Autotest de les Intel·ligències Múltiples per als alumnes

AUTOTEST DE LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
PER ALS ALUMNES
Puntuació de 0 ( cap facilitat) a 10 (màxima facilitat)

1. INTEL·LIGÈNCIA INTRAPERSONAL
1. Escric un diari personal on explico les coses que em passen.
2. Tinc una bona autoestima.
3. M’agrada treballar sol/a
4. Quan tinc problemes me’ls resolc jo sol/a.
5. Conec les meves capacitats.
6. A l’escola tinc problemes per no participar en les activitats.
7. Sé quan puc arreglar-me sol/a i quan necessito ajuda.
8. Sé allò que m’agradaria fer quan sigui gran.
9. Sé expressar els meus sentiments amb claredat.
10. Passo temps sol/a, meditant, reflexionant o pensant coses.
TOTAL:

Punts

2. INTEL·LIGÈNCIA INTERPERSONAL
1. M’agrada treballar en equip.
2. Tinc habilitat per saber com se senten els altres.
3. Em sento còmode amb molta gent.
4. Conversar amb amics i amigues em diverteix
5. Prefereixo els esports col·lectius
6. M’agrada sortir
7. Em considero un líder
8. Dono consells als companys o amistats que tenen problemes
9. Gaudeixo ensenyant a una altra persona les coses que sé fer
10. Demano tot allò que necessito de forma directa i verbal.
TOTAL:

Punts

3. INTEL·LIGÈNCIA MUSICAL
1. Recordo i puc cantar, taral·lejar o xiular la música que escolto.
2. Reconec la música que he escoltat anteriorment.
3. Puc adonar-me quan una nota o cançó està desafinada.
4. Puc composar melodies sense saber música.
5. Tinc oïda harmònic (capto els acords corresponents a una melodia)
6. Diferencio els tons de veu de la gent i allò que transmeten.
7. Sovint copejo la taula fent ritmes
8. Sempre estic escoltant música, ràdio, CD, cassette.
9. M’agrada cantar
10. Toco un instrument musical
TOTAL:

Punts
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4. INTEL·LIGÈNCIA CINETICOCORPORAL
1. M’agrada l’esport o les activitats físiques.
2. Gesticulo quan parlo
3. Necessito tocar les coses per saber-ne més d’elles.
4. M’agrada córrer, saltar i moure’m en els moments lliures
5. Ballo bé i amb gràcia.
6. A vegades tinc problemes a l’escola perquè no puc estar quiet/a
7. Puc imitar algú fàcilment.
8. M’agrada fer treballs amb fang o plastilina.
9. Tinc habilitat manual per a muntar i desmuntar objectes, aparells,...
10. Em recordo més de les coses quan les escric.
TOTAL:

Punts

5. INTEL·LIGÈNCIA VISUALESPACIAL
1. Dibuixo o pinto en forma creativa.
2. Represento conceptes amb diagrames i gràfics.
3. Distingeixo els matisos dels colors i puc reproduir-los.
4. M’agrada fer trencaclosques, laberints i altres jocs visuals.
5. Quan tanco els ulls percebo imatges visuals clares.
6. Utilitzo imatges internes per a trobar solucions creatives.
7. Tinc bona orientació i recordo els llocs que veig.
8. Dibuixo i desxifro els mapes amb facilitat.
9. Prefereixo els llibres que tenen moltes il·lustracions.
10. M’agrada el cinema i els vídeos.
TOTAL:

Punts

6. INTEL·LIGÈNCIA LINGÜÍSTICA
1. M’agrada escoltar la ràdio.
2. Escric correctament.
3. M’agrada escoltar històries.
4. M’agrada llegir
5. Em sento còmode parlant en públic.
6. Utilitzo i gaudeixo el bon humor, els acudits i els jocs de paraules.
7. Tinc facilitat per aprendre idiomes.
8. Puc convèncer la meva família per a fer coses.
9. Sovint tinc problemes a l’escola per xerrar massa.
10. Puc descriure imatges i escenes amb precisió.
TOTAL:

Punts
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7. INTEL·LIGÈNCIA LOGICOMATEMÀTICA
1. Les matemàtiques són les matèries que més m’agraden
2. Resolc diferents tipus de problemes de forma lògica.
3. Puc fer càlculs mentals amb facilitat.
4. M’agrada planificar.
5. Resolc endevinalles i problemes numèrics.
6. M’agrada treballar o jugar amb números.
7. M’agrada fer experiments.
8. M’agrada classificar les coses per categories.
9. M’interessa saber com funciones les coses.
10. M’agraden els jocs de lògica i estratègia (escacs, jocs d’ordinador
TOTAL:

Punts

8. INTEL·LIGÈNCIA NATURALISTA
1. M’agrada anar d’excursió, estar a l’aire lliure.
2. M’encanta tenir animals a casa.
3. M’agrada jugar al carrer.
4. Sé els noms de moltes plantes i animals.
5. A casa tenim una animal i m’agrada cuidar-lo.
6. La classe de naturals és una de les meves preferides.
7. M’agrada cuinar.
8. M’agrada visitar els zoos, aquaris.
9. M’agrada ocupar-me de les plantes.
10. Tinc alguna col·lecció relacionada amb animals.
TOTAL:

Punts

Pinta els teus resultats:
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Analitzem els resultats:
1. Quina intel·ligència és la més alta?
2. Ordena de més a menys les teves intel·ligències.
3. Quina és la intel·ligència més baixa?
4. T’ interessa desenvolupar-la una mica més? Com ho faries?
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