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CONSELL TECNOLÒGIC
Eines per complementar les
presentacions

En presentacions molt llargues és habitual que els nostres oients
acabin perdent l’interès i disminueixi la seva atenció sobre el que
estem explicant.

Existeixen multitud d’eines que poden ajudar-nos a fer les
nostres presentacions, cursos o reunions més dinàmiques,
interactives i atractives, per tal de mantenir l’interès de les
persones que ens escolten.

Totes les que anomenarem nosaltres són gratuïtes o bé disposen
d’una versió gratuïta (limitada) ampliable mitjançant pagament.
Però amb la que, de moment, en tindrem prou.

Eines:
1. Mentímeter
2. Jamboard
3. Genialy

4. Canva
5. Socrative

Tot i que n’hi ha moltíssimes més, per no aclaparar, només
explicarem aquestes. I per no fer un consell tan llarg el

subdividirem en 5 consells diferents, en el que cadascun
s’explicarà una de les eines.

Comencem per la primera:

Mentímeter és una aplicació web perfecte per obtenir feedback
dels nostres oients.
Què ens permet fer?

• Dinàmiques de pluja d'idees, ja que ens genera un espai
virtual interactiu, on els i les participants podran afegir
paraules/idees a través dels seus mòbils o ordinadors, creant
un núvol de paraules, a temps real, que el ponent podrà
veure en pantalla i en cas d’una xerrada presencial amb

projector ho podrà veure tothom.
Exemple:

- També ens permetrà fer preguntes als nostres oients i que
ells puguin respondre, generant un gràfic amb les respostes
que es mostrarà en pantalla.
- Fer petits concursos de preguntes (Quiz)
- Etc.

I més opcions que podreu explorar des de la pantalla principal.

El primer que hem de fer és registrar-nos (de forma gratuïta) a la
seva pàgina web (https://www.mentimeter.com).Ho podem fer

per Facebook o Google.

Un cop registrats podrem començar a crear les nostres
presentacions.

Posar el nom de
la presentació

I podrem escollir el tipus d’activitat volem fer:

Escollim la que escollim ens apareixerà un codi numèric a la
presentació i una web:

Aquest és l'enllaç en el qual hauran d'entrar els / les participants
(www.menti.com). Al mateix temps els hauràs de donar el codi
que aparegui, en aquest cas 8516737.
En les seves pantalles mòbils (o de PC) els sortirà la pantalla on
podran introduir el codi i respondre a la pregunta quin nom de gos
t’agrada més?

Cal tenir en compte que Mentimeter és una eina Freemium. És a
dir que 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.

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.

La nostra proposta d’us:
(si esteu fent servir la versió gratuïta)

Una manera pràctica i senzilla de començar a treure el suc a
aquesta eina durant una presentació, xerrada o reunió és:

Utilitzar una presentació feta en Power Point o amb l’eina que
utilitzis habitualment. En el moment que detectem que l’interès
dels oients comença a disminuir traiem el recurs del mentímeter i
llancem alguna de les activitats descrites anteriorment
(preguntem alguna cosa, fem alguna pluja d’idees, etc) i
posteriorment re emprenem la nostra presentació.

Des del Programa de Noves Tecnologies us engresquem a que
proveu aquesta eina i ens compartiu, per correu, com us ha anat,
si li heu trobat alguna utilitat que nosaltres no coneixem, etc.

nntt@auriagrup.cat
Si algú de vosaltres necessita més informació o una mica de
manual de com utilitzar-lo ens el podeu demanar (per que el
tenim fet) i us l’enviem al vostre correu o bé el podeu consultar
directament des del blog de NNTT:

https://nntt.auria.org/

