
Participa en l’elaboració del nostre programa electoral! 

Des d’ERC, volem que els valliranencs i les valliranenques us impliqueu en l’elaboració del 

nostre programa electoral. Per això, hem creat diverses maneres de fomentar la participació. 

1. Des d’ara fins el dia 13 d’abril, també podeu entrar a Kahoot i respondre l’enquesta. 

Per fer-ho, necessitareu un ordinador i un dispositiu mòbil (telèfon o tauleta) i seguir 

les següents instruccions. 

 

a. Accediu des del vostre ordinador a l’enllaç 

http://bit.ly/programaERCVallirana.  

b. Us apareixerà aquest missatge. Premeu: Play as guest (Participar com a 

convidat) 

 

c. Tot seguit veureu aquesta pantalla. Premeu la versió: clàssic 

 

d. La plataforma us mostrarà un codi d’accés (atenció: el codi que apareix a la 

captura de pantalla és un exemple i no és vàlid per participar) 

 

e. Agafeu el mòbil o tauleta, i descarregueu-vos l’App Kahoot per a Apple o 

Android o aneu a Kahoot.it. Si feu servir l’App, aneu a Enter PIN. 

f. Tant a l’App com al web Kahoot.it, us apareixerà una pantalla per a introduir-

hi el codi d’accés que us apareixia a l’ordinador. Introduïu-lo i premeu Enter: 

http://bit.ly/programaERCVallirana


 

g. A continuació, us demanarà que entreu un sobrenom (Nickname). Introduïu-lo 

i premeu Ok, go!: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. Ja estareu dins la plataforma, i us preguntarà si veieu el vostre sobrenom a la 

pantalla de l’ordinador. A continuació, premeu Start de la pantalla de 

l’ordinador 

 

i. Tindreu uns segons per llegir la primera pregunta i, tot seguit, apareixeran les 

quatre respostes possibles: 

 



j. Des del mòbil o tauleta, hauràs de prémer l’opció desitjada: 

 

k. I t’apareixerà en pantalla la teva resposta seleccionada. 

 

l. A l’ordinador, veuràs la classificació d’opcions més votades (aquesta dada 

només té rellevància si es connecten diverses persones a la vegada. 

Tanmateix, des d’ERC Vallirana sí que rebrem tots els resultats de totes les 

persones que hi haureu participat). 

m. Ves contestant les preguntes fins que l’enquesta s’acabi. 

 

2. Si no disposes d’ordinador o vols participar en l’elaboració del programa en qualsevol 

moment i lloc (tornant amb el bus de Barcelona, esperant la sortida dels nens de 

l’escola, estirada al sofà...), ho pots fer a través d’aquest formulari incrustat a 

continuació o accessible a través d’aquest enllaç: 

https://forms.gle/Fkm7E4YRmrkrFZMS9 

3. Un cop recollides les vostres respostes, us informarem dels resultats i les incorporem 

al nostre programa electoral. 

Moltes gràcies per la vostra participació! Entre totes i tots, farem que ERC sigui la única 

opció possible per guanyar per a Vallirana. 

https://forms.gle/Fkm7E4YRmrkrFZMS9

