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B o r s a  d e  t r e b a l l  e n  e l  
N O U  D I S E

Nou Dise, en col·laboració amb l'OPAL, 
publicarà totes les setmanes 
una relació d'ofertes laborals 
seleccionades per aquest 
servei per als estudiants de la 
Universitat de València.
Aquestes ofertes de treball 
són un extracte de les que 
podeu trobar en la borsa de 
treball de la Universitat de 
València, gestionada per 
l'Observatori d'Inserció Professional i 
Assessorament Laboral (OPAL).
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Aquest és el primer número d'INFOPAL, un 
butlletí mitjançant el qual l'OPAL pretén 
informar la comunitat universitària sobre els 
serveis que ofereix, les activitats que 
desenvolupa i els projectes que posa en 
marxa. 

La missió de l'OPAL és potenciar la inserció 
laboral dels egressats i les egressades de la 
Universitat de València. Per assolir aquest 
objectiu, l'activitat de l'OPAL es desenvolupa 
en quatre àrees d'actuació: 1. Orientació i 
Assessorament, 2. Ocupació i Empreniment. 3. 
Estudis i Anàlisis, i 4. Formació. Per això, 
l'estructura del butlletí que ara presentem 
reflecteix aquestes quatre àrees d'activitat. En 
cada secció del butlletí, les àrees de l'OPAL 
destacaran periòdicament una notícia 
relacionada amb els seus serveis, projectes o 
resultats. Amb això esperem acostar una mica 
més l'OPAL a la comunitat universitària. 

Si tens cap suggeriment de millora relacionada 
amb el butlletí o els nostres serveis, envia'ns-el 
(opal@uv/.es). Així contribuiràs a posar en 
pràctica un dels nostres valors: la millora 
contínua (http://www.fguv.org/opal/
Presentacion/Valores.asp). 

Rep una salutació cordial,

Butlletí de l'Observatori d'Inserció Professional i Assessorament Laboral 

O P A L
Amadeu de Savoia, 4

46010.València
961625901
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Borsa de Treball i Empreniment

Antena Universitaria

La Universitat de València presenta els programes d'inserció 

laboral per als seus egresats
La Universitat de València va presentar, el passat dia 20 d'octubre, davant els titulats i responsables 
de recursos humans de diverses entitats, i amb el títol «La 
Universitat per l'ocupació», els programes que portarà a terme 
per a facilitar la inserció professional dels seus egressats i 
egressades al llarg d'aquest curs 2010-2011. L'acte es va 
realitzar a la seu de la Fundació Universitat-Empresa de 
València (ADEIT).

El rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, va 
inaugurar l'acte, que va comptar amb la presència de Luis 
Lobón, secretari autonòmic d'Ocupació de la Conselleria 
d'Economia, Hisenda i Ocupació de la Generalitat Valenciana, i 
de Carlos Pascual, president del Consell Social de la Universitat 
de València i de la Fundació Universitat-Empresa de la UV.

En l'acte, que va tenir una elevada participació per part d'empreses, estudiants i titulats, i de la 
comunitat universitària en general, s'hi van exposar les diferents iniciatives que estan en marxa per 
afavorir la inserció laboral dels titulats i les titulades de la Universitat de València.

La coordinadora d'Ocupació de l'Observatori d'Inserció Professional i Assessorament Laboral de la 
Universitat de València (OPAL), Gloria Berenguer, va destacar els excel!lents resultats d'inserció que 
s'estan obtenint a través del Pla Integral d'Ocupació (PIO) que enguany gestiona la Fundació General 
de la Universitat de València, i va comunicar a les empreses els avantatges de participar-hi. Aquest 
programa facilitarà la inserció de titulats universitaris perquè potencia les seues habilitats i estimula 
les empreses amb subvencions de fins a 6.000 euros per contractar-lo.

consulta la nostra web

L'Antena Universitària, un model a seguir
El passat 3 de Novembre van visitar l'Antena Universitària Don Ramiro Canal, 
responsable de relacions institucionals de la Cambra de Comerç i Indústria de 
Saragossa, i Don Joan Rodríguez Núñez, Adjunt a Presidència i Director d'Estratègia 
i Màrqueting de l'Escola Universitària Politècnica L'Almunia de Doña Godina de 
Saragossa.

El motiu d'aquesta visita va ser el de conèixer el 
funcionament de l'Antena Universitària, model pioner de 
col!laboració entre una Cambra de comerç i una 
Universitat, per a conjuminar esforços i promoure una 
cultura emprenedor en el mateix campus universitari.

Aquesta idea s'ha divulgat per l'àmbit espanyol, i 
observant l'èxit obtingut en els seus objectius, ara en la 
Universitat Politècnica de l'Almunia de Doña Godina es va 
a signar un conveni de col!laboració amb la Cambra de 
comerç i Indústria de Saragossa per a crear una Antena, 
prenent com model l'existent en la Universitat de 
València. 
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Estudis i Anàlisi

Formació

Un dels objectius de L'OPAL és obtenir indicadors de la inserció laboral dels titulats de la Universitat 
de València, així com conèixer les principals característiques del mercat laboral universitari i les 
demandes dels ocupadors.

L'OPAL ha finalitzat recentment el Segon Estudi d'Inserció Laboral de titulats de la Universitat de 
València (EIL). Aquesta segona edició es va realitzar en tres onades o grups de titulacions: desembre 
2007-gener 2008, novembre de 2008 i maig-juny 2009, amb una mostra representativa de 7616 
egressats de 57 titulacions, els quals van acabar els seus estudis entre els anys 2002 i 2006.

El divendres 19 de novembre, a les 12h., es presenta aquest segon estudi en l'edifici de Rectorat. L'acte 
contarà amb la presència del Sr. Esteban Morcillo, Rector de la Universitat, així com amb els degans i 
directors dels centres de la Universitat.

Fins al moment s'han realitzat dos estudis d'inserció de titulats, un estudi de l'activitat laboral i 
desenvolupament de carrera dels doctors de la Universitat de València, i dos estudis de les 
característiques i demandes dels empleadors de titulats universitaris de la província de València. A 
principis de l'any pròxim es presentaran els resultats del segon estudi de empleadors.

Sobre els estudis realitzats es pot trobar informació en la següent adreça: http://www.fguv.org/opal/
AreaAnalisi.asp

Així mateix, s'edita un butlletí (L'Observatori: Butlletí de l'Àrea d'Estudis de l'OPAL) de periodicitat 
anual en el qual s'informa dels últims resultats obtinguts.

Millora la teua ocupabilitat seguint els cursos OPAL 

Des que es va crear, l'Observatori d'Inserció 
Professional i Assessorament Laboral ha tingut com 
un dels seus eixos estratègics fonamentals contribuir 
a millorar l'ocupabilitat dels estudiants de la 
Universitat de València. Per a abordar amb èxit un 
procés de recerca d'ocupació és fonamental 
conèixer les eines sobre tècniques actives 
d'inserció laboral, com també desenvolupar i 
millorar les competències i habilitats que solen 
demanar els ocupadors. L'Àrea de Formació de 
l'OPAL programa diferents cursos que poden 
ajudar-te en aquest procés. Amb més formació 
tindràs, sens dubte, més i millors oportunitats.

Alguns d'aquests cursos tenen un caràcter 
semipresencial, de manera que permeten un 
seguiment més còmode. 

L'Observatori d'Inserció Professional i 
Assessorament Laboral (OPAL) manté oberta la 
matrícula per al curs 2010-2011.

El pròxim 19 de novembre, l'OPAL presentarà el 2º Estudi 

d'Inserció Laboral dels titulats i titulades de la UVEG 

o Maneig de situacions difícils: counselling per a 
l'excel·lència en la relació clínica.

o La cooperativa de treball associat com a fórmula 
jurídica per a l'autoocupació col·lectiva.

o L'entrevista de selecció de treball: formació per a 
l'adquisició de competències.

o Semipresencial: eines per a la recerca d'ocupació.
o Competències professionals per a una realització eficaç 

en el lloc de treball.
o Estratègies per a la inserció laboral: anàlisi curricular i 

procés de selecció.
o Taller de videocurrículum.
o L'èxit d'emprendre.

Oferta cursos 2010-2011

Inscriu-te ja !
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Orientació i Assesorament

B R E U S

Què necessites per a crear la teua 
empresa? Curs ofert als campus de Blasco 
Ibáñez, Burjassot i Tarongers. Informa-te'n de la 
propera edició a celebrar en el teu campus 

Vols gravar el teu videocurriculum? 
L'OPAL t'ofereix aquest servei gratuïtament. 
nforma-te'n en el telèfon 96 162 59 01.

Inscriu-t'hi ara

L'OPAL informa sobre eixides professionals

L'OPAL ha realitzat recentment presentacions centrades en les eixides professionals de les 
titulacions d'Educació Social, Psicologia i Administració i Direcció d'Empreses (ADE) en 
diversos centres de la Universitat.

Al llarg d'aquest curs acadèmic ja s'han fet set presentacions que han tingut un èxit de 
participació i d'interès. En aquest sentit, cal destacar que hi han assistit al voltant de 300 
alumnes, a més del professorat del centre.

És important remarcar que l'apartat d'eixides professionals en la web de l'OPAL (www.uv.es/
opal) ha estat consultat, des que es va crear, per 50.211 usuaris (estudiants, titulats, orientadors, 
etc.). En aquest apartat, es pot veure la informació que correspon als llocs que es troben 
directament i indirectament relacionats amb cada titulació. A més, s'hi recullen diferents 
testimonis, tant en format audiovisual com escrit, de titulats i titulades que conten en primera 
persona quines funcions desenvolupen dia a dia, quina és la formació complementària que han 
realitzat, quines són les competències 
que més els han servit per a la seua 

Valors OPAL

• Orientació a l'usuari
• Millora contínua
• Creativitat i innovació
• Implicació i compromís
• Treball en equip

Campanya de Comunicació


