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El passat mes de juny l'OPAL va ser 
acreditat com a agència d'ocupació pel 
SERVOF de la Comunitat Valenciana. Des 
d'aquell moment, en l'OPAL iniciem un procés 
d'adaptació als requisits que exigeix la 
normat iva que regu la les agènc ies 
d'ocupació. Aquest procés ha comportat la 
transformació de les bases de dades que 
usem per a gestionar les demandes i ofertes 
d'ocupació, i ha suposat un esforç notable 
per part del personal de l'OPAL. Al setembre, 
l'OPAL va començar a operar com a agència 
d'ocupació, i els esforços realitzats han 
començat a donar els primers fruits: ja s'han 
produït les primeres contractacions (per a 
més informació, vegeu infoUniversitat; http://
in foun i .b logs .uv.es/2012/10/03/una-
agedncia-de-col%c2%b7locacio-laboral-
sense-eixir-de-la-universitat/). 

Esperem que aquesta nova eina que la 
Universitat de València posa a l'abast dels 
seus estudiants i titulats/as serà útil per a 
potenciar la seua inserció laboral.
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L'Opal ha signat recentment un conveni de 
col·laboració amb l'Associació de Joves 
Empresaris de la Comunitat Valenciana, que 
permetrà, per exemple, que els nostres 
estudiants reben assessorament professional 
per a la creació d'una empresa. Aquest servei 
estarà disponible en les oficines  de l'OPAL.
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Borsa de Treball i Emprenedoria

Orientació i Assessorament

La Universitat de València, juntament amb 
altres universitats del territori nacional, està 
desenvolupant un projecte finançat pel Ministeri 
d'Educació. Aquest projecte consisteix a dissenyar un 
sistema que permeta avaluar, formar i certificar les 
competències dels nostres alumnes i titulats.

En el cas de la nostra Universitat, juntament 
amb la Universitat Politècnica de València, s'està 
treballant la competència de “treball en equip”.

En aquest context, s'ha vist la necessitat de 
tenir en compte les opinions de persones 
responsables de recursos humans de diferents tipus 
d'entitats del nostre entorn organitzacional per a 
poder fer una anàlisi més exhaustiva d'aquesta 
competència.

A aquest efecte, el passat dia 27 d'octubre es 
va celebrar una discussió de grup en la qual van 
participar un total de nou empreses representatives 
del nostre teixit empresarial. En aquesta sessió de 
treball es va debatre sobre la definició d'aquesta 

competència, els seus indicadors comportamentals i 
actitudinals i els instruments i les tècniques que 
s'utilitzen per a la seua adquisició i avaluació. 

La Universitat de València a través de l'OPAL participa en un 
projecte ministerial per al disseny d'un sistema de formació, 
avaluació i certificació de competències per als nostres 
alumnes i titulats.

L'OPAL prepara el VII Fòrum d'Ocupació de la Universitat de 
València

Igual que va fer en l'edició anterior, l’OPAL 
prepara actualment el VII Fòrum d'Ocupació, que 
tindrà lloc els dies 13, 14 i 15 de novembre als 
campus dels Tarongers i Burjassot. 

Entre les empreses i organismes que han 
confirmat la seua assistència en qualitat de 
participants o patrocinadors hi ha les consultores 
PricewaterhouseCoopers i Deloitte, els despatxos 
d'advocats Uria Menéndez i CuatreCasas o 
l'empresa Vitaldent. 

Cada empresa disposarà d’en estand en un 
dels dos campus universitaris o en tots dos. En 

aquests estands, els responsables de cada 
empresa facilitaran informació i recolliran 
candidatures de les persones interessades. 
Addicionalment, tindran lloc activitats paral·leles 
com xarrades, tallers, sortejos o fins i tot 
processos de selecció.

 Com a nota curiosa, cal dir que la imatge del 
Fòrum 2012 ha estat concebuda i dissenyada per 
una estudianta de la Universitat de València, que 
va guanyar el primer premi del concurs de 
cartells que es va convocar a aquest efecte. Tota 
la informació sobre aquest esdeveniment anual 
es troba en l'adreça: http://www.uv.es/
forodempleo.



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

Estudis i Anàlisis

L'OPAL, a través de l'Àrea d'Estudis, inicia la seua participació 
en el projecte My Generation at Work (MG@Work)

My Generation at Work forma part del 
programa europeu URBACT II en què participa 
València juntament amb altres 11 ciutats 
europees de Portugal, Itàlia, el Regne Unit, 
Eslovènia, Grècia, Polònia, Holanda, Bèlgica, 
Finlàndia i Lituània. 

Per part de la ciutat de 
València, el projecte és 
liderat pel Servei d'Ocupació 
de l'Ajuntament, el qual ha 
identificat el projecte a 
escala local amb el nom de 
“ V a l e n c i a Y o u n g 
Project” (VYP). Aquest 
p r o j e c t e p r e t é n 
fonamentalment millorar 
l’ocupabilitat dels joves de la 
ciutat mitjançant l'intercanvi 
d'experiències amb la resta 
de ciutats participants i 
especialment amb els mateixos joves. 

En aquest sentit, l’OPAL ha estat convidat a 
participar en el grup de suport local de la ciutat, 
en què també participen diferents entitats 
involucrades en la promoció de 
l'ocupació juvenil, com sindicats 
(CCOO), organitzacions sense 
ànim de lucre (Creu Roja) i 

organitzacions empresarials (CEEI, CEV, 
CEPIMED), entre d’altres. Aquest grup pretén 
compar t i r exper iènc ies i i dees sobre 
l’ocupabilitat juvenil i ajudar a generar noves i 
millors connexions que permeten produir un pla 
d'acció per a la ciutat. 

Durant el mes de setembre, 
dos membres de l’OPAL van 
participar en dues activitats del 
grup de suport local. La primera 
d'aquestes activitats va consistir 
en una reunió de consolidació 
d'aquest grup de suport. La 
segona activitat va ser un taller 
en què, per mitjà de la tècnica 
“Good Future Dialogue”, l'expert 
finlandès Robert Arnilk analitzà 
juntament amb el grup de 
suport local i amb un grup de 
joves aturats les accions que 

possiblement contribuirien a la superació del 
problema de l'atur juvenil en 2015, any de 
finalització del projecte. 

Els resultats del taller esmentat seran 
compartits amb els altres socis 
europeus i contribuiran a la creació 
del pla d'acció per a la millora de 
l’ocupabilitat dels joves.
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Agenda

Dia de la persona emprenedora de la Comunitat Valenciana 
DPECV12
El pròxim pròxim dia 11 de novembre 2012 se celebrarà en Fira València el Dia de la Persona 
Emprenedora. Des de l’OPAL t’animem a assistir a aquesta jornada i a participar-hi.

http://diadelapersonaemprendedora.emprenemjunts.es/


