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+ Perfil de l’estudiant del Grau EiT:  
 Persona emprenedora, amant de la innovació i de les noves tecnologies, 

amb esperit de superació i ganes de treballar. 
 Interès per conèixer el món de l'empresa i la realitat econòmica i com la 

innovació tecnològica pot promoure organitzacions més intel·ligents (smart 
organizations). 

 Bona capacitat de raonament lògic, d'abstracció i de síntesi, i amb 
predisposició pel treball en equip. 

 Que no li facin por les matemàtiques, ni les noves tecnologies, i que pugui 
entendre textos tècnics en anglès. 

+ Nota d’accés: 7,5 
+ Alumnes de nou accés: 80 

+ Assignatura Comptabilitat Bàsica:   
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1.- Problemàtica i objectius 



1.- Problemàtica i objectius 

+ Fer l’assignatura més atractiva mitjançant 
una metodologia més adequada a l’actualitat 
tecnològica. 

+ Feedback instantani dels coneixements del 
grup de classe. 

+ Estimular als alumnes amb una activitat més 
interactiva: “aprendre jugant”. 
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2.- Introducció al kahoot 

Kahoot! és una plataforma gratuïta que permet la 
creació de qüestionaris d'avaluació. És una eina amb 
la que el mestre crea concursos, on els alumnes són 
els concursants, amb l'objectiu d'aprendre o reforçar 
l'aprenentatge. És un joc lliure basat en aprendre 
jugant, com a tecnologia educativa. 

Necessites connexió a Internet i dispositiu mòbil 



+ Test de 4 opcions i 
de F/V. 

+ Límit de temps per 
resposta 

+ Puntuació segons 
rapidesa 

+ Taula de millors 
puntuacions 

 

+ Pràctica directa i 
immediata 

+ Plataforma fàcil, 
dinàmica, àgil i 
molt intuïtiva 

+ Cooperació i 
l’intercanvi de 
coneixements. 

+ Test instantani 
sense aplicacions 
ni paper 

 

+ Resultats en base de 
dades. 

+ Anàlisis de dades 

+ Resultats col·lectiu i/o 
individual 

+ Resultats en Excel 
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Sobre Kahoot Interacció estudiant Interacció professor 



       www.getkahoot.com  

      Registrar-se :      Pulsar “Sign up for free” 
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Crear un kahoot 
 

3 

4 

5 

2 

1 

http://www.getkahoot.com/
http://www.getkahoot.com/
http://www.getkahoot.com/


8 

Crear un kahoot 
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Modificar 
 un kahoot 
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3.- La prova: “La Metodologia” 

Sobre 4 temes: 
T1.- Introducció a l’activitat, a 
l’empresa i a la comptabilitat. 

T2.- Mètode comptable i 
Balanç 

T3.- Registre de transaccions. 

T4.- Resultat Comptable 

1er. Kahoot 
 

2n. Kahoot 
 

Sobre 3 temes: 
T5.- IVA 

T6.- Comptes Anuals 

T7.- Introducció a l’anàlisi dels EEFF 
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• Qüestionari de 15-18 
preguntes tipus test 

• Quatre respostes 
possibles, una 
correcta 

• Preguntes pensades 
per repassar els 
diferents temes de la 
assignatura 

• Preguntes lúdiques 
al final de cada tema 
 
 

"La comptabilitat és _______ expressada en un 

llenguatge propi que permet interpretar el 

passat, entendre el present i projectar el futur.“ 

 

a.- un registro de dades 

b.- informació útil 

c.- la transacció 

d.- la situació empresarial 

 
La formula general del Resultat Comptable és: 

 

    a.-Resultat Comptable = Actiu – Passiu 

    b.- Resultat Comptable = Patrimoni Net – Despeses 

    c.- Resultat Comptable = Ingressos – Despeses 

    d.- Resultat Comptable = Ingressos + Despeses 



3.- La prova: “Resultats del 1r Kahoot” 
Tema 1 

63 jugadors 
Tema 2 

61 jugadors 
Tema 3 

57 jugadors 
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Tema 4 
55 jugadors 

 

 Encerts 

0 – 3  4 – 8   9 – 13 14 - 18 



3.- La prova: “Resultats del 2n Kahoot” 
Tema 5 

59 jugadors 
Tema 6 

57 jugadors 
Tema 7 

52 jugadors 
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 Encerts 

0 – 4 5 – 9 10 – 15 



3.- Resultats i conclusions: “De la prova”  

Resultats similars en 
la primera i la 
segona sessió. 

 

1→ 56.75% 

       43,25% 

2→ 56,67% 

        43,33% 

 

 En els encerts predominava 
la franja alta. 

 Temes millors assolits:  6 i 7. 

 Temes ha reforçar: 4 i 5. 

 És detecten parts concretes 
no enteses, tant per el 
resultat com per els 
comentaris posteriors. 
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65%  

81% havien aprés 

90% ho recomanarien 

82%            10%             8% 
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74%   

89% havien aprés 

92% ho recomanarien 

89%            7%            4%        

1ª Sessió 

2ª Sessió 



• Les qüestions només poden ser curtes. 

• Limitar el temps de durada, de realització de la prova.  

• Acotar el número de qüestions a formular. 

• El contingut de les preguntes s'ha d'ajustar al temps establert. 

• Àrea de millora:  fer prova avaluativa (amb puntuació però treien la variable “temps” 
de la puntuació) el pròxim curs  i veure d'introduir canvis a la Guia Docent 

• Pensar que és una manera de divertir-se estudiants i professors.  

• Possibilitat de complementar el sistema d'avaluació de l'assignatura:  proves 
escrites, qüestionari C Virtual,  ... (implicacions per a la docència). 

• Estudiar si és factible fer debats. 

• Explorar si és viable aplicar-ho a la introducció de temes i conceptes nous. 

• Possibilitat d'ampliar l'ús a altres assignatures de l'àmbit de CiF 
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3.- Resultats i conclusions:  “Lliçons per altres proves i limitacions”  

Valoració del kahoot       Fàcil, útil i molt pràctic. Experiència molt positiva. 



+ Test 4 
preguntes/respostes 

+ Test F/V 

+ Individual o col·lectiva 

+ Permet configurar temps i 
puntuació de cada 
resposta. 

+ Espai escriptura limitada 

+ S’ha de fer a classe, 
requereix l’ús del projector. 

+ Comparteix resultats amb 
altres paquets com l’Excel 
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4.- Agenda futura 

+ Test 4 
preguntes/respostes 

+ Test F/V 

+ Individual o col·lectiva 

+ Permet configurar temps i 
puntuació de cada 
resposta. 

+ Treballar dins de l’aula i 
fora de l’aula (deures) 

+ Comparteix resultats 
amb la plataforma 
educativa Google-
Classroom. 

+ Test múltiples 
preguntes/respostes 

+ Test F/V 

+ Test respostes curtes 

+ Permet més espai 
d’escriptura. 

+ Individual o col·lectiva 

+ Via d’incentiu “Scoreboard”..  

+ Treballar dins de l’aula i fora 
de l’aula (deures) 

+ Comparteix resultats amb 
altres paquets com l’Excel. 



5.- Ens atrevim? Kahoot.it 
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Moltes gràcies!!! 


