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L’OPAL participa en el setzè congrés 
de l’Associació Europea de 
Psicologia del Treball i de les 
Organitzacions (AEPTO)

Concurs de cartells per al 
Fòrum d’Ocupació 2013

II Jornades de "Periodisme i 
Emprenedoria: Innovació docent i 
eixides professionals"
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Estudis i Anàlisis

Del 22 al 25 de maig, l’OPAL va participar en  el 
Congrés de l'Associació Europea de Psicologia del 
Treball i les Organitzacions (AEPTO) de 2013. Aquest 
congrés aplega cada dos anys els investigadors i 
professionals de la psicologia del treball, les 
organitzacions i els recursos humans més importants 
d’Europa. Hi va haver una assistència aproximada de 
mil cinc-centes persones provinents d’arreu el món. 
En aquesta ocasió, el congrés es va dedicar a la 
pregunta sobre com volem treballar demà. 

La participació de l’OPAL va consistir en la 
presentació dels resultats de tres estudis elaborats 
en l'àmbit de l’ocupabilitat i de la qualitat de 
l'ocupació dels titulats universitaris, que es van fer en 
col·laboració amb  l’Institut d’Investigació de 
P s i c o l o g i a d e l s R e c u r s o s H u m a n s , d e l 
Desenvolupament Organitzacional i de la Qualitat de 
Vida Laboral (IDOQAL) de la Universitat de València. 

El primer d'aquests estudis es denomina La 
influència de l’ajust educació-treball en la qualitat de 
l'ocupació dels titulats universitaris: un estudi 
longitudinal, que (tal com va anticipar INFOPAL el 

març) va ser seleccionat com un dels deu millors 
treballs presentats en el congrés, entre un total de 
mil sis-cents treballs. El segon estudi presentat per 
l’OPAL va ser L'efecte longitudinal de les dimensions 
d’ocupabilitat  en la qualitat de l'ocupació dels titulats 
universitaris: el paper mediador de l’ocupabilitat que 
es percep. Finalment, el tercer estudi va ser La 
qualitat de l'educació i la intensitat de recerca 
d'ocupació dels titulats recents: el paper mediador de 
l'autoeficàcia. 

Les contribucions de l’OPAL al congrés de l’AEPTO 
van tenir una valoració molt posit iva del 
investigadors i els professionals que van participar en 
les corresponents presentacions per la seua 
aportació al coneixement dels aspectes rellevants en 
la inserció laboral dels titulats universitaris. D’altra 
banda, l'assistència al congrés va permetre establir 
contactes amb investigadors destacats en l'àmbit de 
l’ocupabilitat i la inserció laboral. 

Finalment, cal dir que el pròxim congrés de 
l’AEPTO se celebrarà a la ciutat d'Oslo (Noruega), el 
2015 .

El Opal Participa en el 16th EAWOP Congress
L'OPAL participa en el setzè congrés de l’AEPTO



h t t p : / / w w w . u v . e s / o p a l 3

Orientació i assessorament

Borsa de treball i emprenedoria

El passat 15 de maig, l’OPAL va participar en les 
segones Jornades de Periodisme i Emprenedoria: 
Innovació Docent i Eixides Professionals, que es van 
celebrar a la Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació. 

La intervenció de l’OPAL es va centrar, en primer 
lloc, en els aspectes clau per a la inserció 
professional. S’hi va fer referència als serveis que 
presta l’OPAL i s’hi va oferir informació per a 
elaborar currículums i abordar el procés de selecció. 
En segon lloc, es van tractar les diferents eixides 
professionals relacionades amb la titulació de 
periodisme.

Participació de l’OPAL en les Segones Jornades de 
Periodisme i Emprenedoria: Innovació Docent i Eixides 
Professionals

L’OPAL engega el segon concurs de cartells per al Fòrum 
d'Ocupació de 2013

L’OPAL ha engegat la segona edició del concurs 
de cartells per a trobar una proposta visual, amb 
lema, que servisca d'imatge per a promocionar el 
setè Fòrum d'Ocupació de la Universitat de València. 

Aquesta proposta es plasmarà posteriorment en 
tots els suports publicitaris utilitzats per a difondre el 
Fòrum d'Ocupació, com ara cartells, fullets o pàgines 
web. 

S’hi poden presentar els estudiants i els titulats 
de la Universitat de València de manera individual o 
formant un equip. És requisit indispensable que els 
treballs siguen originals i que no s'hagen presentat 
anteriorment a altres concursos. 

El premi per al guanyador del concurs serà una 
tauleta Samsung Galaxy wifi (16 Gb) o el seu 
equivalent en metàl·lic.

 Els detalls de la convocatòria, així com la 
documentació que cal presentar-hi i el format en què 
cal fer-ho es troben en l'adreça http://www.uv.es/
forodempleo. 

Els treballs cal presentar-los a les oficines de  
l’OPAL, al carrer d’Amadeu de Savoia, 4 (pis 1), 
abans del 5 de juliol de 2013 .


