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L'OPAL continua participant en el 
projecte europeu “My Generation 
at Work”

Les empreses podran participar 
de manera gratuïta en el VIII 
Fòrum d'Ocupació 
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Estudis i Anàlisis

My Generation at Work (MG@W) forma part del 
programa europeu URBACT II, en el qual participa 
València juntament amb altres onze ciutats europees 
de Portugal, Itàlia, el Regne Unit, Eslovènia, Grècia, 
Polònia, Holanda, Bèlgica i Lituània. Aquest projecte 
pretén fonamentalment millorar l'ocupabilitat dels 
joves de la c iutat mi t jançant l ' in tercanv i 
d'experiències amb la resta de ciutats participants, i 
especialment amb els joves. El 2012, València va 
consolidar el Grup de Suport Local del projecte 
format per diverses entitats dedicades a la promoció 
de l'ocupació juvenil, com l'OPAL, i per un grup de 
joves en recerca activa d'ocupació. Així mateix, va 
realitzar un primer taller per a la 
identificació d'estratègies amb la 
intenció de superar el problema de 
l'atur juvenil el 2015.

La primera reunió de 2013 de My 
Generation at Work es va portar a 
terme el passat 20 de febrer i va 
tenir com a objectiu iniciar el disseny 
d'un projecte experimental innovador 
que permeta als joves de la ciutat 
construir un currículum emprenedor. 
Per a assolir aquest objectiu, 
cadascun dels membres del Grup de Suport Local hi 
va exposar tres propostes factibles de ser 
desenvolupades durant 2013 i 2014.

En concret, l'OPAL hi va participar amb tres 
propostes que van comptar amb una gran acollida 
dels participants. La primera proposta es va enfocar 
en el desenvolupament d'un programa de formació 

de joves per a la generació de projectes 
emprenedors que puguen optar a finançament a 
través de la plataforma de micromecenatge  
“UNIEMPREN”, que pròximament posarà en marxa 
l ' OPAL . L a s egona e s va c en t ra r en e l 
desenvolupament d'una estratègia de promoció de 
projectes innovadors generats per equips 
multidisciplinars de joves mitjançant la realització 
d'un concurs de solucions innovadores a problemes 
empresarials tant del sector públic com del sector 
privat de la ciutat. Finalment, la tercera proposta va 
plantejar la creació d'un programa d'entrenament/
mentoria (coaching/mentoring) que facilite el 

desenvolupament de les habilitats 
necessàries per a emprendre amb 
èxit en àrees específiques i que 
br inde a ls joves aturats la 
possibi l i tat de desenvolupar 
competènc ies assoc iades a 
ocupacions específiques.

Les propostes de l 'OPAL, 
juntament amb altres plantejades 
pels membres del Grup de Suport 
Local, són el punt de partida per a 
formular una proposta global que 

es presentarà en el pròxim taller internacional de 
MG@W, que es farà a Maribor (Eslovènia) durant el 
mes d'abril. Després de les aportacions del ple 
europeu de MG@W, es posarà en marxa el projecte 
acordat amb la finalitat de promoure l'ocupabilitat 
dels joves de la ciutat de València.

L'OPAL continua participant en el projecte europeu “My 

Generation at Work” per promoure l'ocupabilitat dels joves a 

València
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Formació

!!!!!JUNIO 2009                                                                                                                                          

MARKETING CON POCOS RECURSOS 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA.  

ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE VALENCIA. AJEV. 

12 de marzo de 2013 

Cicle de conferències: Èxit dels Emprenedors

El dia 12 de març va tenir lloc la segona 
conferència del cicle organitzat per l'OPAL i la AJEV. 
El ponent, Pedro Reig Català, ens parlà dels múltiples 
recursos disponibles, molts dels quals són gratuïts, 
per a les campanyes de màrqueting. Les 
conferències es realitzen a l'aulari sud del campus 
dels Tarongers i estan obertes a tots els estudiants 
amb esperit emprenedor. 
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Bolsa de 

Trabajo y 

Emprendim

iento

Borsa de Treball i Emprenedoria

Orientació y Assessorament

La Universitat de València està organitzant, a través de l'OPAL, el VIII Fòrum d'Ocupació per a l'any 2013, 
que tindrà lloc durant el mes de novembre als campus dels Tarongers, de Blasco Ibáñez i de Burjassot-
Paterna.

Una de les novetats més destacades d'aquesta edició és que la participació de les empreses és  gratuïta en 
general, tot i que hi poden haver empreses interessades a ser-ne patrocinadores i gaudir de serveis 
addicionals, com la possibilitat de realitzar un procés de selecció i aparèixer amb el logotip en tots el suports 
publicitaris (cartells, fullets o senyalització). 

En aquest fòrum també hi haurà lloc per realitzar activitats com ara tallers de preparació i revisió de 
currículums, xarrades temàtiques o taules redones, en què participaran els responsables de recursos humans 
de les empreses i que donaran peu a plantejar qualsevol consulta o dubte als estudiants i/o titulats que hi 
assistisquen.

De manera complementària, cada empresa tindrà habilitat un espai físic on podran informar les persones 
interessades a incorporar-se a l'organització. 

Podeu trobar tota la informació sobre el VIII Fòrum d'Ocupació en el bloc http://www.uv.es/forodempleo i 
en els mitjans de contacte següents: 

Ángeles Gilabert: 96 162 59 11
Silvia Collado: 96 162 59 09
opalforo@uv.es
Universitat de València-OPAL. 

    Fundació General Universitat de València.
Agència de Col!locació autoritzada pel SERVOF núm. 1000000066.
C/ Amadeu de Savoia, 4, 46010 València.
Tel.: 96 162 59 01 - Fax: 96 162 59 20.

VIII Fòrum d'Ocupació de la Universitat de València

El passat 15 de febrer es van realitzar, a la Facultat 
de Dret, les “III Jornades sobre Eixides Professionals 
en Ciències Polítiques: Treballar de Politòleg a Europa” 
en què, mitjançant l'àrea d'orientació de l'OPAL, es 
van donar a conèixer els àmbits d'actuació 
professional a escala internacional de la titulació de 
Ciències Polítiques i de l'Administració.

Les jornades es van centrar en les oportunitats 
d'ocupació que aquests titulats tenen a Europa. 
Durant aquestes jornades van intervenir titulats en 
Ciències Polítiques per la Universitat de València que 
van aportar-hi informació sobre la seua experiència 

professional en diferents organismes i entitats a 
Europa. També hi van participar consellers de la 
Xarxa Eures, que van explicar com accedir a 
processos de selecció i a ofertes d'ocupació dins de 
la xarxa.

La intervenció de l'OPAL va tenir una acollida 
excel!lent entre els estudiants, ja que es van explicar 
els diferents programes de beques i pràctiques en 
entitats públiques i privades, així com les 
oportunitats professionals que aquests estudiants i 
titulats tenen en institucions europees i en 
organismes internacionals.

L'OPAL participa en les III Jornades sobre Eixides 

Professionals de la titulació de Ciències Polítiques


