
	  

 

	  

Doodle és un enginyós servei que serveix per crear enquestes en línia.  

De forma fàcil (no cal tenir cap coneixement tècnic ni ser webmaster)	  i	  sense	  
necessitat	  de	  registrar-nos, podem	  crear	  enquestes	  perquè	  els nostres	  companys/es	  o	  
els nostres alumnes	  donin	  el seu	  vot.	  Si	  a més	  volem	  portar un	  control	  sobre	  l'històric	  
d'enquestes	  creades,	  simplement	  amb	  registrar-nos	  a	  Doodle	  de forma	  gratuïta	  i	  crear	  
les	  enquestes	  havent	  fet	  abans	  “Iniciar sessió”,	  serà	  suficient.	  
	  
Doodle	  permet	  crear	  dos tipus	  d'enquestes,	  que	  s'etiqueten	  com:	  
	  
 

"Planifiqui un esdeveniment": Aquest tipus d'enquesta ens permet obrir una votació 
per decidir la data o dates de realització d'un esdeveniment. Per exemple, la data per 
fer una reunió, o decidir la data d’exposició d’un treball els alumnes. 

	  

	  
"Crear una tria": Aquesta enquesta serveix per fer un sondeig/elecció sobre les 
preferències dels participants. Per exemple, en una enquesta sobre "quin és el nom 
que esculls per a la classe?" es mostrarien els noms com a opcions a marcar i cada 
usuari podria marcar un o més noms com a preferits.  

 
Crear una enquesta a Doodle és bastant simple, però amb l'objectiu d'aprofitar al 
màxim les opcions que ofereix Doodle explicarem els passos a donar per conèixer tots 
els detalls en la creació d’enquestes. 	  

Abans però serà interessant obrir un compte: entrem a Doodle: 	  

http://www.doodle.com/	  

	  

Clicqueu	  “Iniciar	  sessió”	  



 

 

 

Cliqueu	  “Obrir	  un	  compte”	  

Empleneu	  els	  espais	  
amb	  les	  vostres	  dades,	  
marqueu	  “Accepto	  

condicions	  d’ús”	  i	  
després	  	  Cliqueu	  a	  
“Obrir	  un	  compte”	  



	  

 

Se	  us	  obrirà	  la	  finestra	  
següent	  i	  us	  demanarà	  
que	  activeu	  el	  compte	  

en	  un	  link	  al	  vostre	  
correu	  electrònic.	  

Al	  vostre	  compte	  de	  correu,	  obriu	  el	  

missatge	  “Doodle	  Activar	  el	  compte”	  i	  
feu	  clic	  al	  link	  rebut	  (recordeu	  que	  si	  
l’enllaç	  no	  s’activa,	  sempre	  podeu	  

copiar-‐lo	  i	  enganxar-‐lo	  a	  una	  página	  de	  
la	  web).	  

En	  activar	  el	  link	  del	  correu	  se	  us	  obrirà	  
aquesta	  finestra	  de	  Doodle	  i	  us	  
confirmarà	  que	  el	  vostre	  compte	  ja	  està	  

activat.	  

Ara	  introdïu	  el	  vostre	  mail	  i	  contrasenya	  i	  
feu	  clic	  a	  “Iniciar	  sessió”.	  

	  



 

 

	  

Com crear una enquesta de tipus "Planifiqui un esdeveniment"	  

	  
Pas 1”General”: Introduirem el títol, descripció, nom del creador i correu electrònic de 
l'organitzador de l'esdeveniment (no cal que sigui el del compte).	  

 
 

Ja	  ten’s	  la	  sessió	  	  oberta!	  

Aquests	  són	  els	  dos	  botons	  
per	  crear	  una	  nova	  enquesta	  
(esdeveniment	  o	  tria).	  

Aprenem	  a	  fer-‐ho?...	  

Feu	  clic	  a	  “Següent”	  



Pas 2 “Time suggestions”: Triem les dates entre les quals els usuaris podran 
escollir.  

 

 
 
“Times”  Triem els horaris. Això serveix per especificar l'hora de l'esdeveniment a part 
del dia concret.  

 

 

 

Feu	  clic	  sobre	  els	  dies	  que	  us	  

interessin.	  Podeu	  canviar	  de	  
mes	  fent	  clic	  a	  les	  sagetes	  
dobles.	  	  En	  acabar,	  cliqueu	  

“Següent”.	  

	  

Escriviu	  els	  horaris	  que	  us	  
interessin.	  “Copiar	  i	  enganxar	  la	  
primera	  fila”	  us	  estalviarà	  temps	  si	  

tots	  els	  dies	  tenen	  el	  mateix	  horari.	  
En	  acabar,	  cliqueu	  “Següent”.	  



 

 
Pas 3 “Settings”: a “Basic Poll”, fent clic a “Següent”, donarem per acabada 
l’enquesta, però abans d'això, si ens fixem en els botons de la part inferior, està 
habilitat el botó "Settings". Passa desapercebut, però permet personalitzar bastant 
l'enquesta. Si accedim al desplegable, fent clic a la sageta blava, podem observar el 
següent menú on podrem habilitar / deshabilitar el que ens interessi: 

 

Marqueu	  les	  opcions	  que	  
us	  interessin.	  En	  acabar,	  
cliqueu	  “Següent”.	  

Aquestes	  opcions	  no	  s’activen	  en	  
el	  compte	  gratuït,	  tan	  sols	  en	  la	  

versió	  “Premium”	  



Pas 4 “Invite”: en aquest pas es tria com enviar la invitació. Doodle ens ofereix dues 
opcions per enviar la invitació als interessats: 

 
 
 
	  

	  

 

"Vostè envia la invitació": Nosaltres som els encarregats d'enviar la invitació 
als participants. En acabar l'enquesta, Doodle ens oferirà 2 url o adreces web, 
una per administrar l'enquesta i una altra per participar-hi. El link o adreça per 
participar en l'enquesta serà el que haurem de copiar en un e-mail i 
enviar-lo als participants. Si escolliu aquesta opció feu clic a “Acabar”. 
 
	  

"Doodle envia la invitació": Doodle s'encarrega d'enviar la invitació, però abans haurem 
d’haver-nos registrat i haver configurat el nostre compte per a això. Doodle permet crear 
llistes de participants i connectar-nos a la nostra llibreta d'adreces d'Outlook o fins i 
tot de Google per a gestionar els participants.  Si escolliu aquesta opció feu clic a “Send 
and finish”.	  

En	  totes	  dues	  eleccions,	  aquesta	  serà	  la	  següent	  

pantalla	  confirmant	  que	  l’enquesta	  s’ha	  realitzat	  
correctament.	  Al	  correu	  que	  hàgim	  assignat	  com	  a	  
administrador	  també	  rebrem	  els	  enllaços	  de	  

participació	  i	  administració.	  



Com crear una enquesta de tipus "Crear una tria" 

 
Els passos a seguir per crear una enquesta d'aquest tipus només són 3: 
 
Pas 1”General”: És exactament el mateix que en l'enquesta "Planifiqui un 
esdeveniment". 
 
Pas 2 “Opcions”: En aquest pas seleccionarem les opcions entre les quals poden 
triar els participants. Per exemple, noms de la classe, tema de la conferència etc...	  

 

 

	  

	  

	  

	  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Pas 3 “Settings” i Pas 4 “Invite”: Aquests passos són iguals que els de l'enquesta 
"Planifiqui un esdeveniment". 	  

 

 

 

 

Escriviu	  totes	  les	  opcions	  i	  
feu	  clic	  a	  “Següent”	  



 
Un cop creada l'enquesta...	  

 
Hem triat l'enquesta que ens interessa i ja la tenim creada, i ara què? Ara haurem de 
preocupar de fer un seguiment i administrar l'enquesta.  
Per administrar l'enquesta, seguiu l'enllaç d'administració que us ha facilitat Doodle en 
acabar de crear l'enquesta. Si accediu al link veureu quelcom semblant al següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com gestionar el nostre compte a Doodle... 

A la pàgina incial fem clic a “Gestionar el compte” 

 

 

 

 

 

Ens	  permet:	  tancar,	  tornar	  a	  
editar,	  enviar	  avisos,	  revisar	  
història	  o	  eliminar	  l’enquesta.	  

Ens	  permet:	  suprimir	  tots	  els	  
participants	  i/o	  els	  comentaris.	  

Ens	  permet:	  exportar	  a	  PDF	  o	  
Excel	  l’enquesta	  i	  imprimir-‐la.	  



 

Ens	  permet	  pujar	  una	  fotografia	  per	  personalitzar	  
el	  nostre	  compte	  amb	  la	  nostra	  imatge	  

Ens	  permet	  configuar	  el	  nostre	  mail	  del	  
compte	  i	  contrasenya	  

Ens	  permet	  modificar	  les	  nostres	  dades,	  idioma...	  

Sincronitza	  els	  nostres	  contactes	  de	  Google,	  Outlook,	  Mac	  ...	  

Sincronitza	  calendaris,	  NOMÉS	  comptes	  PREMIUM	  

Ens	  permet	  
canviar	  l’idioma	  

Permet	  obrir	  la	  pàgina	  amb	  
totes	  les	  vostres	  enquestes	  

Més	  infomació.	  

http://prezi.com/vibnhny1qjf7/presentacio-‐del-‐tutorial-‐doodle-‐catala/	  

http://www.youtube.com/watch?v=uF21v14dr0g	  

	  


