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Estudis i Anàlisis

L'OPAL participa en el primer taller transnacional de My 
Generation at Work

Tal com es va anticipar en l'INFOPAL del mes de 
febrer, l'OPAL va participar en el primer taller 
transnacional del projecte europeu My Generation at 
Work, que tingué lloc del 17 al 19 d'abril a Maribor 
(Eslovènia). Aquest taller va reunir per primera 
vegada diferents membres dels grups de suport local 
de les 12 ciutats participants en el projecte. La ciutat 
de València també hi va estar representada per dues 
co l · l aboradores de l Serve i d 'Ocupac ió de 
l'Ajuntament, i també l'assistent tècnica del projecte i 
una jove valenciana. Així mateix, el taller va comptar 
amb l'assistència dels líders del projecte i de diferents 
experts en innovació social.

En primer lloc, el taller va aprofundir en 
l'anàlisi de la metodologia proposada pels 
experts del projecte per a generar accions 
innovadores que contribuïsquen a disminuir 
l 'a tur juven i l . Aquesta metodo log ia 
s'anomena «espiral d'innovació social» i 
busca principalment la generació d'idees 
innovadores a través de la interacció de 
diferents actors de la ciutat (institucions que 
treballen en la promoció de l'ocupació 
juvenil, joves aturats i empresaris, entre 
d'altres). Així, s'hi van analitzar les fases i els 
conceptes més rellevants de l'espiral 
d'innovació social i la seua posada en 
pràctica mitjançant l'aplicació a l'atur juvenil 
que actualment ha d'afrontar la ciutat 
eslovena de Maribor.

En segon lloc, el taller va propiciar l'anàlisi dels 
experiments preparats per cada una de les ciutats a fi 
d'aplicar de manera pilot l'espiral d'innovació social, 
com a pas previ a l'elaboració del pla d'acció local de 
la ciutat que s'ha de generar com a resultat del 
projecte My Generat ion at Work. Aquests 
experiments, anomenats GO FOR IT, estan dirigits a 
engegar accions concretes innovadores per a 
promoure l'ocupació i l'emprenedoria juvenil. L'anàlisi 
dels experiments va partir de la identificació de grups 
d'experiments en funció de l'afinitat temàtica. Així, els 
GO FOR IT de València, Braga (Portugal), Torí (Itàlia), 
Gdansk (Polònia) i Maribor (Eslovènia) van confluir en 
un mateix grup els experiments del qual plantegen la 
generació d'espais virtuals, temporals o físics en què 
els joves de la ciutat puguen obtenir oportunitats per 
a emprendre i per a generar oportunitats d'ocupació. 
Atesa la gran afinitat dels GO FOR IT de València, 

Braga i Torí, probablement es realitzaran visites entre 
aquestes ciutats a fi de conèixer les bones pràctiques 
dels espais desenvolupats en cada una.

A grans trets, l'experiment plantejat per la ciutat 
de València està basat en una convocatòria pública 
de places d'un espai de cotreball (coworking) per a 
joves emprenedors del sector artístic i cultural que es 
localitzarà a Les Naus de l'Ajuntament i els 
beneficiaris del qual (12 grups de fins a 3 joves) 
tindran accés a formació i suport en temes com 
l'obtenció de finançament privat, ús de la plataforma 

UNIEMPREN de micromecenatge per a emprenedors 
universitaris desenvolupada per l'OPAL i elaboració 
del pla d'empresa. Així mateix, els beneficiaris 
tindran la possibilitat de contactar amb empreses 
similars i amb mentors que puguen aportar el seu 
coneixement al procés de creació i implantació de la 
iniciativa empresarial dels joves. Per tot això, el 
projecte ha estat anomenat «Crowdsourcing a Les 
Naus», un espai de confluència de recursos orientats 
a la promoció de l'emprenedoria juvenil, el 
llançament oficial de la qual està previst per al mes 
d'octubre.

El següent taller transnacional serà al setembre, a 
la ciutat de Braga, amb l'objectiu de presentar els 
avanços de cada un dels GO FOR IT i aprofundir en 
la metodologia descrita. 
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Orientació laboral per a universitaris amb discapacitat

El passat 23 i 25 d'abril tingué lloc a la seu de 
l'OPAL un taller per a afrontar entrevistes de treball 
dirigit a estudiants i titulats universitaris amb 
certificat de discapacitat.

Aquest taller, de 10 hores de durada, s'emmarca 
dins el projecte ROL (Red de Orientación Laboral), 
fruit del conveni de col·laboració entre la Fundació 
General de la Universitat de València i la Fundació 
Universia.

L'ob jec t iu d 'aques t Ta l le r d 'ent rev i s ta , 
eminentment pràctic, era facilitar i ajudar elss 
candidats i candidates a preparar de forma 
adequada futures entrevistes de treball.

Aquestes són algunes de les opinions que hem 
recollit de les persones que han participat en el 
taller.

o «El fet d'haver assistit al taller d'entrevista de 
l'OPAL m'ha ajudat a acostar-me al món real i a 
conèixer-lo pel que fa a la recerca activa 
d'ocupació. La preparació de l'entrevista és un 
aspecte fonamental a l'hora d'aconseguir una 
feina, i les idees aportades en el taller em serviran 
per a anar-hi més tranquil·la i amb més 
confiança.» N.L.P.

o «Aquest taller ha estat molt pràctic i dinàmic; 
m'ha ajudat a millorar la capacitat de resposta 

davant una entrevista i a interioritzar noves 
habilitats personals. Concepte innovador: la 
reformulació positiva, molt útil per a tots els 
aspectes de la vida. Hi ha hagut molt bon ambient 
i de treball en equip.» T. R R.

o «Recomanaria aquest taller a tota aquella 
persona que busque feina. T'ensenya a traure els 
teus punts forts i treballa els teus punts febles 
perquè els millores.» I.P.N.

o «Un taller molt interessant i constructiu.» I.N.I

Si ets estudiant o titulat/ada universitari/ària amb 
discapacitat i t'interessa participar en alguna activitat 
dins el marc del projecte ROL, et pots posar en 
contacte amb la persona encarregada del projecte a 
t r a v é s d e l c o r r e u e l e c t r ò n i c 
ester.ferragud@universia/.net o demanar cita 
telefonant al 96 162 59 01 de l'OPAL.  

Taller d'entrevista per a universitaris amb discapacitat 
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Formació

Orientació i Assessorament

El proppassat 22 d'abril tingué lloc la setena 
edició del Taller de Videocurrículum, organitzat i 
impartit per les tècniques d'Orientació de l'OPAL. El 
taller, reconegut amb un crèdit de lliure elecció, 
tingué una acollida  excel·lent entre els estudiants 
de la Universitat de València.

Els alumnes del curs tingueren una primera 
sessió d'introducció teòrica on es visionaren 
diferents exemples de videocurrículum i es van 
realitzar simulacions d'enregistrament. Aquesta 
activitat els va servir com a base per a la preparació 

d'una segona sessió pràctica. En 
finalitzar el taller, es lliurà a cada 
alumne una còpia del seu 
v ideocurr ícu lum, una e ina 
complementària del currículum 
tradicional, que aporta un valor 
afegit a la seua candidatura. 

Setena edició del Taller de Videocurrículum

Curs aprèn a emprendre
AJEV, en col·laboració amb l'OPAL, ens va donar 

l'oportunitat de compartir aula amb, potser, alguns 
dels futurs empresaris més prometedors de 
València.

La meua tasca va ser impartir nocions de 
fiscalitat i finances. Atès que avui dia hi ha 
excel·lents professionals que amenacen d'eixir al 
mercat, gent amb les ganes, el potencial i els 
coneixements apropiats per a ser tan bons com el 
que més… Sembla cada vegada més important tenir 
coneixements en altres àrees com gestió 
administrativa, control de gestió i habilitats 
directives per a poder desenvolupar la seua activitat 
amb èxit.

Fa alguns anys semblava que un químic o un 
farmacèutic no havia de conèixer coses com els 
tipus d'impostos, productes financers, obligacions 

registrals… Però sembla que es fa necessari 
reestructurar el tipus de negoci i tant l'AJEV com la 
Universitat de València hem sabut veure-ho.

I com que no és important tenir el coneixement 
tant com aplicar-lo, no és tan important intentar ser el 
millor sinó ser-ho, no és tan important conèixer els 
teus factors d'èxit tant com controlar-los i no és tan 
important controlar-los com prendre les mesures 
oportunes per a millorar-los… Cal passar a l'ACCIÓ. 
Després d'aquest curs hi ha tres claus importants:

1 . Acció
2 . Acció
3 . Acció 

Laia Dublino Giner
Gerent, assessora fiscal, 
experta finances, Màster 

processos empresarials 
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Borsa de Treball i Emprenedoria

Arranca la plataforma UNIEMPREN

El passat 23 d'abril, a les 12 hores, i a la Sala 
d'Actes de l'Edifici de Rectorat, va tenir lloc la 
presentació oficial de la plataforma Uniempren, 
projecte finançat pel Ministeri d'Educació, Cultura i 
Esport i gestionat per la Fundació General de la 
Universitat de València per mitjà de l'OPAL.

L'acte va ser presidit per la vicerectora de 
Postgrau, Rosa Marín, i hi van intervenir Vicente 
González Romà i Gloria Berenguer Contri, director i 
coordinadora, respectivament, de l'àrea d'ocupació i 
emprenedoria de l'OPAL.

Aquesta plataforma és la primera que es crea a 
Espanya dirigida especialment a estudiants i titulats 
de qualsevol universitat espanyola. Ofereix diversos 
serveis en un mateix espai, ja que permet la recerca 
de finançament mitjançant micromecenatge, recerca 

de socis, recerca de col·laboracions no monetàries i 
d'inversors privats.

En definitiva, es tracta d'una iniciativa que tracta 
de fer realitat els projectes empresarials dels joves 
universitaris, proporcionant-los informació per a 
portar a terme la idea empresarial, difusió d'aquesta 
idea entre els possibles inversors i la possibilitat de 
trobar socis, col·laboradors i sobretot finançament.

La web és http://www.uniempren.es i el correu 
electrònic de contacte per a qualsevol persona que 
requerisca més informació és info@uniempren/.es. A 
més, Uniempren té comptes oberts en Facebook i 
Twitter per a tots aquells que vulguen estar al dia de 
les novetats. Les adreces respectives són facebook/
uniempren i @uniempren. 


