
ENQUISA  DE  PREFERENCIAS  PROFESIONAISENQUISA  DE  PREFERENCIAS  PROFESIONAIS
Cales  son   as    miñas preferencias profesionais?Tes claro os estudos que desexas
realizar? Se realizas ben esta enquisa terás máis datos sobre os estudos que realmente
che interesan.
    Lembra: 

1 Moi pouco ou nada
2 Pouco
3 Indiferente
4 Bastante
5 Moito

1. Montar un circuito eléctrico.
2. Traballar nun hospital.
3. Axudar a resolver os problemas que teñen as familias necesitadas.
4. Ser escritor ou escritora.
5. Dar clases de música.
6. Facer reaccións químicas nun laboratorio.
7. Participar en programas de rehabilitación de enfermos.
8. Preocuparme polos problemas sociais do barrio ou a cidade onde vivo.
9. Estudar formas de vida de poboacións prehistóricas.
10. Interpretar obras de teatro.
11. Participar nun equipo de investigación científica.
12. Facer un curso de socorrismo e primeiros auxilios.
13. Atender e educar a persoas  con deficiencias físicas ou psicolóxicas.
14. Estudar os fósiles para reconstruir formas de vida antigas.
15. Modelar obxectos de cerámica.
16. Recoller mostras da terra e estudar a súa composición.
17. Axudar en tarefas sanitarias.
18. Escribir artigos para revistas ou xornais.
19. Dar clase do teu idioma a estranxeiros.
20. Tocar algún instrumento musical nunha orquestra.
21. Deseñar o trazado dunha autoestrada.
22. Traballar nunha unidade de tratamento da dor.
23. Estudar os gustos da xente para vender mellor o produto.
24. Traducir un libro a outro idioma.
25. Restaurar cadros e obras de arte antigas.
26. Plantexar de xeito práctico no laboratorio principios ou fórmulas físicas.
27. Traballar nunha farmacia.
28. Traballar nun servizo de atención ao consumidor.
29. Estudar as características de diferentes linguas e as súas relacións.
30. Traballar na impresión dun periódico.
31. Montar o sistema de iluminación dun espectáculo.
32. Pertencer a un equipo de transplantes de órganos.
33. Defender a unha persoa nun xuízo.
34. Colaborar nunha revista literaria.
35. Facer labores de estética persoal, moda e perruquería.
36. Montar e probar motores de coches.
37. Elaborar dietas adecuadas a diferentes tipos de enfermidades.
38. Facer estudos sobre a opinión da xente ante determinados temas.
39. Facer de intérprete nunha conferencia.
40. Pintar un cadro.
41. Deseñar unha máquina a través dun ordenador.
42. Realizar próteses, moldes ou pezas dentais.
43. Traballar nunha axencia de viaxes.
44. Traballar nunha biblioteca.
45. Deseñar moda de vestir.
46. Arranxar un enchufe eléctrico.
47. Realizar ecografías ou radiografías a pacientes.
48. Traballar en publicidade.



49. Dialogar sobre as calidades dunha película.
50. Dar clases de debuxo e pintura.
51. Obter, a través dunha práctica de laboratorio, a fórmula dun fenómeno físico.
52. Revisar e solucionar os problemas dentais das persoas.
53. Participar no proceso de selección de persoal dunha empresa.
54. Ordenar e clasificar documentos nun arquivo.
55. Decorar habitacións, casas e interiores.
56. Analizar a composición química dos alimentos.
57. Curar enfermidades dos animais domésticos.
58. Confeccionar as nóminas dos empregados dunha empresa.
59. Escribir contos, poesías, novelas.
60. Compoñer a música dunha canción.
61. Estudar novas formas de produción de enerxía.
62. Realizar sesións de relaxación, concentración mental e ioga para a rehabilitación
de enfermos.
63. Estudar os costumes de diferentes pobos.
64. Ensinar un idioma.
65. Maquillar a un artista.
66. Coñecer como se constrúe un edificio.
67. Asesorar  a  un  agricultor  sobre  as  condicións  máis  favorables  para  realizar  un
cultivo.
68. Participar nunha excavación arqueolóxica.
69. Analizar as causas e consecuencias de feitos ou acontecementos históricos.
70. Facer unha escultura.
71. Analizar nun laboratorio unha mostra de sangue.
72. Manter e coidar un acuario.
73. Traballar nun banco ou oficina.
74. Asistir a conferencias sobre temas culturais, historia, literatura, etc.
75. Visitar museos de pintura ou escultura.
76. Realizar o mantenemento da maquinaria dunha fábrica.
77. Mellorar o ton físico e o rendimento dun atleta ou deportista.
78. Gustaríame levar a contabilidade dunha empresa.
79. Ler o periódico, libros, … .
80. Facer gravacións e montaxes en vídeo.
81. Determiñar o grupo sanguíneo dunha persoa.
82. Coidar enfermos de todo tipo (curalos, asealos, darlles de comer, … ).
83. Aprender receitas de cociña e cociñar.
84. Aprender as linguas clásicas como o latín e o grego.
85. Pintar retratos de persoas.
86. Participar nun programa de control de residuos ambientais.
87. Estudar a influencia de determinados alimentos sobre a saúde das persoas.
88. Levar as relacións dunha empresa co exterior.
89. Estudar a cultura e costumes de diferentes países.
90. Facer a montaxe dunha película.
91. Realizar  os planos e medidas topográficas para urbanizar unha zona da cidade.
92. Traballar no desenvolvemento de cultivos mariños.
93. Estudar a distribución da poboación nunha área xeográfica determiñada.
94. Facer o guión dunha obra de teatro.
95. Asistir a clases de música.
96. Traballar nunha refinería de petróleo.
97. Facer o diagnóstico dunha enfermidade.
98. Ser correspondente dun periódico nun país.
99. Estudar a gramática dunha lingua.
100. Asistir a concertos de música clásica.

 



INTERPRETACIÓN DOS RESULTADOS:

FOLLA DE RESPOSTAS:
CAMPO 1 CAMPO 2 CAMPO 3 CAMPO 4 CAMPO 5
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59 60

61 62 63 64 65

66 67 68 69 70

71 72 73 74 75

76 77 78 79 80

81 82 83 84 85

86 87 88 89 90

91 92 93 94 95

96 97 98 99 100

TOTAL
Entre 10 (un 
decimal)

- Suma as puntuacións por columnas apuntando o resultado no cadro “TOTAL”
- Divide cada resultado entre 10 e anótao no seu lugar correspondente.
- A continuación  poderás  comprobar  a  que  tipo  de  estudos  corresponden  os  campos  nos  que

obtiveches maior puntuación. 



CAMPO ESTUDOS OU CARREIRAS PROPIAS DESTE CAMPO

CAMPO 1:
Científico – técnico

Carreiras universitarias de: Arquitectura, Enxeñerías, Administración e Dirección
de Empresas, C. Económicas, C. do Mar,
C. Biolóxicas,  Físicas,  Químicas,  Matemáticas, Xeolóxicas, Estatística,  Navegación
Marítima, Radioelectrónica Naval, Óptica, Estruturas mariñas, Informática, Estudos
empresariais, … .

Ciclos  formativos  das  familias  profesionais  de:  Actividades  físico-  deportivas,
marítimo pesqueiras, artes gráficas,  comunicación, imaxe e  son,  Edificación e obra
civil,  Electricidade  e  electrónica,   Fabricación  mecánica,  industrias  alimentarias,
informática, madeira e moble, mantenemento de vehículos, mantenemento e servizos
á  producción,  química,  téxtil,  vidrio  e  cerámica,  agricultura  e  ganadería,
medioambente.

CAMPO 2:
Biosanitario

Carreiras universitarias de:  Enfermeria, Farmacia, Fisioterapia, Físicas, Xeoloxía,
Ciencias  Ambientais,  Logopedia,  Medicina,  Odontoloxía,  Podoloxía,  Química,
Terapia Ocupacional,   Veterinaria,…

Ciclos  formativos das familias  profesionais  de:  Industrias  alimentarias,  química,
sanidade,  maritimo pesqueira,  imaxe persoal,  vidrio e  cerámica,  téxtil,  actividades
físico – deportivas.

CAMPO 3:
Ciencias Sociais

Carreiras  universitarias  de:  Administración  e  dirección  de  empresas,  Estudos
empresariais,  Comunicación  Audiovisual,  Ciencias  da  Información,  Dereito,
Economía,  Educación  Social,  Xeografía,  Historia,  Hª  da  Arte,  Humanidades,
Logopedia,  Ciencias da educación, Maxisterio, Psicoloxía,  Publicidade e Relacións
Públicas,  Relacións  Laborais,  Terapia  ocupacional,  Ciencias  Políticas,  Socioloxía,
Xestión e Adm. Pública, Traballo Social, … .

Ciclos  formativos  das  familias  profesionais  de:  Actividades   físico–deportivas,
Administración  e  xestión,  Comercio  e  Marketing,  Hostelería  e  turismo,  Servizos
socioculturais.

CAMPO 4:
Humanístico

Carreiras  universitarias  de:  Ciencias  da  información,  Ciencias  Políticas,
Comunicación  Audiovisual,  Dereito,  Educación  Social,  Xestión  e  administración
pública,  Filoloxías,  Filosofía,  Xeografía,  Historia,  Historia  da  Arte,  Humanidades,
Xornalismo,  Psicoloxía,  Publicidade  e  Relacións  públicas,  Ciencias  da  Educación,
Biblioteconomía e Documentación, Traducción e Interpretación, … .

Ciclos  formativos  das  familias  profesionais  de:   Actividades  físico–deportivas,
hostelería e turismo, Servizos socioculturais.

CAMPO 5:
Artístico

Carreiras  universitarias  de:  Belas  Artes,  Música  e  Danza,  Arte  Dramática,
Conservación  e  Restauración  de  Bens  culturais,  Estudos superiores  de  deseño (de
moda, de produtos, gráfico, de interiores).

Ciclos formativos das familias profesionais de: Comunicación, imaxe e son, imaxe
persoal, vidrio e cerámica, artes gráficas, artes plásticas e deseño.
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