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No saps què vols estudiar? Fes
aquest test!

Sabem que molts teniu el cap fet un embolic per decidir què voleu estudiar a la universitat. Us
proposem que feu aquest test. Després de respondre les preguntes tindreu una idea més clara
de quins poden ser els estudis que més us poden interessar segons la vosta manera de ser.
[playbuzz]
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Vols més informació?
Graus de Ciències:
Grau en Biologia (https://www.uvic.cat/grau/biologia?utm_source=PLUAdolescents&utm_campaign=TestAptituds_2017)
Grau en Biotecnologia (https://www.uvic.cat/grau/biotecnologia?utm_source=PLUAdolescents&utm_campaign=TestAptituds_2017)

Graus de Comunicació:
Grau en Comunicació Audiovisual https://www.uvic.cat/grau/comunicacio(
audiovisual?utm_source=PLU-Adolescents&utm_campaign=TestAptituds_2017)
Grau en Periodisme (https://www.uvic.cat/grau/periodisme?utm_source=PLUAdolescents&utm_campaign=TestAptituds_2017)
Grau en Publicitat i Relacions Públiques ( https://www.uvic.cat/grau/publicitat-i-relacionspubliques?utm_source=PLU-Adolescents&utm_campaign=TestAptituds_2017)

Graus d'Educació:
Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (https://www.uvic.cat/grau/ciencies-de-lactivitatfisica-i-de-lesport?utm_source=PLU-Adolescents&utm_campaign=TestAptituds_2017)
Grau en Educació Social https://www.uvic.cat/grau/educacio-social?utm_source=PLU(
Adolescents&utm_campaign=TestAptituds_2017)
Grau en Mestre d'Educació Infantil https://www.uvic.cat/grau/mestre-deducacio(
infantil?utm_source=PLU-Adolescents&utm_campaign=TestAptituds_2017)
Grau en Mestre d'Educació Primàriahttps://www.uvic.cat/grau/mestre-deducacio(
https://adolescents.naciodigital.cat/noticia/28775/no/saps/vols/estudiar/fes/aquest/test
Pàgina 1 de 3

primaria?utm_source=PLU-Adolescents&utm_campaign=TestAptituds_2017)
Doble Grau en Mestre d'Educació Infantil i Primària (menció en anglès)
(https://www.uvic.cat/grau/mestre-deducacio-infantil--mestre-deducacio-primaria-amb-mencio-enllengua-anglesa-pla-de-millora?utm_source=PLUAdolescents&utm_campaign=TestAptituds_2017)
Grau en Treball Social (https://www.uvic.cat/grau/treball-social?utm_source=PLUAdolescents&utm_campaign=TestAptituds_2017)

Graus d'Empresa:
Grau en Administració i Direcció d'Empreseshttps://www.uvic.cat/grau/administracio-i-direccio(
dempreses?utm_source=PLU-Adolescents&utm_campaign=TestAptituds_2017)
Grau en Màrqueting i Comunicació Empresarial
https://www.uvic.cat/grau/marqueting-i(
comunicacio-empresarial?utm_source=PLU-Adolescents&utm_campaign=TestAptituds_2017)

Graus d'Enginyeries:
Grau en Enginyeria Biomèdica (https://www.uvic.cat/grau/enginyeriabiomedica?utm_source=PLU-Adolescents&utm_campaign=TestAptituds_2017)
Grau en Enginyeria de l'Automoció https://www.uvic.cat/grau/enginyeria-de(
lautomocio?utm_source=PLU-Adolescents&utm_campaign=TestAptituds_2017)
Grau en Enginyeria Mecatrònica https://www.uvic.cat/grau/enginyeria(
mecatronica?utm_source=PLU-Adolescents&utm_campaign=TestAptituds_2017)
Grau en Multimèdia Aplicacions i videojocs (https://www.uvic.cat/grau/multimedia-aplicacions-ivideojocs?utm_source=PLU-Adolescents&utm_campaign=TestAptituds_2017)

Graus d'Humanitats
Grau en Disseny (https://www.uvic.cat/grau/disseny?utm_source=PLUAdolescents&utm_campaign=TestAptituds_2017)
Grau en Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades
https://www.uvic.cat/grau/traduccio(
interpretacio-i-llengues-aplicades?utm_source=PLUAdolescents&utm_campaign=TestAptituds_2017)

Graus de Salut
Grau en Fisioteràpia https://www.uvic.cat/grau/fisioterapia?utm_source=PLU(
Adolescents&utm_campaign=TestAptituds_2017)
Grau en Infermeria (https://www.uvic.cat/grau/infermeria?utm_source=PLUAdolescents&utm_campaign=TestAptituds_2017)
Grau en Medicina (https://www.uvic.cat/grau/medicina?utm_source=PLUAdolescents&utm_campaign=TestAptituds_2017)
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Grau en Nutrició Humana i Dietètica https://www.uvic.cat/grau/nutricio-humana-i(
dietetica?utm_source=PLU-Adolescents&utm_campaign=TestAptituds_2017)
Grau en Psicologia (https://www.uvic.cat/grau/psicologia?utm_source=PLUAdolescents&utm_campaign=TestAptituds_2017)
Grau en Teràpia Ocupacional https://www.uvic.cat/grau/terapia-ocupacional?utm_source=PLU(
Adolescents&utm_campaign=TestAptituds_2017)
Si no t'has sentit del tot identificat/da amb la resposta o vols un assessorament més
personalitzat, registra't (http://preparatsllestosuniversitat.com/registre?utm_source=PLUAdolescents&utm_campaign=Test%20Aptituds) al web de Preparats, Llestos, Universitat i escriunos! A més, hi trobaràs notícies i informació sobre els estudis universitaris, la selectivitat i la
preinscripció, exàmens per practicar, apunts i moltes coses més!
- Tens dubtes sobre què estudiar? Envia'ls una pregunta!
(http://preparatsllestosuniversitat.com/assessorament-personalitzat/preguntes-irespostes/?utm_source=PLU-Adolescents&utm_campaign=Article-infografia-animada)
S&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#39;est&
amp;amp;amp;amp;agrave; carregant...
Si vols buscar més informació sobre el teu futur acadèmic, pots entrar a la pàgina web de
Preparats, Llestos, Universitat! (http://preparatsllestosuniversitat.com/)
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