
                             
 
 
 
 
 

QÜESTIONARI DE SATISFACCIÓ 
 
 

Gràcies per realitzar esta enquesta. No tardarà més de cinc minuts a completar-la i ens serà de gran ajuda per a millorar els nostres 
servicis. Les dades que s’hi consignen es tractaran de forma anònima. 
 
 

Data: ……/….../……   Dia de la setmana: ……………   Hora: …… : …… 
 
 

1. Sexe:  

a. Home   
b. Dona 

 
 

2. Edat:   

a. Menys de 18         
b. Entre 18 i 25         
c. Entre 26 i 45          
d. Entre 46 i 65          
e. Més de 65 

 
 

3. Estudis o nivell de formació: 

a. Sense estudis     
b. Bàsics     
c. BUP/COU/Secundària/Batxillerat      
d. FP      
e. Superiors o Universitaris      
f. Altres 

 
 

4. Activitat professional (pot marcar més d’una opció)  

a. Estudiant                          
b. Assalariat/da            
c. Autònom/a, professional liberal, empresari/a 
d. Tasques domèstiques            
e. Parat/da 
f. Jubilat/da                    
g. Altres 

 
 

5. Procedència: 

País d’origen………………………………………………………………………. 

Província (només per a residents a Espanya)……………………………………..   Codi Postal: ……………….. 
 
 

6. Condició: 

a. Resident         
b. Turista/Vacances               
c. Altres (especifique)……………………..…… 

 
 

7. Primera visita:  

a. Sí 
b. No 



8. Com ha conegut el museu? (pot marcar més d’una opció)   

a. Premsa     
b. Publicitat 
c. Internet 
d.  Guia turística   
e. Oficina de Turisme 
f. Amics/gues, familiars, coneguts/des     
g. Altres (especifique)……………………..…                

 
 

9. Ha realitzat la visita:    

a. Sol/a   
b. Acompanyat/da         
c. Grup organitzat 

 
 

10. Caràcter de la visita:            

a. Intencionada  
b. Circumstancial    

 
 

11. La seua visita ha començat: A les …………. hores i …………. minuts. 
 
 

12. La seua visita ha finalitzat: A les …………. hores i …………. minuts. 
 

 

13. Recorregut de la visita (pot marcar més d’una opció)  

a. Tot el museu     
b. Exposició temporal 
c. La Peça Invitada 
d. Col· lecció Art Segle XX 
e. Col· lecció Juana Francés 
f. Col· lecció Eusebio Sempere           

  
 

14. Valore en una escala de l’1 al 7 l’interés de la visita   
      (el núm. 1 és la valoració més baixa i el núm. 7 la valoració més alta) 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

15. Valore en una escala de l’1 al 7 l’interior i condicionaments del museu  
      (el núm. 1 és la valoració més baixa i el núm. 7 la valoració més alta) 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

16. Valore en una escala de l’1 al 7 el tracte rebut pel personal de sala i informació  
      (el núm. 1 és la valoració més baixa i el núm. 7 la valoració més alta) 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

17. Desitja realitzar alguna observació positiva o negativa de la seua visita? 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
 
 
 

AGRAÏM LA SEUA COL· LABORACIÓ  


