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En aquest número d'INFOPAL, l'àrea d'Estudis i 
Anàlisis de l'OPAL aporta una sèrie de dades que 
suggereixen que la participació en programes 
d'intercanvi internacional (com el programa Erasmus) 
estimula la inserció laboral a l'estranger. Segons les 
dades del Segon Estudi d'Inserció Laboral dels Titulats 
i Titulades de la Universitat de València, si s'analitza la 
primera ocupació remunerada després de la titulació, 
s'observa que el 7,9% dels titulats que va participar en 
aquests programes va trobar feina a l'estranger. 
Aquest percentatge descendeix a l'1,1% en el cas dels 
titulats que no van participar en programes 
d'intercanvi internacional. 

La inserció laboral a l'estranger suposa, a curt 
termini, una pèrdua important de capital humà per a la 
nostra societat, i a nivell individual implica un esforç 
d'adaptació a un nou entorn cultural. Però també 
reporta l'adquisició d'experiència professional, el 
desenvolupament de competències lingüístiques i 
l'execució d'un lloc de treball generalment de major 
qualitat [el percentatge de titulats i titulades el primer 
treball amb una primera feina de qualitat (és a dir, que 
estava bastant o molt relacionat amb la titulació que 
havia estudiat, i que exigiria estudis universitaris) és 
major entre els titulats que es van inserir a l'estranger 
(68%) que no entre els que treballaven a la seua 
localitat de residència (48,9%)]. Així, doncs, la inserció 
laboral a l'estranger dels nostres titulats és un 
fenomen polièdric amb múltiples arestes. És desitjable 
que quan la nostra economia torne a créixer i es 
recupere el mercat de treball, tinguen possibilitats de 
tornar i que es permeta que els titulats que es van 
inserir a l'estranger contribuïsquen al desenvolupament 
de la nostra societat.

Butlletí de l'Observatori d'Inserció Professional i Assessorament Laboral 
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Nomenament en l'OPAL

Esperanza Rocabert Beut ha estat nomenada 
coordinadora de l'Àrea d'Eixides Professionals de 
l'OPAL. Esperanza Rocabert és professora titular del 
Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de 
la Facultat de Psicologia, i té una dilatada experiència 
investigadora en l'àrea d'orientació vocacional.

Programes internacionals i 

inserció en l'estranger 
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Formaciò

Tutorials del web OPAL: una opció per millorar la teua 

ocupabilitat

L'àrea de Formació de l'OPAL té com a objectiu 
millorar l'ocupabilitat dels estudiants i titulats de 
la Universitat de València a través de l'adquisició 
de competències i habilitats que els capaciten per 
al seu lloc de treball. Per aconseguir-ho, a la 
seua pàgina web hi ha una secció denominada 
“Millora la teua ocupabilitat” en la qual es pot 
trobar una sèrie de tutorials que giren entorn de 
3 eixos fonamentals: 

- “Com realitzar pràctiques professionals” 
- “Quin tipus d'ocupació desenvolupar”, si per 

compte d'altri o mitjançant la fórmula de 
l'autoocupació. 

- “Com preparar un procés de selecció” a 
través de l'elaboració del currículum i de 
cartes de presentació i de la preparació 
d'entrevistes de feina. 

Durant el 2011, les entrades als diferents 
tutorials van ser les següents:

TTUTORIAL UTORIAL   20112011  

Elaboració CV 2963 

Elaboració cartes de presentació 2395 

Pràctiques Professionals en els centres de 

Treball: Puente a l'Ocupació 
572 

 El contrato de trabajo: Guía práctica  224 

 El contracte de treball: Guia pràctica 721 

Entrevista de Treball 1143 

I després de la Universitat engega't amb 

una cooperativa 
225 
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Estudis i Anàlisis

La participació en programes d'intercanvi internacional durant 

els estudis obre noves portes per a la inserció laboral dels 

acabats de titular

Així ho indiquen els resultats del Segon Estudi 
d'Inserció Laboral dels Titulats i Titulades de la 
Universitat de València realitzat per l'OPAL amb 
una mostra representativa de 7.616 titulats i 
titulades de 57 titulacions que van obtenir la 
seua titulació entre el 2002 i el 2006 i que van 
ser entrevistats entre dos i cinc anys després de 
la finalització dels estudis universitaris. 

En analitzar la mobilitat internacional durant 
els estudis, l'estudi mostra que el 9,3% dels 
titulats enquestats va participar en algun 
programa d'intercanvi universitari internacional 
(per ex. Erasmus). Si s'analitzen les dades per 
sexe, s'observa que el 10% dels homes i el 8.9% 
de les dones va participar en aquest tipus de 
programes. A nivell d'àrees acadèmiques, el 
percentatge major de participació es presenta en 
Humanitats (16,6%), seguida de Tècniques 
(12,7%), Socials (11,3%), Bàsiques (11,2%), 
Salut (9,7%) i Educació (5,0).

Pel que fa a la localització de la primera 
ocupació remunerada després de l'obtenció de la 
titulació, s'observa que el percentatge de titulats 
que va trobar feina a l'estranger és molt superior 
en el grup que va participar en programes 
d'intercanvi (7,9%), enfront del grup que no hi 
va participar (1,1%). En l'ocupació actual/última, 
aquests percentatges són del 3,9% en el grup 
que va participar en programes d'intercanvi i del 
0.5% en el grup que no va realitzar intercanvi 
internacional mentre estudiava. 

Així mateix, el percentatge de titulats la 
primera ocupació remunerada dels quals era de 
qualitat (requeria estudis universitaris i estava 
bastant o molt relacionada amb la titulació) era 
del 56,2% entre aquells que van participar en 
programes d'intercanvi, enfront del 55.1% del 
grup que no hi va participar. Els titulats de les 
àrees de Bàsiques, Tècniques i Humanitats que 
tenien experiències a l'estranger, van ser els qui 
van qualificar aquestes experiències com més 
útils per a l'obtenció de la primera feina de 
qualitat (amb una utilitat mitjana de 7 en una 
escala de 0-gens útil- a 10-molt útil-). 

S'ha de recordar que, com s'ha indicat en 
altres notícies sobre els efectes positius de la 
mobilitat geogràfica en la inserció laboral, el 
percentatge general de titulats i titulades el 
primer treball del qual va ser de qualitat era 
molt superior en el grup que treballava a 
l'estranger (68%) respecte del grup que 
treballava a la seua localitat del residència 
(48.9%). 

 Aquestes dades ressalten la importància de 
la participació en programes d'intercanvi 
internacional durant els estudis, el quals 
permeten als estudiants desenvolupar 
competències lingüístiques i altres habilitats que 
posteriorment els poden facilitar l'obtenció de la 
seua primera feina a l'estranger.
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Borsa de Treball i Emprenedoria

Orientació y Assessorament

L'Àrea d'Ocupació de l'OPAL fa d'intermediària en la 
contractació de 43 universitaris

Durant aquest any, des de gener fins a març, 
l ' À r e a d ' O c u p a c i ó d e l ' O PA L h a f e t 
d'intermediària en la contractació de 43 
universitaris. A través del web http://www.uv.és/
bolsadetrabajo, diferents empreses han confiat 
en aquest servei que ofereix l'OPAL per reclutar 
candidats interessats en les seues ofertes de 
feina i que finalment han estat contractats. 

Les titulacions de les persones contractades 
són també diverses, entre les quals hi ha 
Periodisme, Dret, Economia, Història de l'Art, 
Enginyeria Informàtica o Química.

 

Quant als llocs de treball en què s'han produït 
contractacions, hi ha, entre altres, docent 
d'idiomes, responsable de comunicacions, tècnic 
de gestió, editor o tècnic de laboratori. 

Les dades anteriors demostren que, tot i el 
descens en el nombre de contractacions en el 
mercat laboral actual, el fet de posseir un títol 
universitari incrementa les possibilitats d'inserció 
laboral.

Realització de la setena edició del curs semipresencial: Eines 
per a la Recerca d'Ocupació

El passat 26 de març es va cloure la setena 
edició del curs de lliure elecció “Eines per a la 
recerca d'Ocupació”. Aquest curs, impartit per 
tècniques de l'àrea d'Orientació de l'OPAL, 
s'imparteix en modalitat semipresencial i 
combina dues sessions presencials amb el suport 
de l'aula virtual de la Universitat de València. 

L'objectiu d'aquesta acció formativa és donar a 
conèixer als assistents les principals eines 
utilitzades en el procés de cerca d'ocupació, fent 
servir com a material de suport els tutorials de 
consulta disponibles a la pàgina web de l'Opal.


