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Estudis i Anàlisis

L'aplicació apRIL, desenvolupada per l'Àrea d'Estudis 
de l’OPAL, permet obtenir indicadors específics per a 
cada titulació (n’han sigut analitzades 67), 
desagregats per sexe, i observar quina ha sigut la 
seua evolució durant els últims deu anys.

Els indicadors accessibles a través d’apRIL (un total 
de 28) es troben agrupats en cinc categories: 
valoració de la Universitat i de la formació rebuda; 
característiques de la primera ocupació posterior a la 
titulació; situació laboral en el moment de l'enquesta; 
característiques de l'ocupació actual (en el moment 
de l'enquesta) o últim (per a aquells que no estan 
ocupats en el moment de l'enquesta); i situació 
laboral  més habitual des de la titulació.

“La seua utilitat principal va dirigida a la comunitat 
universitària i els equips responsables de la gestió de 
l'oferta de graus de la Universitat de València. Així 
mateix, és una eina útil per a guiar l'orientació 
vocacional dels joves i, per tant, de transcendència 
per a la societat en general”, va assenyalar Vicente 
González-Romá, director de l’OPAL, durant la seua 
intervenció en la presentació, que va ser presidida pel 
rector Esteban Morcillo i per la vicerectora de 
Postgrau, Rosa Marín.

Llançament d’apRIL. Aplicació de resultats d'inserció laboral

L’OPAL va presentar el 26 de març, apRIL, una aplicació en línia dissenyada per a facilitar la 
consulta personalitzada dels principals resultats d'inserció laboral de les titulacions 
(diplomatures i llicenciatures), analitzades en les tres edicions de l'Estudi d'inserció laboral.

Accedir a apRIL

L'accés a apRIL es presenta d'una forma senzilla i 
intuïtiva a través d'un bàner situat en la part dreta de 
la pàgina web de l’OPAL (http://www.uv.es/opal). 
Amb una interfície fàcilment accessible, l'usuari hi 
troba, en primer lloc, una sèrie d'informació prèvia 
com la fitxa tècnica dels estudis en  què es basen els 
resultats recollits en l'aplicació (realitzats a partir de 
mostres representatives), els indicadors que es 
poden consultar, les variables de desagregació 
utilitzades i les referències per a citar les dades. A 
continuació, un enllaç porta, mitjançant un sol clic, a 
l'aplicació, la qual permet, a més, descarregar la 
consulta en format Excel.

apRIL és la pr imera apl icac ió d 'aquestes 
característiques a la Comunitat Valenciana, que a 
més s'ofereix en obert. L’actualització serà constant i 
ja compta amb més de 600 visites. Durant 2014, 
l'Àrea d'Estudis de l’OPAL iniciarà la investigació 
sobre la inserció laboral dels màsters i els graus de la 
Universitat.
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Borsa de Treball i Emprenedoria

L’OPAL de la Universitat de València inicia per tercer any consecutiu la convocatòria del 
concurs de cartells amb motiu de la celebració del IX Fòrum d'Ocupació de la Universitat 
de València. L'objectiu és seleccionar la proposta gràfica que representarà el Fòrum 
d'Ocupació de 2014 i que apareixerà en diferents suports publicitaris.

Per a elaborar les propostes, s'han de complir els requisits recollits en la bases del concurs 
i disponibles en l'adreça http://forodempleouv.files.wordpress.com/2014/04/
bases_concurso_2014.pdf

També cal incloure un logo, disponible en 4 formats en l'arxiu següent: http://
www.fundacio.es/ficheros/recursos/1396533324_forum_ocupacio_2014.rar

El guanyador o la guanyadora del concurs obtindrà com a premi una tauleta Samsung 
Galaxy 3 o el seu equivalent en metàl·lic. El termini de presentació de cartells es va obrir 
el passat dia 4 d'abril i estarà obert fins al 12 de maig. 

Més informació sobre el concurs en:
OPAL (Fundació General Universitat de València)

tel: 961625901

opalges@uv.es

Concurs de cartells per al IX Fòrum d'Ocupació de la 
Universitat de València
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OPAL
La Universitat rep un premi de la UNESCO pel seu observatori 
d'inserció laboral
La Universitat de València ha rebut aquest dilluns, 5 de maig, el premi a la millor Bona Pràctica 
del criteri ‘Processos, Productes i Serveis’ per la posada en marxa i desenvolupament de 
l’Observatori d’Inserció Laboral i Assessorament Laboral (OPAL), servei inscrit en la Fundació 
General de la Universitat de València. El premi ha estat atorgat per la Càtedra UNESCO de 
Direcció Universitària - Seu de Telescopi España de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Va recollir el guardó, enquadrat en la segona edició 
dels premis a les millors bones pràctiques de 
direcció i gestió de les universitats espanyoles, el 
director de l’OPAL, Vicent González Romà, 
acompanyat de la vicerectora de Sostenibilitat i 
Planificació de la Universitat de València, Clara 
Martínez, en un acte celebrat en el marc de la 
Jornada sobre Innovació Estratègica de les 
Institucions d’Educació Superior, organitzada per la 
Universitat Politècnica de Catalunya, a Barcelona.

Telescopi España premia les millors bones 
pràctiques seleccionades entre el període 2010 i 
2013, les quals presenten la millor puntuació en tots 
els criteris d’excel·lència que exigeix el premi: 
lideratge; estratègia; persones; aliances i recursos; 
processos, productes i serveis; c l ients; i 
responsabilitat social.

Segons aquests criteris, a més de la Universitat de 
València, premiada dins eel Criteri Processos, 
Productes i Serveis per la Bona Pràctica ‘Posada en 
marxa i desenvolupament del servei: Observatori 

d’Inserció Professional i Assessorament Laboral 
(OPAL) de la Universitat de València’, han sigut 
premiades les universitats d’Alcalá (Criteri Lideratge) 
per la Bona Pràctica ‘Portal de Transparència’; de 
Jaén (Criteri Estratègia) per la Bona Pràctica 
‘Implantació del Sistema Integrat de Gestió de la 
Qualitat dels Serveis i Unitats Administratives’; 
Oberta de Catalunya (Criteri Persones) per la Bona 
Pràctica ‘Gestió de la Contribució Professional’; 
Politècnica de Catalunya (Criteri Aliances i Recursos) 
per la Bona Pràctica ‘Genweb: Generador de Webs 
UPC’; de Cadis (Criteri Clients) per la Bona Pràctica 
‘Centre d’Atenció a l’Usuari - CAU’; i Europea de 
Madrid (Criteri Responsabilitat Social) per la Bona 
Pràctica ‘Campus saludable’.

A més, Telescopi España ha concedit el premi a la 
millor Bona Pràctica de l’edició per haver obtingut la 
major puntuació entre totes les seleccionades a la 
Universitat Rovira i Virgili per la Bona Pràctica ‘Pla de 
Millora de la Gestió de la Universitat’.


