PROFESSIONS ASSOCIADES A INTEL.LIGÈNCIES MÚLTIPLES
LINGÜÍSTICA
ESCRIPTORS
POLÍTICS
GUIONISTES
HUMORISTA
ACTOR
LÒGICO-MATEMÀTICA
METGES
CIENTÍFICS
INVESTIGADORS
ANALISTA
FILÒSOF
COMPTABLES

Els hi agrada aprendre idiomes, parlar.
Tenen facilitat comunicativa, dediquen temps a llegar i escriure.
Gaudeixen també de bona memòria.
Acudits i jocs de paraules.
Llegeixen per plaer.
Els agrada plasmar en un paper allò que pensen i senten. Poesies
Tenen facilitat per comprendre allò que llegeixen.
Gaudeixen amb els jocs de taula i els trencaclosques.
Els agraden les matemàtiques.
Fan us de la lògica per resoldre els problemes.
Tenen facilitat pel càlcul mental.
Tenen curiositat pels nous descobriments científics.
Els agrada organitzar, classificar, mesurar.
Apliquen la raó per explicar les coses.

MUSICAL
CANTANTS
MÚSICS
COMPOSITORS

Els agrada cantar, ballar, tocar instruments.
Poden arribar a composar sense tenir coneixements musicals.
Segueixen amb facilitat el ritme d’una cançó
Apliquen la música a diverses situacions del dia a dia.

VISUAL-ESPECIAL
PINTORS
FOTÒGRAFS
INVENTORS
ARQUITECTES

Capten les imatges abans que les paraules.
Posen l’atenció en els colors, objectes.
Tenen facilitat per orientar-se.
Dibuixen mapes.
Representen amb dibuixos/imatges les paraules.
Dibuixen amb facilitat.
Els agraden les fotografies, imaginar històries.
Els agrada estar amb els amics. Són molt sociables.
Tenen molt desenvolupada l’empatia.
Prioritzen el treball en grup a l’individual.
Tenen habilitats per mediar i trobar acords.
Es preocupen pels altres.
Acostumen a ser els “confidents”.
Son bons consellers.

INTERPERSONAL
PSICÒLEGS
PROFESSORS
MEDIADORS
ADVOCATS
TERAPEUTES
VENEDORS
DIRECTIUS
RELACIONS HUMANES
INTRAPERSONAL
FILÒSOF
PSICÒLEGS
PEDAGOGS
COACH
RELIGIOSOS
KINESTÈSICA/CORPORAL
BALLALRINS
COREÒGRAFS
ACTORS
ESPORTISTES
NATURALISTA
AGENT FORESTAL
BIÒLEG
PAGÈS
RAMADERS
GUIES DE MUNTANYA
GUARDES DE REFUGI
INVESTIGADORS
ESPORTS DE MUNTANYA

Tenen una gran vida interior.
Són reflexius i observadors.
Saben jugar i treballar sols.
Saben verbalitzar les seves emocions.
Són conscients de les seves fortaleses i àrees de millora.
Són proactius en l’assoliment dels seus reptes
Els agrada registrar en un diari el seu món interior
Tenen facilitat pels esports.
Els agrada tot allò que té a veure amb la utilització del cos: treballs manuals.
El seu mitjà de comunicació i expressió és el cos.
La seva creativitat s’activa quan fan exercici físic.
Es mouen amb facilitat i agilitat.
Els és difícil estar asseguts i quiets.
Gaudeixen a l’aire lliure i amb el contacte amb la natura.
Els agrada estudiar la natura, els animals.
Els agrada anar d’excursió, el contacte amb la muntanya.
Tenen especial sensibilitat pels temes relacionats amb el medi ambient.
Els agrada cuidar plantes, tenir un hort.
Els agrada tenir animals a casa.
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