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Introducció
L'objectiu d'aquest document és explicar tots els tipus de preguntes que es poden fer als
formularis de google i quines són més adients per a cada tipus de resposta.

Pregunta tipus”text”
Utilitzam aquest tipus de pregunta quan esperam una resposta curta, com per exemple:
adreça, correu electrònic, nom i llinatges, telèfon...
A més ens permet configurar la resposta de manera que abans de enviar la resposta,
aquesta es validi.

Pregunta tipus”text del paràgraf”
Utilitzam aquest tipus de pregunta quan esperam una resposta llarga, quan necessitam
una explicació o argumentació.

Pregunta tipus“selecció múltiple”
Aquesta pregunta serveix per quan esperam una
resposta concreta, només es pot elegir una opció. A
més, aquest tipus de pregunta ens permet, segons la
resposta que triem, ens envia a una pàgina diferent
del formulari.

Pregunta tipus“quadres de verificació”
Aquesta pregunta serveix per quan esperam una
resposta concreta, però a aquesta es pot elegir
una opció. A més, aquest tipus de pregunta ens
permet triar el nombre de respostes mínimes,
màximes, o exactes.
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Pregunta tipus“escolliu d'una llista”
Aquesta pregunta l'utilitzam pel mateix que la selecció múltiple, però es va servir més per
quan hi ha més opcions per triar. Per exemple, tria la teva població.

Pregunta tipus“escala”
Aquesta pregunta l'utilitzam quan
esperam una valoració o una nombre del
0 o 1 fins el 10.

Pregunta tipus“quadrícula”
Aquesta pregunta serveix per quan tenim
moltes respostes i opcions diferents. Per
exemple quan et demanen unes quiantes
coses i cada una te una quantes respostes
més.

Pregunta tipus“data”
Aquest tipus de pregunta serveig per quan volem que
ens responguin amb una data exacte. També es pot
afegir la hora.
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Pregunta tipus“hora”
Aquest tipus de pregunta serveig per quan volem que ens responguin amb
una hora determinada. També es pot determinar un temps en que fas alguna
cosa o el temps que tardes.
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