Test indicatiu de 80 qüestions per precisar el perfil d'IM
Posa una creu als enunciats que et descriuen bé.
1.- Em conec bé
2.- A l'escola o a casa m'agrada
organitzar activitats socials
3.- Quan hi ha un nou alumne a la
meva aula, o a la meva escola, me'n
cuido
4.- Conec moltes cançons
5.- M'agrada anar al zoo
6.- M'agrada fer activitats a l'aire lliure
com el camping, caminar pel bosc, la
pesca, l'escalada, el kajak, la bici,
l'esqui
7.- Me’n surto bé en els esports
8.- Veig imatges clares al meu cap
9.- M'agrada escoltar històries
10.- Les mates són la meva matèria
preferida
11.- M'agraden els enigmes i les
endevinalles que requereixen lògica
12.- Soc de tipus independent

13.- No tinc sempre la necessitat
d'una recompensa per estar motivat
14.- M'agrada jugar amb més d'un amic
al mateix temps
15.- Sovint, mentre treballo, tamborinejo
la taula amb els dits

16.- Canto bé
17.-El reciclatge és molt important per a
mi
18.- M'agrada visitar una granja

19.- M'agrada molt l'educació física a
l'escola
20.- M'agrada manipular coses
21.- Conec bé els meus punts forts i
febles
22.- Soc hàbil en els treballs manuals
(enganxar blocs, retallar amb
precisió...)
23.- M'encanta col·leccionar objectes
de la natura (fulles, petxines...)
24.- Detecto fàcilment quan un
company no està bé.

25.- M'agrada escoltar la música

26.- Compto ràpidament al meu cap
27.-M'agrada escriure cartes

28.- Habitualment , reflexiono abans
de donar la meva opinió o una resposta

40.- Sovint, trobo la solució d'un
problema ràpidament, sense haver
d'anotar totes les dades
41.- M'agrada fer arts plàstiques
42.- Quan llegeixo un text; les
imatges,les taules i els gràfics atrauen
la meva atenció
43.- M'agrada llegir o mirar llibres

29.-M'agrada jugar a dames o escacs
30.- M'agrada l'astronomia i tot el que
està relacionat amb l'univers.

44.- M'agrada saber com funcionen les
coses

31.-M'agrada manipular objectes com la 45.-Prefereixo treballar sol més que en
plastilina
equip
32.- M'agraden més les activitats de
lectura o d'escriptura que les mates

46.- Practico un passatemps o un
esport de grup

33.- Soc sensible als sorolls i sons que
m'envolten (un avió, el vent...)

47.- M'agrada acolorir els meus treballs

34.- M'agrada fer experiments científics

48.- Estic orgullós dels textos que
escric
49.- M'agrada fer trencaclosques

35.- Soc capaç de seguir un ritme
36.- Faig sovint esport
37.- M'agrada dibuixar
38.- Tinc tendència a estar a la lluna

39- M'agraden els jocs de vocabulari
(scrabble, mots amagats, el penjat...)

54.- Tinc bons resultats en llengües

50.- M'encanta fer matemàtiques i
ciències
51.- M'encanta fer tests (com aquest)
que em permeten conèixer-me millor
52.- Quan tinc un problema, puc confiar
en els amics, perquè els hi tinc
confiança
53.- Em sento capaç d'inventar-me una
cançó

68.- M'encanta desmuntar i muntar
objectes

55.- Tinc facilitat per reagrupar o
classificar elements que van junts
56.- M'agrada conèixer persones noves

57.- Toco un instrument de música o
m'agradaria molt fer-ho
58.- M'agrada passejar-me per la
natura
59.- Em costa quedar-me assegut
60.- Els dibuixos em queden molt be
61.- Parlo molt i m'agrada
discutir/debatre

69.- Comprenc les normes d'un joc més
fàcilment si jugo que si llegeixo les
instruccions
70.- M'agrada mirar pel·lícules o tot
tipus de presentacions visuals
71.- És fàcil per mi escoltar històries o
explicacions
72.- M'agrada llegir poemes o crear-ne
73.-Tinc facilitat en matemàtiques
74.- Accepto els meus errors sense
enfonsar-me
75.- M'agrada formar part d'un grup

62.- M'agrada sentir parlar dels
descobriments científics

76.- La música m'ajuda a concentrarme mentre treballo a classe o a casa

63.- Sovint, me’n surto en els objectius
que em marco

77.- Tinc un animal domèstic a casa o
somio en tenir-ne

64.- Em sento be quan estic en grup

78.- Em sento bé, quan faig teatre

65.- És fàcil per a mi adaptar-me a
d'altres nens, fins i tot si són diferents

79.- Me’n surto en la lectura de
diagrames i gràfics

66.- Sento cançons sovint en el meu
cap
67.- M'agradaria rebre com a regal un
telescopi, un microscopi o uns
prismàtics

80.- És fàcil per a mi imaginar una
imatge en tres dimensions.

Recull els resultats. A la llista següent, encercla els números dels enunciats que
hagis marcat als fulls anteriors. Compta llavors el total obtingut per a cada tipus

d'intel·ligència i escriu el resultat a l'espai corresponent.
* Lingüística: enunciats núm. 9, 27, 32,
39, 43, 48, 54, 61, 71 i 72
* Lògic-matemàtic: enunciats núm. 10,
11, 26, 29, 34, 40, 44, 50, 62 i 73
* Cinestèsic: enunciats núm. 7, 19, 20,
22, 31, 36, 59, 68, 69 i 78
* Viso-espacial: enunciats núm. 8, 37,
41, 42, 47, 49, 60, 70, 79 i 80
* Musical: enunciats núm. 4, 15, 16,
2533, 35, 53, 57, 66 i 76
* Interpersonal: enunciats núm. 2, 3,
14, 24, 46, 52, 56, 64, 65 i 75
* Intrapersonal: enunciats núm: 1, 12,
13, 21, 28, 38, 45, 51, 63 i 74
* Naturalista: enunciats núm 5, 6, 17,
18, 23, 30, 55, 58, 67 i 77
Per a cada tipus d'intel·ligència, acoloreix el nombre de quadres que corresponen
als resultats: aquest serà el teu perfil d'Intel.ligències Múltiples.
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