Què he de fer per jugar a un kahoot?
1.- Molt simple, només has d’anar amb un navegador a la pàgina https://kahoot.it. També pots
cercar kahoot a Google.

2.- Els mestres t’hauran donat un codi que has d’introduir on posa “Game PIN” i després “Enter”
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3.- A la següent pantalla has de posar el següent. Presta molta d’atenció: On posa “Nickname” has
de posar “Nom + llinatge + curs”.
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4.- Ara ja pots pitjar “OK, go!”

5.- I ja entram dins el propi kahoot. I com funciona? Molt fácil
Et surt una pregunta que pot ser vertader/fals o bé una altra on has de triar una de les
opcions que surt a la pantalla.
Temps que et queda
per respondre
pregunta
Títol de la pregunta

Opcions
Temps que et queda
per respondre
pregunta

Títol de la pregunta

Opcions

6.- Un cop haver contestat pots veure si has encertat, la puntuació que has obtingut

Resposta correcta o
incorrecta
Puntuació
Pitja a “Next” per passar
a la següent pregunta

Normes a tenir en compte
•
•
•
•

Llegeix bé els enunciats de les preguntes abans de triar l’opció.
Quan abans responguis més puntuació obtindràs.
Cada vegada que respons una pregunta et sortirà si has encertat o no i la puntuació
obtinguda.
Abans de jugar a cada kahoot, procura haver llegit el tema que et proposen els mestres ja
que la puntuació servirà per pujar nota.

Kahoot de prova
•

Fes aquest kahoot com a prova i veuràs com funciona. Game pin: 07719551

Kahoot de socials “AMB NOTA”
•
•

T’has d’haver llegit el tema d’història medieval de socials.
Un cop vagis segur has de fer el kahoot amb el Game pin 05194941

•

Has d’haver fet el kahoot abans de dimarts 28 d’abril a les 11 del vespre

