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Annexes 
 

Test IIMM 
 

Benvinguts/des al test! Llegeix cadascuna de les següents afirmacions. Si expressen 

característiques fortes en la teva persona i et sembla que l'afirmació és veraç llavors marca 

l'opció "Veritat" i si no ho és, marca l'opció "Fals". 

Totes s'han de contestar obligatòriament i el test és totalment anònim. 

1.  Prefereixo fer un mapa que explicar-li a algú com ha d'arribar a un lloc en concret.  

2.  Si estic enfadat(da) o content(a) generalment sé exactament per què.  

3.  Associo la música amb els meus estats d'ànim.  

4.  Puc sumar o multiplicar mentalment amb molta rapidesa.  

5.  Puc ajudar a un amic a controlar els seus sentiments perquè jo ho vaig poder fer abans amb 

sentiments semblants.  

6.  M'agrada treballar amb calculadores i ordinadors.  

7.  M'agrada anar d'excursió, el senderisme o simplement passejar en plena naturalesa.  

8.  Aprenc ràpid a ballar un ritme nou.  

9.  Sé tocar (o abans sabia tocar) un instrument musical.  

10. No m'és difícil dir el que penso durant una discussió o debat.  

11. M'adono dels estats d'ànim dels altres.  

12. Gaudeixo d'una bona xerrada o discurs.  

13. Sempre distingeixo el nord del sud, estigui on estigui.  

14. M'agrada reunir grups de persones en una festa o en un esdeveniment especial.  

15. La vida em sembla buida sense música.  

16. M'encanta tenir animals a casa.  

17. Sempre entenc els gràfics que vénen en les instruccions d'equips o instruments.  

18. M'agrada fer trencaclosques i entretenir-me amb jocs electrònics.  

19. Vaig aprendre fàcilment a fer servir la bicicleta o els patins.  

20. M'enfado quan sento una discussió o una afirmació que sembla il·lògica.  

21. Sóc capaç de convèncer a uns altres perquè segueixin els meus plans.  

22. Tinc bon sentit d'equilibri i coordinació.  
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23. Se'm dóna bastant bé descriure les diferències entre diferents tipus d'arbres, gossos, 

ocells…  

24. Detecto ràpidament relacions entre nombres.  

25. M'agrada construir models, maquetes o fer escultures.  

26. Tinc agudesa per trobar el significat de les paraules.  

27. Puc mirar un objecte, tancar els ulls i sóc capaç de veure'l mentalment.  

28. M'adono bastant bé del que la resta de persones pensen de mi.  

29. Amb freqüència faig la connexió entre una peça de música i algun esdeveniment de la 

meva vida.  

30. M'agrada treballar amb nombres i figures.  

31. Quan vaig de vacances, prefereixo els entorns naturals a les destinacions urbanes.  

32. M'agrada asseure'm silenciosament i reflexionar sobre els meus sentiments íntims.  

33. Amb només mirar la forma de construccions i estructures em sento a gust.  

34. M'agrada xiular o cantar a la dutxa o quan estic sol(a).  

35. Sóc bo(na) per a l'atletisme.  

36. M'agrada escriure cartes detallades als meus amics.  

37. Generalment m'adono de l'expressió que tinc en la cara.  

38. M'adono de les expressions en la cara d'altres persones.  

39. Intento ajudar, en la mesura de les meves possibilitats, a frenar la destrucció del planeta.  

40. Em mantinc "en contacte" amb els meus estats d'ànim. No em costa identificar-los. 

 

Aquest test està disponible a google forms a l’adreça: http://goo.gl/forms/L3u0Mt0luf 

  

http://goo.gl/forms/L3u0Mt0luf
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Avaluació de l’activitat: el paper. 
 

Taller “Fem paper reciclat” 

Avaluació de l’activitat: Paper. Taller “Fem paper reciclat” 

Molt (3), a mitges (2), poc  (1) 1 2 3 

Aspectes generals de l’activitat al taller: 

T'ha interessat l’activitat?    

Estàs content del resultat final?    

El resultat final és coherent amb el que es demanava?    

Aspectes generals de les classes teòriques: 

T’ha interessat el tema del paper?    

Series capaç d’identificar els diferents tipus de papers vistos a classe?    

Has entès el procés de fabricació industrial del paper?    

Aspectes del docent: 

Has entès les explicacions fetes a classe?    

Has entès les explicacions fetes al taller?    

T’ha agradat com ha explicat el tema la professora?    

Quins aspectes es poden millorar de l’activitat i com ho faries? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que creus que hauria de millorar la professora? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


