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Uniempren engega  onze 
projectes empresarials en el seu 
primer any de vida

L’Opal supera l’auditoria de 
gestió de qualitat

S'inicien els preparatius de l'IX Fòrum 
d'Ocupació de la Universitat de València

L’OPAL desenvolupa un Pla 
Integral d'Ocupació

El 75% dels titulats va trobar la seva 
primera ocupació en un màxim de sis 
mesos
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Uniempren

D'aquestes dades es desprèn que el servei que ha 
tingut millor acolliment entre els emprenedors 
universitaris ha sigut la recerca de socis i/o sòcies. 
Aquest servei permet trobar persones amb les 
mateixes inquietuds, complementant així el projecte 
inicial amb la formació i/o experiència necessària. Els 
projectes activats amb aquesta necessitat han trobat 
a les persones que requerien per als seus projectes, 
per la qual cosa s'han generat nous llocs de treball i 
creats  nous projectes, contribuint així a la millora de 
l'economia del país.

Uniempren, un projecte pioner de la Universitat de 
València engegat a través de la seua Fundació 
General des del dia 23 d'abril de 2013. Des de llavors, 
ofereix els seus serveis a les persones emprenedores 
vinculades a qualsevol universitat de l'Estat espanyol, 
ja siguen estudiants, titulats o membres de les 
associacions i els col·lectius d'amics i antics alumnes.

Aquests serveis són: crowdfunding, sistema pel qual 
l'emprenedor sol·licita finançament per al seu 
projecte mitjançant la sol·licitud de donacions a 
terceres persones o mecenes, els quals reben una 
recompensa equitativa o simbòlica a la donació 
realitzada; recerca d'inversors, que compta amb un 
servei exclusiu de difusió per part de la plataforma 
per a promoure el projecte entre els seus contactes i 
xarxes socials amb la finalitat d'aconseguir inversió 
privada; recerca de socis, servei gratuït centrat en la 

recerca de persones que complemente a 
l'emprenedor en formació i/o experiència i participar 
així del seu projecte; i recerca de col·laboradors, 
servei exclusiu per a projectes i/o empreses socials 
que cerca persones que aporten el seu treball a 
manera de col·laboració no monetària.

Un dels últims projectes activats en la plataforma ha 
sigut L'Enviat, un curtmetratge que sol·licitava 
finançament per al seu projecte mitjançant 
crowdfunding i, transcorreguts els quaranta dies de 
permanència en la plataforma, ha aconseguit 
superar el finançament necessari, així que prompte 
el públic podrà gaudir d'aquest curt gràcies a 
l'aportació dels mecenes que ho han fet possible.

+Info:
www.uniempren.es

Uniempren a les xarxes socials:
www.facebook.com/uniemprenuv
www.twitter.com/uniempren

La plataforma universitària Uniemprèn posa en marxa onze 
projectes empresarials en el seu primer any

La plataforma universitària de micromecenatge Uniemprèn (www.uniempren.es), gestionada a 
través de l'Observatori d'Inserció Professional i Assessorament Laboral (OPAL) de la Universitat 
de València, ha posat en marxa onze projectes empresarials durant el seu primer any. Sis 
d'aquests projectes van buscar socis treballadors, tres van sol·licitar inversió per mitjà de 
crowdfunding i dos van demanar inversors.
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Estudis i Analisi

Orientació

El 75% dels titulats de la Universitat de València va tardar un 
màxim de només sis mesos a trobar la seua primera ocupació

Els resultats del Tercer Estudi d'Inserció Laboral dels Titulats i Titulades de la Universitat de 
València (EIL III), realitzat per l’Observatori d’Inserció Professional i Assessorament Laboral 
(OPAL), mostren que el 75% dels titulats entrevistats van obtenir la seua primera ocupació 
remunerada en un temps màxim de només sis mesos després de finalitzar els estudis.

Aquest percentatge varia en funció de les diferents 
àrees acadèmiques: l'àrea d'Ensenyaments Tècnics 
(Enginyeries) és la que presenta el major 
percentatge de titulats emprats als sis mesos 
(85%), mentre que l'àrea de Ciències Bàsiques 
presenta el percentatge menor (64,5%). 

En l'estudi es va entrevistar a una mostra 
representativa de 7.881 egressats de 67 titulacions 
que havien finalitzat els seus estudis entre 2006 i 
2010. Els titulats van ser entrevistats entre els anys 
2011 i 2013.

L'informe també assenyala que el 75% dels titulats 
entrevistats estava ocupat en el moment de 
l'entrevista, i que el 94% havia tingut alguna 
ocupació des que es va graduar. 

En general, aquests resultats posen de manifest el 
valor de tenir estudis universitaris per a potenciar la 

inserció laboral, la qual cosa és una prioritat per a la 
Universitat de València.

L'informe complet de resultats del Tercer Estudi 
d'Inserció Laboral dels Titulats i Titulades de la 
Universitat de València es troba disponible en la 
pàgina Web de l'Àrea d'Estudis de l’OPAL: http://
links.uv.es/l4blqxp

Així mateix, els principals indicadors d'inserció laboral 
de les titulacions de la Universitat de València, 
obtinguts a partir dels tres estudis d'inserció laboral 
realitzats fins avui, poden consultar-se de manera 
personalitzada a través d’apRIL (Aplicació de 
Resultats d'Inserció Laboral). L'accés a apRIL es 
realitza a través de la icona amb el mateix nom que 
es troba en la pàgina principal de l’OPAL: 
www.uv.es/opal

L’OPAL desenvolupa un Pla Integral d'Ocupació
La Fundació General de la Universitat de València, a 
través de l’OPAL i en col·laboració amb el SERVEF, 
està gestionant des del 19 de desembre de 2013 fins 
a agost de 2014 un Pla Integral d'Ocupació (PEU 
amb expedient nº EPIJVP/2013/45/46) cofinançat 
pel Fons Social Europeu per a promoure l'ocupació 
entre joves universitaris (menors de 30 anys) en 
situació de desocupació.

Des de l'àrea d'orientació s'ha seleccionat a 100 
participants amb els/as que s'estan duent a terme 
diferents iniciatives per a millorar la seua ocupabilitat 

en funció de les seues necessitats i competències 
professionals. 

Per a açò, a més de realitzar sessions d'orientació 
individual adaptades a cada participant, s'han 
impartit diferents tallers dels quals cal destacar el 
referit al desenvolupament de les eines de recerca 
activa d'ocupació de manera innovadora com el 
“Taller de Curriculum 2.0” i el taller sobre aspectes 
motivacionals, competencials i el desenvolupament 
de la identitat de la carrera professional.
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Qualitat

Borsa de Treball i Emprenedoria

El passat dia 3 de juliol l’OPAL va ser objecte d'una auditoria de seguiment per part de l'empresa SGS ICS 
Ibérica, SA. Les anàlisis realitzades no van revelar cap disconformitat amb els processos d'actuació establerts, 
per la qual cosa el resultat de l'auditoria va ser el manteniment del certificat del sistema de gestió de qualitat 
de l’OPAL segons la norma ISO 9001:2008 per a les activitats següents: estudis d'inserció professional i de la 
demanda d’ocupadors, servei de promoció i difusió d'activitats formatives, servei de difusió de notícies i 
butlletins, servei de difusió d'ofertes d'ocupació, i servei d'assessorament laboral als estudiants i titulats de la 
Universitat de València.

La preocupació per la millora contínua i per la qualitat és un dels valors de l’OPAL i es reflecteix en els serveis i 
l’imatge que l’OPAL ofereix als usuaris. 
 

L’OPAL supera amb èxit una auditoria del seu sistema de 
gestió de qualitat

L’OPAL Inicia els preparatius de l'IX Fòrum d'Ocupació de la 
Universitat de València
Per 4º any consecutiu, l’OPAL de la Universitat de València serà l'encarregat d'organitzar l'IX Fòrum d'Ocupació 
de la institució. Les dates i emplaçaments d'aquest esdeveniment anual seran 25, 26 i 27 de novembre en els 
campus dels Tarongers, Blasco Ibañez i Burjassot respectivament. Encara que el Fòrum és completament 
obert, el primer dia estarà enfocat especialment a les 
àrees d'Economia, Ciències Jurídiques, Socials i Magisteri. 
El segon dia, 26 de novembre, anirà dirigit especialment a 
titulad@s de les àrees de Salut, Educació i Humanitats. 
L'últim i tercer dia del Fòrum d'Ocupació comptarà amb 
empreses interessades en perfils professionals de les 
àrees de Ciències Bàsiques i Tècniques.

Els responsables de cada empresa o entitat assistent 
comptaran amb un stand per a atendre a tod@s aquell@s 
que s'acosten. A més, hi haurà activitats paral·leles com a 
xarrades i tallers en els quals es durà a terme una breu 
presentació de l'organització i s'informarà sobre les ofertes 
d'ocupació disponibles.

L'objectiu del Fòrum d'Ocupació és facilitar als estudiants i 
titulats universitaris l'accés al mercat laboral a través 
d'aquestes tres jornades a les quals assistiran empreses i 
entitats compromeses amb l'ocupació de qualitat.

Fins avui, han confirmat la seua assistència empreses com 
LIDL, TORRECID, PwC, GARRIGUES, DELOITTE o 
BRICOLATGE BRICOMAN entre unes altres.

En el blog http://www.uv.es/forodempleo, es disposarà 
d'informació actualitzada del Fòrum d'Ocupació de la 
Universitat de València i també es podran plantejar 
consultes.


