
El Trivial de les emocions



1.- Per tenir una bona salut, el més important
és tenir benestar...

a) Físic (no tenir malalties)

b) Mental (estar bé psicològicament)

c) Social (poder comptar amb altres persones)

d) Les tres són igual d'importants



I la resposta és…
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2.- Una emoció...

a) No és bona ni dolenta

b) Provoca canvis en el cos

c) Sorgeix com una reacció inconscient

d) És una resposta ràpida i automàtica

e) Totes són correctes
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3.- La melancolia es pot relacionar amb...

a) sentir-se content/a i amb ganes de fer moltes coses

b) sentir-se amb tristesa i desinterès

c) sentir cansament, sense ganes de fer absolutament res

d) sentir avorriment
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4.- “Encara que em senti profundament ofesa, 
estic disposada a fer-te un regal”. Aquest
pensament es relaciona, sobretot, amb...

a) L'agraïment

b) La justícia

c) El perdó

d) La sinceritat
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d) sentir-se amb ganes de dormir
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7.- Una possible manera correcta de poder 
classificar les emocions és distingir-les en:

a) Positives o negatives

b) Agradables o desagradables

c) Ràpides o lentes

d) Correctes o incorrectes
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8.- En Marc té 9 anys. Se li ha cremat un pastís
que havia fet per l'aniversari de la seva iaia. És
molt probable que se senti...

a) Trist

b) Enfadat

c) Frustrat

d) Totes poden ser correctes
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9.- La decepció...

a) És un a emoció negativa que es produeix quan no s'acompleixen les 
expectatives sobre una persona
b) Es forma quan es combinen dues emocions primàries: la sorpresa i la 
pena.
c) És una emoció causada per allò que la persona no s'espera, sigui positiu o 
negatiu, i que serveix per a obrir-se i preparar-se a allò nou, al canvi, a 
aprendre.
d) Només es produeix si estàs trist/a
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10.- Un dels components de la intel·ligència
emocional NO és

a) Poder relacionar-me amb altres persones de forma correcta

b) Estar normalment content/a

c) Ser capaç d'identificar les emocions en mi mateix/a

d) Ser capaç d'identificar les emocions en les altres persones
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11.- Assenyaleu la frase correcta:

a) La por i la curiositat són sentiments

b) L’orgull i l’enveja són sentiments

c) La por i la curiositat són emocions

d) L’orgull i l’enveja són emocions
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d) Els sentiments són agradables
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14.- La frustració...

a) Fa sentir-se estimat/ada per tothom

b) Es produeix quan una persona no pot satisfer les expectatives que 
s'ha proposat

c) Només la senten els infants

d) Sempre ens fa reaccionar de forma agressiva
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15.- La frase que millor 
s’ajusta a aquesta cara és...

a) Quines ganes tenia de veure’t!

b) Acabo de trencar el meu ordinador!

c) Si us plau, torna’m la meva jaqueta!

d) No m’agrada el formatge!
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