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La greu crisi econòmica està afectant seriosament 
al mercat de treball, de manera que la taxa d'atur dels 
titulats universitaris ha experimentat un increment 
pràcticament constant des de finals de l'any 2007. 
Davant aquesta situació, l'OPAL ha mantingut una 
actitud proactiva que últimament s'està materialitzant 
en una sèrie d'iniciatives. Hem intensificat l'activitat de 
recerca d'empreses que s'inscriguen en la nostra borsa 
de treball. Al costat d'això, hem estimulat la publicació 
d'ofertes de treball. Els resultats estan sent 
encoratjadors: el nombre d'ofertes publicades en la 
Borsa de Treball i en el Panell d'Ofertes d'Ocupació en 
el que va d'any és de 513, i hi ha 33 noves empreses 
inscrites en la borsa. A més, en el mateix període ja 
han estat contractades 24 persones a través de la 
Borsa de Treball. 

Una font d'ocupació a considerar pels titulats/as 
univers i tar is/as és la creac ió d 'empreses i 
l'autoocupació. Des de l'OPAL estem redactant 
convenis de col!laboració amb diferents entitats a fi 
que els titulats i estudiants de la Universitat de 
València puguen rebre serveis d'assessorament tècnic i 
administratiu per a la creació d'empreses i 
l'autoocupació. En aquesta àrea d'activitat, un dels 
obstacles més freqüents és el finançament inicial del 
projecte empresarial. Per a faci l i tar aquest 
finançament, l'OPAL desenvoluparà, gràcies a una 
ajuda del Ministeri d'Educació, una plataforma de 
crowd funding mitjançant la qual els projectes 
empresarials dels titulats i estudiants de la Universitat 
de València podran aconseguir un finançament inicial 
per a engegar els seus projectes. 

Esperem que aquestes iniciatives contribuïsquen a 
millorar la inserció laboral dels nostres titulats i 
titulades.

Butlletí de l'Observatori d'Inserció Professional i Assessorament Laboral 
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Empreses, ofertes i 

contractes

L'inici del 2012 per a l'Àrea d'Ocupació de l’OPAL 
ha estat bastant satisfactòria. Des de l’1 de gener fins 
a la data, 33 noves empreses s'han incorporat al 
Servei per publicar les seues ofertes d'ocupació en el 
web http://www.uv.es/bolsadetrabajo. Per a aquest 
mateix període, el nombre d'ofertes publicades en la 
Borsa de Treball i en el Panell d'Ofertes d'Ocupació ha 
estat de 513. Els perfils laborals d'aquestes ofertes 
han estat molt variats: consultors, fisioterapeutes, 
informàtics, traductors, tècnics de R+D, advocats o 
educadors socials són alguns dels llocs que s'han 
publicat recentment en el portal d'ocupació de l’OPAL. 
A més, com a resultat de la gestió de les tècniques 
d'ocupació de l’OPAL, s'han realitzat 24 contractes. Les 
titulacions de les persones contractades són ADE, 
Turisme, Economia, Enginyeria Química, Dret, 
Filologia, Periodisme, Biblioteconomia i Documentació, 
Química, Biologia i Infermeria.

Enfront de la crisi, acció
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Formaciò

Mari Angels Ull, responsable del curs Competències 

Professionals dels Biòlegs i Bioquímics

Mª Angels Ull  és professora titular del Departament de Bioquímica i Biologia 
Molecular de la Facultat de Biologia

En què consisteix  amb aquest curs i quins 
objectius hi perseguiu? 

Consisteix en un repàs a les competències 
professionals de les persones biòlogues i 
bioquímiques, reconegudes en els Estatuts del 
Col!legi Oficial de Biòlegs (COBCV). I l'objectiu 
principal és obrir als estudiants l'ampli ventall de 
possibilitats de treball que té aquesta professió 
(ensenyament, recerca, sanitat, medi ambient, 
b io log ia fo rense , p roducc ió 
!aqü i c u l t u ra , ag r i c u l t u ra i 
ramaderia ecològica...!, qualitat, 
serveis, etc.).

A qui s’adreça el curs i quins 
requisits es necessiten per 
accedir-hi? 

S’adreça a estudiants de biologia 
i de Bioquímica, preferiblement de 
4t o 5è curs de la llicenciatura o de 
4t del grau, i també a llicenciats 
que no l'hagen cursat en la seua 
formació. No hi ha més requisits. 

Quines mancances formatives has detectat 
en els alumnes que fan aquest curs? Què 
demanen, principalment?

L'alumnat Continua encara té un gran 
desconeixement de les nostres competències 
professionals. No pensen en l'exercici liberal de la 
professió, no saben que han d'estar col!legiats 
per exercir-la i que poden (i ho han de fer) visar 
els seus treballs i projectes. És a dir, no saben 
que també per als biòlegs existeix el visat 
col!legial. 

La principal demanda és com trobar una 
ocupació, però també on adquirir formació 
especialitzada en els diferents camps. Per això 
se'ls informa de les possibilitats de postgraus, 
adequats a cada àmbit, i també d'on buscar 
ocupació. 

Quin és el contingut i la metodologia del 
curs?

El curs consisteix en 10 sessions de 2 hores. 
Després d'una introducció general, es revisen les 
competències en camps concrets: ensenyament 
i recerca, sanitat, medi ambient i altres. De 
cadascun d'aquests 4 grans àmbits, organitzem 
4 taules rodones amb 3 professionals de cada 
camp, que vénen a explicar la seua experiència 

professional. Aquesta és la part 
que a l'alumnat resulta més 
interessant. Totes les sessions 
s'acompanyen de presentacions 
que passem als alumnes, amb les 
quals reben una gran quantitat 
d'informació. També fem un taller 
de recerca d'ocupació en premsa 
escrita i en Internet, en el qual es 
comenten les característica de 
l'oferta. Es presenten també els 
r e s u l t a t s d e l ' e n q u e s t a 
socioprofessional i sociolaboral 
que el COBCV va fer als biòlegs 
valencians. 

Finalment, què proposa aquest curs com a 
diferència enfront d'altres que ja hi ha? 

Aquest curs s'ha impartint com de lliure 
elecció de fa diversos anys a proposta del 
Col!legi Oficial de Biòlegs, del qual forme part 
des dels seus inicis (1982) i del qual he estat 
degana. He aprofitat la meua experiència de tots 
aquests anys per transmetre-la als futurs 
professionals de la biologia i de la bioquímica. 
Per organitzar aquestes taules rodones, tenim la 
col!laboració de biòlegs col!legiats de reconegut 
prestigi professional en els seus àmbits 
d'exercici de la professió i amb àmplia 
experiència, gràcies a la col!laboració del 
Col!legi Oficial de Biòlegs de la CV. I aquest és 
un valor afegit que no tenen altres cursos.



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

Estudis i anàlisis

L'anàlisi de les característiques dels titulats i titulades de la 

Universitat de València que treballen per compte propi indica 

que la qualitat de les seues ocupacions tendeix a ser superior 

a la dels titulats i titulades que treballen per compte d'altri.

Segons els resultats del Segon Estudi 
d'Inserció Laboral dels Titulats i Titulades de la 
Universitat de València, elaborat per l’OPAL amb 
una mostra representativa de 7.616 titulats i 
titulades que van obtenir la titulació entre el 
2002 i el 2006, el percentatge d'ocupats per 
compte propi és encara minoritari respecte a 
altres tipus de relació laboral, encara que la 
qualitat de les seues ocupacions tendeix a ser 
superior a la dels ocupats que treballen per 
compte aliè. 

Considerant la primera ocupació remunerat 
després de l'obtenció de la titulació, el 
percentatge de titulats autoocupats és del 2,3%. 
L'àrea acadèmica que més autònoms presenta és 
Salut (5,2%), seguida d'Humanitats (2,5%), 
Tècniques (2,3%), Socials (2,0%), Bàsiques 
(0,8%) i Educació (0,8%). Aquest percentatge 
d’autoocupats ascendeix al 6,7% en l'ocupació 
actual/últ ima, i el percentatge més alt 
d'autònoms es repeteix en l'àrea de Salut 
(11,6%), a la qual segueixen Socials (7,8%), 
Tècniques (5,7%), Humanitats (4,6%), Bàsiques 
(3,6%) i Educació (2,4%). 

Pel que fa a la qualitat de la feina, el 70,5% 
dels titulats en règim d'autònom en la primera 
ocupació té un treball de qualitat (bastant o molt 
relacionat amb la titulació i que requereix estudis 
universitaris). Tanmateix, dins del col!lectiu de 
treballadors per compte d’altri, només el 49,3% 
dels titulats amb contracte temporal i el 56,7% 
dels indefinits té una feina d'aquest tipus. 

Si ens referim a l'ocupació actual o última, el 
73% dels autoocupats tenen una feina de 
qualitat, enfront del 69,2% dels titulats amb 
contracte indefinit i el 71,8% dels temporals. En 
aquest cas, el percentatge d’autoocupats amb 
feines de qualitat només és superat pels 
funcionaris (78,2%), els contractats en 
pràctiques (87,1%) o els becaris (87%). A nivell 
d'àrees acadèmiques, el percentatge més alt 
d'autònoms amb feines de qualitat en l'ocupació 
actual/últim es presenta en Salut (92,4%), 
seguida de Socials (71,6%), Bàsiques (67,7%), 
Tècniques (66,7%), Humanitats (52,6%) i 
Educació (50%). 

Finalment, pel que fa a la satisfacció laboral 
(mesurada en una escala de 0 !gens satisfet! 
a 10 !molt satisfet!), els resultats mostren 
que els autoocupats presenten una satisfacció 
amb la feina que fan (8,5) i amb el sou que 
reben (7,2) superior als treballadors per compte 
aliè amb un contracte indefinit (8,0 i 6,7, 
respectivament) i amb un contracte temporal 
(8,3 i 6,9, respectivament). Encara que la 
satisfacció amb el tipus de relació laboral en 
l'ocupació actual/últim del personal funcionari 
(9,2) i indefinit (8,5) supera la dels autoocupats 
(7,0), aquest darrer col!lectiu presenta una 
satisfacció molt superior en aquest aspecte si la 
comparem amb la dels treballadors temporals 
(5,7). 
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Orientació y Assessorament

El passat 13 de febrer, l’OPAL va participar 
com a ponent convidat en el curs Competències 
Professionals dels Economistes, realitzat a la 
Facultat d'Economia i organitzat pel Col!legi 
Professional d'Economistes de València. 

L'Objectiu fonamental de l’OPAL és facilitar i 
potenciar la inserció laboral de tots els 
estudiants i titulats de la Universitat de València. 
En aquest sentit, la intervenció de l’OPAL es va 
centrar en les eixides professionals de les 
titulacions que s'imparteixen a la Facultat 
d'Economia, i en la importància de desenvolupar 
la carrera acadèmic professional. Durant la 
presentació es va posar l'accent en el fet que 
l’OPAL disposa d'un servei presencial i en línia 

d'assessorament gratuït dirigit exclusivament a 
estudiants i titulats de la Universitat de 
València, la finalitat del qual és resoldre dubtes 
i inquietuds relacionades amb la inserció 
laboral, com ara: com fixar l 'objectiu 
professional, quina formació pot incrementar 
l’ocupabilitat i com trobar feina a l'estranger, 
entre altres qüestions. 

Per acabar, es va emfasitzar en la 
importància d'elaborar un bon currículum, un 
videocurrículum i una carta de presentació per 
a la cerca activa de feina. A més, es va facilitar 
informació per a la inscripció i consulta 
d'ofertes d'ocupació que recull la borsa de 
treball de l’OPAL.

Intervenció de l!OPAL en el curs de Competències 

Professionals d'Economistes a la Facultat d'Economia


