta solució sigui escalable i que, en un
futur, pugui contenir altre tipus d’experiències de gamificació similars, adreçades tant
a públic familiar com a públic escolar.
1. Antecedents
Actualment, el museu ofereix quatre activitats de gamificació en format presencial i
en suport paper (s’adjunten els pdf de les quatre activitats que caldria adaptar), una
a les sales de romànic, una a les de gòtic i dues a les de Renaixement i Barroc, totes
quatre adreçades a públic familiar. Tres són per a infants entre 5 i 7 anys, i la quarta
per a adolescents a partir de 14 anys. Dues estan el català, castellà i anglès, i les
altres dues només en català.
Els enigmes del Museu Nacional. Dos jocs de pistes per fer de manera autònoma
durant l'horari d'obertura a les sales d'art romànic i gòtic, que tenen el suport,
cadascun d’ells, d’un quadern que s’ha d’anar emplenant a mesura que es fa la visita

1

Ref.: D154-2022/00410

per la sala fins a aconseguir la solució final de l’enigma (edat recomanada: a partir
de 7 anys).
●

“El robatori del bestiari”: ha desaparegut una pàgina d’un manuscrit il·lustrat
on apareixen dibuixats un munt d’animals. Les pistes que hi ha a les pintures
de la col·lecció d’art romànic permeten identificar-la i trobar on s’amaga. Cal
descobrir qui és el lladre. Disponible en català, castellà i anglès.

●

“S’ha pintat un crim”: cal resoldre l’horrible crim que va passar fa uns quants
segles resolent les pistes que s’amaguen a les obres de les sales de gòtic.
Disponible en català, castellà i anglès

Veig, veig molts capells... Jocs de paraules, rimes i rodolins que donen les claus
per descobrir detalls amagats al darrere de cada obra al llarg d’un recorregut per fer
de manera autònoma a les sales de Renaixement i Barroc durant l'horari d'obertura,
acompanyat també d’un quadern (edat recomanada: a partir de 5 anys). Disponible
en català
Crims Artístics: Assassinat de cambra. Itinerari/joc de pistes autoguiat per les
sales de Renaixement i Barroc, amb el suport d’un fulletó, en el qual els participants
han de resoldre un assassinat en una cambra tancada: com va passar? quin va ser
el mòbil? qui va ser l’assassí? (edat recomanada: a partir de 14 anys). Disponible
en català
En presentar la solució digital, cal tenir present que el museu no disposa de wi-fi a
les sales on transcorren les activitats que cal adaptar i que, sovint, en aquests espais
la connectivitat tampoc no és satisfactòria, però que malgrat aquests inconvenients,
l’experiència per a l’usuari presencial ha de ser completament satisfactòria.
2. Requisits
•

Implantació d’una solució digital (plataforma) que permeti realizar activitats
jugables, tant al museu com fora de l’àmbit museístic, mitjançant
smartphones.

•

Proposar una adaptació de les quatre activitats actualment disponibles en
paper a la solució digital, i dur a terme aquesta adaptació.
Producció i adaptació dels continguts necessaris per al correcte
desenvolupament de la dinàmica de joc proposada.
Provisió d’un CMS per a gestió i edició de continguts publicats i per a gestió
de nous continguts corresponents a noves activitats de gamificació i
publicació d’activitats en nous idiomes.
Provisió d’un sistema d’estadístiques d’ús per poder prendre decisions i
corregir el que calgui.
Implantació i formació als tècnics del museu.
Allotjament i manteniment de la solució durant 2 anys en un servidor extern
al museu.

•
•
•
•
•
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2.1.
●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

Característiques generals, tecnològiques i arquitectura de la
solució:

WebApp o Aplicació mòbil en tecnologia híbrida o nativa (IOS / Android)
desenvolupada amb algun dels "frameworks" més estesos al mercat.
El disseny de la solució digital adoptada haurà d'ajustar-se a la identitat
gràfica i estil que es determini des de la direcció tècnica del museu en
cadascuna de les seves pàgines i/o pantalle.
La solució digital, si és una WebApp, haurà de seguir les especificacions
proporcionades per W3C – Mobile Web Best Practices relatives a usabilitat
i certificació AA i ser compatible amb Talk-back/Voice Over. Si és una Aplicació
móvil, haurà de tenir implementat l’ús de les opcions d’accessibilitat
equivalents que permeten iOS i Android.
En el cas que s’incloguin vídeos, aquests hauran d’incloure subtítols. En el
cas que s’incloguin àudios, caldrà proporcionar una opció paral·lela de text en
pantalla. Els guions i els storytelling s’hauran d’ajustar a criteris de lectura
fàcil.
L'arquitectura de la solució digital permetrà la descàrrega dels continguts
de cada activitat jugable, de manera que les activitats es puguin dur a
terme en totes les sales del museu, encara que no hi hagi wi-fi ni cobertura
móvil. Aquesta descàrrega de continguts es durà a terme en un punt wi-fi del
museu perfectament habilitat, i la descàrrega es farà de forma parcial i a
demanda per a cada activitat jugable, de manera que no calgui descarregar
tot el contingut a l’inici, sinó una petita descàrrega inicial i descàrregues
parcials per a cada una de les activitats, amb el menor pes possible.
Mostrarà els continguts audiovisuals i de gamificació publicats de forma
jeràrquica, establint un primer nivell amb les diferents activitats i la seva
informació bàsica, perquè l’usuari pugui triar l’activitat que vol fer, i els
subnivells per a cada una de les activitats on es doni la informació de l’activitat
i les diferents aturades o punts d’interacció de l’activitat.
Aquestes aturades o punts d’interacció, hauran de reproduir, a més de la
dinàmica de joc associada, les explicacions en àudio (veu en off) i mostrar-les
amb barra de reproducció, mateix contingut en text escrit amb la possibilitat
d'ampliar la mida de lletra per facilitar la seva lectura, mostrar continguts
audiovisuals associats i mostrar-se de forma jeràrquica.
La solució digital ha de ser multidioma i permetre oferir els textos de
navegació, menús, funcionalitats, continguts audiovisuals que l’adjudicatari
proposi (imatges, locucions, vídeos, 3D, RA, RV, altres recursos, etc.), en els
diferents idiomes que estiguin disponibles. Aquests idiomes hauran de ser
configurats per l'usuari a l’inici o des de qualsevol pantalla a través d' un menú
lateral.
La solució digital haurà d'incorporar una eina "back end" online de gestió de
qualsevol contingut publicat. L'eina haurà de ser intuïtiva per ser usada per
part dels tècnics del museu per a la càrrega i edició de continguts, publicació
de nous idiomes i noves activitats en el futur, sense necessitat de recórrer a
l'adjudicatari.
La solució digital ha d'incorporar una eina d'estadístiques completa sobre
el seu ús en temps real per part dels usuaris, amb quadre de comandaments
interactius i exportable per part del museu, ja sigui integrat en el mateix CMS
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●

o en una eina de mètriques estàndard, tipus Firebase/Google Analytics o
similar, que no requereixi pagament de llicència per part del museu. Aquesta
eina ha d'incloure sistema de consulta en servidor i estructura ordenada per
a la recollida de milers de dades en temps real (idioma, localització, durada,
etc.), diferenciant per cada usuari i sessió d'ús i no només per la popularitat
(nombre d'accessos o visionats) dels continguts. Tot això d'acord amb la
tecnologia indicada i a les necessitats de seguretat de protecció de dades de
caràcter personal en el seu cas s'hagin d'aplicar i que el licitador haurà de
preveure.
La solució ha de permetre poder ser connectada mitjançant webservices, APIs
o altres tecnologies amb sistemes externs, de cara a integracions amb serveis
com el sistema de ticketing o el CRM del museu, en projectes futurs.

2.2.
●
●

●

●
●
●

Funcionalitats mínimes d'obligat compliment requerides:

Lector de codi QR per accedir a aquells punts de continguts senyalitzats
mitjançant aquest suport en les activitats.
Mapa intel·ligent de sales amb la ubicació dels punts de contingut i
interacció de cadascuna de les activitats disponibles en la solució, que indiqui
al visitant com anar d’un punt a l’altre durant l’activitat. Si el museu afegeix
noves activitats o obres d’algun dels itineraris ja existents, la solució, de
manera autònoma a través del CMS, haurà de permetre al museu indicar les
sales en què es desenvolupen les diferents aturades, i el mapa intel·ligent
haurà de mostrar automàticament a l’usuari el camí per anar d’un punt al
següent.
La reproducció de recreacions en 3D, 360, etc. en un format de Realitat
Augmentada i/o animació. Per exemple, un personatge de cada obra, pren
vida i explica ell mateix amb petites gesticulacions el contingut associat o
pista/joc de l’enigma corresponent.
Interaccions de gamificació de diferents tipus, com a forma de resoldre
qüestions i avançar en la resolució d’enigmes.
Secció de puntuació, consultable en tot moment, on es mostrarà, en temps
real, el progrés de l’usuari, a partir dels resultats que va obtenint en cada
moment.
Secció de puntuació, consultable en tot moment, on es mostraran, en temps
real, el progrés de diferents equips que juguen simultàniament, a partir
dels resultats que cada equip va obtenint en cada moment.

2.3 Requisits per a la producció de continguts
La solució digital desenvoluparà la dinàmica de joc explicada al punt 3, mostrant
continguts i interaccions associades a cada parada o punt d’interacció proposats per
l’empresa repartits per les diferents sales del museu.
La direcció tècnica del museu determinarà el llistat i repartiment dels punts
d’interaccions.
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L'adjudicatari s'encarregarà de l’adaptació dels guions, així com de la resta de
producció de continguts necessaris per dur a terme del conjunt de solució proposada
que haurà d’estar disponible en els idiomes en què el museu disposa actualment el
material (dues activitats en català, castellà i anglès, i altres dues només en català).
Haurà de contemplar les tasques següents:
●

Elaboració i adaptació de guions i storytelling per a quatre activitats,
incloent en cada cas les diferents interaccions repartides per les sales per
poder resoldre l’enigma.

●

Traducció i locució necessàries per poder portar a terme i seguir la dinàmica
del joc, en 3 i 1 idiomes, segons les activitats (dues activitats en català,
castellà i anglès, i altres dues només en català).

●

Avaluació de continguts visuals necessaris, com fotografies, vídeos,
il·lustracions, 3D, etc., per portar a terme i seguir la dinàmica del joc, de què
ja disposi el museu, i adaptació a la solució digital aportada en cas que es
puguin aprofitar.

●

Producció i adaptació, segons la proposta d’adaptació que hagi proposat
l’adjudicatari, dels continguts visuals necessaris, com fotografies, vídeos,
il·lustracions, 3D, etc., per portar a terme i seguir la dinàmica del joc, de què
el museu no disposi actualment.

●
●

Producció d’il·lustracions i/o animacions per al seu ús en les activitats.
Els continguts produïts de nova creació passaran a ser propietat del
museu, que podrà utilitzar-los a altres canals de comunicació i mediació de
què disposi.

●

Càrrega inicial i publicació definitiva a la solució digital presentada del
conjunt de materials finals adaptats i validats per la direcció tècnica del museu
de les quatre activitats, en els idiomes en què actualment el museu les té
disponibles.

2.4. Requisits de la solució d' allotjament i manteniment
●

●

La infraestructura de la solució proposada s'haurà d'allotjar en un servei de
plataforma al núvol que permeti configuracions d'alta disponibilitat i
redundància per assegurar el correcte funcionament, com ara Amazon Web
Services, Microsft Azure, etc.
L'empresa adjudicatària serà responsable del manteniment correctiu del
conjunt de la solució durant els dos primers anys des de la publicació. El
manteniment correctiu estarà orientat a solucionar els problemes que es
produeixin com a conseqüència d'errors d'implementació, o d'integració i
compatibilitat amb altres sistemes (Firebase, etc.), sempre que aquests siguin
atribuïts a l'adjudicatari. El manteniment correctiu inclourà la mà d'obra,
desplaçaments, dietes i qualsevol altra despesa derivada de cada intervenció.
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L'adjudicatari haurà de disposar de tots els recursos necessaris per
desenvolupar els treballs de manteniment correctiu.
3. Dinàmica del joc
A continuació, un exemple amb una possible seqüència, a partir d’un dels enigmes
actuals:
1. El visitant descarrega i accedeix a la solució digital des del seu propi
dispositiu smartphone.
2. Selecciona l’idioma d’entre els disponibles i introdueix el seu àlies o nom que
farà servir al joc.
3. Consulta un breu vídeo de 30-40 segons amb les instruccions bàsiques o
algun altre tipus d’introducció.
4. Selecciona una activitat d’entre les disponibles a partir d’una descripció
resumida de cadascuna d’elles.
5. Consulta el llistat/mapa d’ubicació de les pistes situades en obres de la sala.
6. Davant de l’obra l’apunta amb la càmera del dispositiu per obtenir l’explicació
de l’aturada/pista, per exemple, mitjançant un personatge animat amb
realitat augmentada.
7. Una de les seves paraules estarà bloquejada i amb el teclat del mòbil l’haurà
de reescriure.
8. En cas d’encertar, apareixerà un joc senzill sobre l’obra, d’entre els que
l’adjudicatari haurà proposat, com per exemple:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Quiz amb vàries respostes
Trobar diferències vs real
Unir conceptes d’entre dos columnes
Seleccionar si es veritat o fals
Sopa de lletres
Mots encreuats

9. En encertar el joc, aconseguirà fer visible una de les peces d’un
trencaclosques final amb la imatge-solució.
10. Successivament, el jugador anirà buscant i resolent els jocs seguint la
mateixa dinàmica a través del mapa i les diferents obres, fins aconseguir
reunir totes les peces del trencaclosques final.
11. Quan aconsegueix tot el trencaclosques final, la imatge li aportarà la solució,
que haurà de seleccionar, escriure amb el teclat, etc., valorar l’enigma i
acumular una il·lustració.
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12. Si es resol un enigma o es fa una activitat completa, s’obté un certificat que
l’usuari podrà descarregar com una imatge en el seu dispositiu mòbil per
després poder-lo compartir en les seves xarxes socials. A part del certificat,
l’usuari rebrà una puntuació segons com hagi resolt el joc
(encerts/errades/intents, temps de resolució, etc.) i aquesta puntuació
s’ubicarà en un rànking online on es guardarà el nik de l’usuari i la seva
puntuació. Cal preveure també la possibilitat de jugar en equips. En aquest
cas, l’usuari pot elegir un equip, dels que el museu hagi definit en el CMS. Si
ha elegit equip, la puntuació de l’usuari se sumarà a la de l’equip. Per tant,
hi ha d’haver un rànking d’usuaris i un rànking d’equips. Ambdós, seran
accessibles des de la solució mòbil tant al principi com al final de l’activitat.
13. Possibilitat de plantejar una lliga escolar amb premis finals.
4. Equip de treball
Les empreses licitadores hauran de presentar un equip de treball que haurà de
realitzar, com a mínim, les següents tasques:
a) Cap de projecte i coordinador. És la figura que dirigirà i coordinarà el projecte, i
farà d’interlocutor amb el Museu. L’empresa contractista assignarà una persona de
perfil tècnic (enginyeria) amb, com a mínim la solvència establerta al plec de clàusules
administratives, que actuarà com a contacte amb el Museu i mantindrà les relacions
de coordinació, control i seguiment del desenvolupament d’aquest contracte i dels
suports, projectes i desenvolupaments que se’n derivin de la seva execució.
Per a les tasques descrites, es preveu una estimació no vinculant de 100 hores.
b) Programador. Les seves tasques seran:
- Desenvolupament d’un CMS per a gestió de continguts digitals, tant textuals com
multimèdia, que permetin la publicació de les adaptacions de les quatre activitats
proposades, i la gestió de noves activitats de gamificació i publicació de nous idiomes
de manera autònoma per part dels tècnics del museu.
- Desenvolupament d'una webApp o aplicació nativa (iOS i Android), que permeti la
descàrrega de les activitats i els seus continguts, generats mitjançant el CMS de la
solució, en els smartphones dels usuaris, per a continuació poder dur a terme les
activitats jugables de forma off-line i construcció d’una eina d’estadístiques.
Per a les tasques descrites, es preveu una estimació no vinculant de 500 hores.
c) Guionista de continguts i copywriter: s’haurà d’encarregar de l’adaptació i edició
necessàries dels continguts dels quatre jocs per al correcte desenvolupament de la
dinàmica de joc proposada en un canal digital, tant presencialment al museu, com
fora de l’àmbit del museu. Per a les tasques descrites, es preveu una estimació no
vinculant de 100 hores.
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d) Dissenyador creatiu: la seva funció és el disseny i maquetació dels jocs i la pujada
dels continguts al gestor de continguts en els diferents idiomes. Per a les tasques
descrites, es preveu una estimació no vinculant de 190 hores.
L’empresa també haurà de tenir la capacitat per a la producció de material addicional
que pugui ser necessari per a la dinàmica de jocs i preveure sessions de formació a
l’equip tècnic del museu i suport en la resolució d’incidències durant la prestació del
servei (hores estimades: 50).
L’equip proposat haurà de comptar necessàriament amb la solvència tècnica i
professional que s’estableix al plec de clàusules administratives (apartat G del quadre
de característiques del contracte).
Barcelona, a 21 de setembre de 2022.
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