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Què és Metimeter?

Metimeter és una eina que treballa en línia i mitjançant el núvol. L'objectiu bàsic és la 
complementació de presentacions, en format PowerPoint o Google Diapositivas, mitjançant 
diapositives interactives en temps real, molt similar al Kahoot.

Els participants d'una formació o xerrada poden contestar o fer preguntes a temps real i 
d'aquesta forma obtenim una millor experiència i motivació.

Respecte als ponents o formadors poden obtenir els resultats d'aquestes preguntes o 
dubtes plantejats a temps real i oferir sessions més personalitzades a les característiques 
del públic que té al davant.

En la seva web es recull que les característiques clau són:
- La creació de boniques presentacions interactives amb el seu constructor de 

presentacions (Presentation builder)
- La recollida d’enquestes, dades i opinions dels participants mitjançant l’ús de dispositius 

intel·ligents.
- Obtenir informació sobre els participants segons tendències i exportació de dades.



Metimeter és una eina gratuïta?

Per definició Metimeter és una eina Freemium. Proporciona una versió gratuïta amb 
limitacions que conviden a fer ús de les versions de pagament. A continuació podeu 
observar les diferències:

Versió Free
- Per a tots aquells que vulguin 

provar l'eina.
- Cost zero.
- Audiència il·limitada.
- Presentacions il·limitades.
- Un màxim de dues 

dispositives amb preguntes.
- Un màxim de cinc 

diapositives amb qüestionaris.

Versió Basic
- Tot el necessari per fer 

presentacions interactives.
- Cost 9,99 $/mes, és paga 

l'any de cop. Només una 
compta/presentador.

- Preguntes i enquestes 
il·limitades

- Permet importar 
presentacions d'altres formats 
populars.

- Permet exportar els resultats 
en format Excel.

Versió Pro
- Accés complet a totes les 

característiques per a equips 
o persones individuals.

- Cost 24,99 $/mes, és paga 
l'any de cop. Només una 
compta/presentador.

- Permet moderar Q&A.
- Permet afegir la marca pròpia.
- Permet compartir plantilles 

d'equip.

Totes les versions amplien les característiques de l'anterior. Existeixen dues opcions més, 
per a empreses i per educació. No hi ha un preu fixe, ja que s'estableix mitjançant 
assessorament.



Com funciona Metimeter?

Metimeter busca una experiència d'usuari senzilla mitjançant un espai de treball molt similar 
a les altres alternatives de presentacions que la majoria d'usuaris coneixen. Similar a la 
interfície del PowerPoint i, sobretot, de Google Diapositivas.

Un dels inconvenients que podríem destacar seria el fet que l'idioma de la interfície o espai 
de treball no es pot canviar i per defecte és l'anglès. Tot i això és necessari remarcar que la 
interfície està dissenyada per tal de ser molt intuïtiva, utilitza molts gràfics/imatges per 
definir cada opció, i per tant animem a tothom a provar-la independentment del seu domini 
de l'anglès.

A continuació trobareu un petit tutorial per tal d'explicar com crear una presentació i de 
quina forma els assistents poden interactuar amb ella.



Interfície, espai de treball i Presentation builder

En aquest apartat bàsicament podeu crear les vostres presentacions (1), mirar exemples (2) o 
crear temes exclusius (3). També teniu un xat per poder fer preguntes (4).

1

2
3

4



Interfície, espai de treball i Presentation builder

Com hem comentat anteriorment el disseny recorda molt al PowerPoint. A l'esquerra columna 
amb les diferents diapositives (1), al centre la diapositiva actual (2) i a la dreta els diferents tipus 
de diapositives –preguntes, enquestes o contingut- (3).
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Interfície, espai de treball i Presentation builder

Existeixen tres apartats més, 
Example, Themes i Configure (1).

En la imatge de l'esquerra podeu 
veure quin és el contingut de 
l'apartat Exemples.

Es basa en diferents exemples de 
diapositives amb preguntes i 
enquestes (2), classificades en 
diferents temàtiques (3) com el 
propòsit, el tipus d'inserció o la 
grandària de l'audiència.

D'aquesta forma ens estalviem 
haver de configurar les nostres 
diapositives si ja trobem un exemple 
similar
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Interfície, espai de treball i Presentation builder

En la imatge de l'esquerra podeu 
veure quin és el contingut de 
l'apartat Themes.

En aquest apartat podem crear 
plantilles per a les nostres 
presentacions (1). Com podeu 
observar hi ha una estrella negra 
amb un fons verd indicant que és 
una categoria no disponible per a la 
versió Free.

També hi trobarem plantilles que ens 
proposen els dissenyadors de 
Mentimeter (2).

Nosaltres hem seleccionat la 
plantilla anomenada Color Joy.
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Interfície, espai de treball i Presentation builder

En la imatge de l'esquerra podeu 
veure quin és el contingut de 
l'apartat Configure.

En aquest apartat hi ha les opcions 
de configuració que ens ofereixen 
des de Mentimeter.

Principalment destacar que aquí 
podem escollir en quin idioma volem 
que estigui la presentació o la 
plataforma d'interacció (1).

Aquesta opció no canvia l'idioma de 
la interfície.
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Interfície, espai de treball i Presentation builder

Per al nostre exemple hem escollit el format Multiple Choice i l'hem configurat de forma senzilla 
mitjançant el menú lateral (1). Podeu observar (2) que el text està en castellà gràcies a la 
diapositiva anterior. Per fer la presentació simplement feu clic a Present (3)
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Interacció amb els participants i dispositiu intel·ligents.
Un cop començada la presentació els assistents mitjançant la web www.menti.com podran 
accedir a la presentació mitjançant el número correcte (1) i respondre a les possibles preguntes 
de la presentació (2).
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http://www.menti.com/


Interacció amb els participants i dispositiu intel·ligents.
Els assistents respondran les preguntes i el ponent veurà com els canvis es van produint a 
temps real en la seva diapositiva. Les respostes (1) i el nombre de persones que han respost (2) 
en el nostre cas tenim que només ha respost una persona i ha dit que és fàcil utilitzar 
Mentimeter.
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