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Un dels valors culturals de l'PAL és l'orientació 
a l'usuari. Posant en pràctica aquest valor 
pretenem satisfer les necessitats i demandes 
dels nostres usuaris, oferint-los serveis d'alta 
qualitat que, a més, siguen màximament 
accessibles.

Com s'assenyala en el present nombre de 
INFOPAL, recentment hem activat dos comptes 
en les xarxes socials (Facebook i Twitter) que 
ens permetran oferir els nostres serveis d'una 
forma més immediata i accessible als estudiants 
i titulats de la Universitat de València inscrits en 
la nostra base de dades. Un aspecte important 
d'aquest nou servei de l'OPAL és que permetrà 
informar als nostres usuaris ràpidament sobre 
les ofertes d'ocupació publicades en la nostra 
borsa de treball que s'ajusten al seu perfil.

Mitjançant la implantació d'aquest nou servei, 
l'OPAL reforça el seu compromís amb la seua 
missió: potenciar la inserció laboral dels 
estudiants i titulats de la Universitat de València. 

L'OPAL en les xarxes 

socials 

L'OPAL estrena presència 

en Facebook i Twitter
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Borsa de Treball i Emprenedoria

Orientació i Assessorament

!!Segueix-nos a Facebook i Twitter !!

L’OPAL de la Universitat de València ja té 
compte tant en Facebook (Facebook/opaluv) com 
en Twitter (@OPAL/valència). A través d'aquests 
dos canals, els amics i seguidors de OPAL podràn 
mantenir-se informats de les novetats més 
interessants sobre diferents aspectes relacionats 
amb la inserció laboral dels universitaris. AL 
mateix temps, es podran plantejar dubtes i 
consultes o comentar en obert qualsevol opinió o 
idea.

Una altre dels avantatges de seguir qualsevol 
d'aquests comptes és que tots els dies haurà 
ofertes d'ocupació destacades en les quals els 
usuaris prèviament registrats en la Borsa de 
treball de l’OPAL es podran inscriure i els quals 
no ho hagen fet, podran informar-se per a si els 
interessa, donar-se d'alta.

Intensa presència de l'OPAL als centres de la Universitat de 

València
Durant el curs 2011-2012, l’OPAL, continuant 

amb el seu objectiu de facilitar la inserció 
professional dels universitaris i universitàries ha 
seguit la línia de col!laboració amb els diferents 
centres de la Universitat.

En aquest sentit, els tècnics de l'àrea 
d'Orientació de l’OPAL, han realitzat 64 
presentacions i sessions d'assessorament grupal 
a 2895 estudiants de les següents titulacions: 
Llicenciatura en Economia, Llicenciatura en 
Ps ico logia, L l icenc iatura en Pedagogia, 
Llicenciatura en Dret, Llicenciatura en Biologia, 
Diplomatura en Educació Social, Diplomatura en 
Turisme, Diplomatura en Treball Social, 

Llicenciatura en Criminologia, Llicenciatura en 
Farmàcia, Diplomatura en Nutrició Humana i 
Dietètica, Llicenciatura en Ciència i Tecnologia 
dels Aliments, Grau en Òptica i Optometria, Grau 
en ADE-Dret, Grau en Internacional Business, 
Grau en Finances i Comptabilitat, Grau en 
Administració i Adreça d'Empreses, Grau 
Turisme, Grau en RRLL i Recursos Humans, Grau 
en Treball Social, Màster MBA, Màster Malalties 
Parasitàries, Màster Patrimoni Cultural.

El contingut d'aquestes sessions s'ha basat 
tant en informació sobre eixides professionals 
com en estratègies i competències per a la 
inserció laboral.
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Estudis i Anàlisis

L'acumulació progressiva de capital humà facilita l'accés a 
ocupacions de qualitat

En el marc de l'Estudi d'Inserció Laboral dels 
Titulats i Titulades de la Universitat, l’ OPAL està 
desenvolupant un estudi de seguiment de la 
trajectòria laboral d'una mostra de titulats i 
titulades de diferents titulacions que van acabar 
els seus estudis en 2002 i 2003. El primer 
seguiment es va realitzar passats dos anys de la 
finalització dels estudis (entre 2004 i 2005), el 
segon es va realitzar passats sis anys (entre 
2008 i 2009) i el tercer s'està realitzant passats 
deu anys de la titulació (entre 2011 i 2013).

Fins a la data, aquest estudi ha completat el 
seguiment d'una mostra de 379 titulats i 
titulades de 33 titulacions de totes les àrees 
acadèmiques. En l'estudi de l'evolució de la 
trajectòria laboral s'ha parat esment a la taxa 
d'ocupació i a les característiques de l'ocupació 
ocupada en cada entrevista.

Pel que fa a la taxa d'ocupació, les dades 
mostren variacions del percentatge de titulats i 
titulades emprats al llarg dels tres moments de 
seguiment. Mentre que en el primer seguiment el 
75% de la mostra tenia ocupació, aquest 
percentatge va ascendir al 91.6% en el segon 

seguiment, i es va situar en el 86.5% en el 
tercer seguiment. Així mateix, les dades 
indiquen que el 66% de la mostra enquestada 
tenia ocupació en els tres moments de 
seguiment.

Pel que es refereix a l'evolució de la qualitat 
de l'ocupació, dins de la mostra que va 
mani festar ten i r ocupac ió en e ls t res 
seguiments , s 'observen var iac ions de l 
percentatge de titulats i titulades amb 
ocupacions de qualitat (ocupacions que 
requerien estudis universitaris i estaven bastant 
o molt relacionats amb la titulació). En concret, 
les dades indiquen que el 71.2%, el 78.8% i el 
77.6% dels enquestats tenia una ocupació de 
qualitat en el primer, segon i tercer seguiment, 
respectivament.

L'increment del percentatge de titulats amb 
ocupacions de qualitat en els últims dos 
seguiments respecte del primer suggereix que 
l'acumulació progressiva de capital humà i social 
facilita un major accés a ocupacions de qualitat, 
encara que el descens en aquest percentatge en 
el tercer seguiment respecte del segon deixa 
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Formació

Oferta de cursos OPAL per al primer quadrimestre del curs 

2012-13

OFERTA FORMATIVA OPAL PER AL PROPER CURS 2012-13 

PRIMER CUADRIMESTRE 

Data 

començament 
  

SETEMBRE Titol Crédits 

26-sep-2012 
Maneig de situacions difícils: “Counselling” per a l'excel·lència en la 
relació clínica (25ª Edició) 

3 

OCTUBRE Titol Crédits 

03-oct-2012 Semi-presencial: Eines per a la recerca d'ocupació (8ª edició) 2 

22-oct-2012 
Competències professionals per a un acompliment eficaç en el lloc 
de treball (5ª edició) 

1 

NOVEMBRE Titol Crédits  

5-nov-2012 
Estratègies per a la inserció laboral: Anàlisi curricular  procés de 
selecció (5ª edición) 

1 

5- nov-2012 L'èxit d'emprendre (on-line) 2 

6- nov-2012 
Maneig de situacions difícils: “Counselling” per a l'excel·lència en la 
relació clínica (26ª edición) 

3 

12- nov-2012 
La cooperativa de treball associat com a fórmula jurídica per a 
l'autoocupació col·lectiva (7ª edición) 

2 

12- nov-2012 
L'entrevista de selecció de treball: Formació per a l'adquisició de 
competències (8ª edició) 

2 

19- nov -2012 Taller Video Curriculum (6ª edició) 1 

 

MATRÍCULA: www.uv.es/opal (CURSOS OPAL)  

L'Observatori d'Inserció Professional i Assessorament Laboral (OPAL) ofereix la selecció de cursos 
per al primer quadrimestre del curs 2012-13.  Tots els cursos del OPAL són convalidables per crèdits 
de lliure opció i estan destinats a millorar la inserció laboral dels estudiants i titulats de la Universitat 
de València.


