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Actualment, les possibilitats d'exercir la professió docent a Espanya són molt limitades. Tanmateix, al Regne 
Unit hi ha una demanda de professors molt àmplia, sobretot per a determinades especialitats com a 
Informàtica o Ciències Bàsiques (Matemàtiques, Física, Química, Biologia, etc.). Això sí, per poder optar a 
alguna d'aquestes vacants que ofereix l'empresa UTEACH cal tenir un bon domini de l'anglès (mínim nivell 
C1), a més de posseir un títol universitari de l'àrea de Ciències o d’Enginyeria i la formació complementària del 
CAP (Certificat d'Aptitud Pedagògica) o el màster en Professor/a d’Educació Secundària.

En aquest context, l’OPAL ha apostat per col·laborar amb aquesta empresa que fa d'intermediària entre 
candidats a ocupar llocs de docent al Regne Unit i els col·legis i instituts públics i privats d'aquest país que 
tenen necessitat de contractar aquests perfils professionals.

De fet, el passat 26 de maig, l’OPAL va organitzar, juntament amb UTEACH, una jornada de presentació de 
l'empresa i de les seues ofertes d'ocupació. Va ser a l'antiga Escola de Magisteri de la Universitat de València. 
Vegeu http://ir.uv.es/bkab4lp

El pròxim 26 de novembre, aquesta empresa assistirà també al X Fòrum d'Ocupació de la UV en qualitat de 
patrocinador. En concret, tindrà un estand a l’ETSE (Escola Tècnica Superior d'Enginyeria) i oferirà una 
ponència. Tota la informació sobre el Fòrum d'Ocupació es troba en https://forodempleouv.wordpress.com/

Una altra de les accions en què treballa l’OPAL en col·laboració amb UTEACH és la realització d'un curs 
semipresencial que es durà a terme a les instal·lacions de l’OPAL o de la Universitat de València. El curs està 
dirigit a candidats preseleccionats per l'empresa i tractarà temes com ara habilitats o coneixements necessaris 
per impartir classes dins del sistema educatiu britànic.

OPAL col·labora  en la inserció laboral de 
professors al Regne Unit a través de l'empresa 
UTEACH
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Estudis

Uniempren

Un dels objectius de l'Àrea d'Estudis de l’OPAL és contribuir al coneixement dels antecedents i les 
conseqüències de la inserció laboral de qualitat dels titulats universitaris. Així, dins de les tasques 
d'investigació realitzades durant el 2015, ha desenvolupat una sèrie d'estudis centrats en l'anàlisi d'alguns dels 
determinants de la sobrequalificació i la sobreeducació dels universitaris. Aquests estudis han sorgit a partir de 
les altes taxes de sobrequalificació dels joves a Espanya i, per tant, de la necessitat de comprendre aquest 
fenomen i de plantejar estratègies que permeten disminuir la seua incidència i de minorar els seus efectes 
negatius. Aquests treballs han sigut presentats en diferents congressos nacionals i internacionals durant el 
primer semestre de 2015, els quals es detallen a continuació:

Estudi:  Funcionamiento diferencial de los ítems en medidas mono-ítem de sobrecualificación percibida.
Congrés:  XIV Congreso de Metodología de las Ciencias Sociales y de la Salud.
Palma de Mallorca, Espanya. Juliol de 2015.

Estudi:   Instructional factors and over-education of university graduates across time.
Congrés: 1st International Conference on Higher Education Advances (HEAd’15).
València, Espanya. Juny de 2015.

Estudi:  Predicting horizontal occupational mismatch: a Latent Growth Curve Analysis.
Congrés: 17th Congress of the European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP). 
Oslo, Noruega. Maig de 2015.

Estudi:  Factors influencing graduates’ over-education trajectories: a Latent Growth Curve Analysis.
Congrés:  The 30th Annual Conference of the Society for Industrial and Organizational Psychology (SIOP).

L'àrea d'estudis participa en diferents congressos amb 
ponències  sobre la sobrequalificació i la sobreeducació 

Des del passat mes de juliol, la plataforma 
Uniempren de la Universitat de València disposa d’un 
nou servei dirigit a emprenedors i a organitzacions 
sense ànim de lucre: es tracta del servei 
“Voluntariat”.

Gràcies al servei Voluntariat, els emprenedors poden 
trobar persones que aporten la seua feina a manera 
de col·laboració no monetària per ajudar-los a dur a 
terme els seus projectes socials.

També, des del passat mes de jul iol, les 
organitzacions sense ànim de lucre poden registrar-
se en Uniempren com a personalitat jurídica, amb el 
seu CIF, i utilitzar el servei de Voluntariat per trobar 
persones voluntàries que els ajuden en la seua tasca 
no lucrativa, ja siga per a una activitat contínua en la 
seua organització, ja siga de forma puntual per a un 
projecte social.

S’ha de recordar que Uniempren també disposa 
d'altres serveis a disposició dels emprenedors, com 
ara:
- Cerca de finançament mitjançant crowdfunding.
- Cerca de socis/sòcies treballadors/treballadores 
que formen part de l'equip promotor i complementen 
la persona emprenedora en formació i/o experiència.
- Col·laboradors: cerca d'emprenedors per 
intercanviar, compartir, llogar o regalar productes/
serveis.

Per obtenir més informació sobre aquest nou servei, 
només c a l e s c r i u r e a l c o r r eu e l e c t r òn i c 
info@uniempren.es o entrar directament en la 
plataforma www.uniempren.es.

Necessites voluntaris per al teu projecte o organització per a 
realitzar una tasca social?
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Formació

Orientació

Vols millorar la teua formació? S’ha obert la matrícula dels 
cursos OPAL per al curs acadèmic 2015-2016
L'Observatori d'Inserció Professional i Assessorament Laboral (OPAL) ofereix l’oferta formativa per al curs 
2015-2016. 

Els cursos de l’OPAL estan reconeguts amb crèdits de lliure elecció en DIPLOMATURES I LLICENCIATURES o, 
si s’escau, amb crèdits de participació universitària en els GRAUS (consulta els cursos que tenen aquest 
reconeixement).

A continuació us mostrem la llista de cursos per al primer quadrimestre. Si en voleu més informació i veure 
les dates i horaris del segon quadrimestre, consulteu la pàgina web de l’OPAL http://www.fguv.org/cursos/
opal.

Octubre
- Semipresencial: Eines per a la cerca d’ocupació (14a edició) (2) 

2 crèdits
- En línia: L’èxit d’emprendre (8a edició) (2). 2 crèdits
- Maneig de situacions difícils: “Counselling per a l'excel·lència en la relació clínica” (32a edició) (1). 3 
crèdits
- L’entrevista de selecció de treball: Formació per a l’adquisició de competències (14a edició) (2). 2 
crèdits
- Emprendre en grup: Els avantatges de la cooperativa de treball (10a edició) (2). 2 crèdits

Novembre
- Disseny, desenvolupament i presentació del pla d’empresa (3a edició) (2). 3 crèdits
- Estratègies per a la inserció laboral: Anàlisi curricular i procés de selecció  (11a edició) (2). 1 crèdit
- Aprèn a emprendre (7a edició) (2)2 crèdits

Desembre
- Competències professionals per acomplir eficaçment al lloc de treball  (11a edició) (2). 1 crèdit

NOTA: 
(1) Curs convalidable només en DIPLOMATURES i LLICENCIATURES.
(2) Curs reconegut amb crèdits en DIPLOMATURES, LLICENCIATURES I GRAUS.

Més informació i matrícula http://www.fguv.org/cursos/opal

L'àrea d'Orientació col·labora en l'acreditació dels títols de 
màsters oficials de la UVEG

Les tècniques de l'àrea d'orientació de l’OPAL han participat en les comissions d'avaluació externa per a 
l'acreditació dels diferents títols de màsters oficials de la Universitat de València en les convocatòries de 2014 
i de 2015. La seua tasca ha consistit a aportar de manera diferenciada i focalitzada informació sobre les 
dades d'inserció laboral recollides en l'Estudi d'Inserció dels Egressats de Màster Oficial de la UVEG, elaborat 
per l’OPAL. A més, també es va informar de les diferents activitats i serveis que l’OPAL presta a la comunitat 
universitària en l'àmbit de l’ocupabilitat.


