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En aquestes dates, molts joves es troben en el procés de decidir els estudis universitaris que cursaran durant 
els pròxims anys. Per això, és indispensable disposar de dades que els permeten triar de manera encertada. 
Una dada a tenir en compte és la qualitat de la inserció laboral aconseguida en les diferents titulacions. 
L’OPAL posa a disposició dels futurs estudiants una sèrie de recursos que els faciliten una presa de decisions 
informada sobre la titulació que volen cursar a partir de diferents indicadors d'inserció laboral. Tot i que 
aquests recursos presenten indicadors relatius a les antigues diplomatures i llicenciatures, constitueixen una 
guia important a l'hora de decidir sobre el grau que es vol cursar.

Aquests són els principals recursos disponibles en la pàgina web de l’OPAL (http://www.uv.es/opal):

- Informes globals de l'Estudi d'inserció laboral:

L'Estudi d'inserció laboral dels titulats i titulades de la Universitat de València (EIL) presenta periòdicament, a 
través d'un informe detallat, una gran quantitat de dades sobre la inserció laboral de mostres representatives 
d'egressats de les titulacions cursades a la Universitat de València. 
Aquests informes presenten les valoracions dels egressats sobre la Universitat i la formació que hi ha rebut, la 
formació de postgrau cursada i les experiències laborals que els titulats han adquirit durant els estudis. Així 
mateix, presenten la situació laboral més habitual des de l'obtenció de la titulació i la situació laboral en el 
moment de l'enquesta. D'altra banda, ofereix una descripció de la primera ocupació i de l'ocupació actual o 
última.  Accés: http://www.fundacio.es/opal/index.asp?pagina=481.

Amb la finalitat de facilitar l'accés als indicadors d'inserció més rellevants, es disposa de les eines següents:

- Aplicació de resultats d'inserció laboral (apRIL): apRIL és una aplicació web per a la consulta 
personalitzada en línia dels principals resultats d'inserció laboral de totes les titulacions de la Universitat de 
València. L'aplicació dóna accés a diferents indicadors agrupats en les categories següents: valoració de la 
Universitat i de la formació rebuda, característiques de la primera ocupació, situació laboral en el moment de 
l'enquesta, característiques de l'ocupació actual o última, i situació laboral més habitual des de la titulació. Així 
mateix, apRIL permet consultar aquests indicadors en funció de l'any en què s'han arreplegat les dades, la 
titulació (diplomatures i llicenciatures), el sexe i els anys transcorreguts des de l'obtenció de la titulació. Per 
accedir-hi, cal prémer la icona de apRIL que apareix en la pàgina inicial de l’OPAL: www.uv.es/opal.

- Informe d'evolució d'indicadors d'inserció: Aquest informe permet observar l'evolució dels indicadors 
d'inserció laboral més rellevants de diferents titulacions de la Universitat de València (diplomatures i 
llicenciatures). Els indicadors d'inserció considerats en l'informe fan referència a la situació laboral en el 
moment de l'enquesta, l'experiència laboral des de l'obtenció de la titulació, les característiques de la primera 
ocupació obtinguda després de l’acabament dels estudis i les característiques de l'ocupació actual o última. 
Accés: http://www.fundacio.es/opal/index.asp?pagina=492.

Recursos de l’OPAL per facilitar les decisions dels futurs 
universitaris
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Uniempren

Orientació

La plataforma Uniempren de la Universitat de 
València ha engegat  recentment dos nous serveis 
que estan a disposició dels emprenedors: es tracta 
dels serveis Col·laboradors i Voluntariat.

Col·laboradors és un nou servei dirigit a 
l'economia social col·laborativa, un espai on els 
emprenedors poden cercar, de manera gratuïta, altres 
emprenedors per compartir, llogar i fins i tot 
intercanviar productes i/o serveis.

Voluntariat és un servei dirigit a projectes socials 
sense ànim de lucre, gràcies al qual els emprenedors 
socials poden cercar persones voluntàries que els 
ajuden a dur a terme un projecte social.

Si ets emprenedor i necessites cobrir una 
necessitat per desenvolupar el teu projecte, 
Uniempren és la plataforma de la Universitat de 
València que t’ajuda a desenvolupar els teus projectes 

Uniempren incorpora dos nous serveis dirigits a l'economia 
social

i que et facilita la cerca tant de finançament 
mitjançant crowdfunding com de socis, col·laboradors 
i/o voluntariat.

Si tens un projecte i ens el vols fer arribar perquè 
t ' a j u d e m a d e s e n v o l u p a r - l o , e n t r a e n 
www.uniempren.es i clica en l'apartat Comença el teu 
projecte. Si tens algun dubte i vols contactar amb 
nosaltres, fes-ho mitjançant el nostre correu 
electrònic info@uniempren.es.

Uniemprens?

Servei d'orientació de l’OPAL a l’ETSE-UV

Dijous passat dia 25 de juny es va començar a oferir, a les instal·lacions de l'Escola Tècnica Superior 
d'Enginyeria de la Universitat de València, el servei d'orientació de l’OPAL (Observatori d'Inserció Professional i 
Assessorament Laboral).

L’objectiu de l’OPAL és ajudar a la inserció laboral de tots els estudiants i titulats de la Universitat de València, i 
alhora millorar-ne les possibilitats professionals.

Per accedir a aquest servei d'atenció personalitzada cal sol·licitar cita prèvia en el número 96 162 59 01.
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Borsa de treball i emprenedoria

L’OPAL assisteix a diferents jornades relacionades amb 
l'ocupació i la discapacitat

Els dies 17, 18 i 19 de juny, l’OPAL va assistir a les 
Jornades Universitàries d'Ocupació organitzades per la 
Xarxa Universitària d'Assumptes Estudiantils (RUNAE), 
a través de l'organisme CRUE (Conferència de Rectors 
de les Universitats Espanyoles). La trobada entre els 
tècnics de les diferents universitats i alguns 
representants institucionals va tenir lloc a Barcelona.

Les activitats que es van dur a terme en aquestes 
jornades van girar entorn del tema comú “Èxit, 
innovació i diversitat: per a una ocupabilitat 
universitària de qualitat”. 

L'intercanvi d'experiències d'èxit en els diferents 
serveis universitaris, la informació sobre els resultats 
dels estudis d'inserció laboral i la redacció i 
presentació d'un manifest comú per a la millora de 
l’ocupabilitat a càrrec de les universitats participants 
van ser altres dels objectius d'aquestes jornades.

D'altra banda, el passat 1 de juliol les àrees 
d'Ocupació i d'Eixides Professionals de l’OPAL van 
assistir a la 5a Fira d'Ocupació i Discapacitat, que es 
va fer també a Barcelona.

De la seua participació destaquen dues activitats: 
una xarrada amb el títol “Descobreix el que 
busquen les  empreses més importants quan 
cerquen talent” , amb la part ic ipac ió de 
responsables de RH de companyies com CLECE, 
REPSOL o BBVA; i una sessió de coaching titulada 
“Com destacar en una entrevista laboral”, a 
càrrec d'un consultor de la Fundació ADECCO, que va 
exposar als assistents les claus per superar amb èxit 
una entrevista de feina.

A més del programa d'activitats, les representants 
de l’OPAL van visitar la zona d’estands on 18 
empreses i entitats disposaven d’un espai per 
intercanviar informació relacionada amb l'ocupació 
dirigida a les persones amb discapacitat.
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Gestión de la Calidad

L’OPAL renova el seu sistema de gestió de qualitat segons la 
norma ISO 9001:2008 

El proppassat mes de juny, l’OPAL va superar una 
auditoria de renovació del seu sistema de gestió de 
qualitat per part de l’empresa SGS ICS Ibérica, SA. 
Les anàlisis realitzades no van revelar cap no-
conformitat amb els processos d’actuació establerts. 
Així, el resultat de l’auditoria va ser la renovació 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 laboral i de la demanda 
d’ocupadors, servei de promoció i difusió d’activitats 
formatives, servei de difusió de notícies i butlletins, 
difusió d’ofertes d’ocupació i convocatòries i servei 
d’assessorament laboral als estudiants i titulats de la 
Universitat de València.

Aquesta és la segona auditoria de renovació des 
que L’OPAL va obtenir el 2006 el certificat de qualitat 
segons la norma ISO 9001:2000 per als estudis 
d’inserció professional, el servei de promoció i difusió 
d’activitats formatives i el servei d’assessorament 
laboral als estudiants i titulats. Des de llavors, l’OPAL 
no solament ha mantingut el seu sistema de qualitat 
sinó que l’ha ampliat a activitats com els serveis de 

difusió d’ofertes d’ocupació i convocatòries, la difusió 
de notícies i butlletins i els estudis de la demanda 
d’ocupadors. 

La preocupació per la millora contínua i per la 
qualitat s’ha reflectit en la imatge que l’OPAL 
transmet als seus usuaris. De fet, des del 2006, any 
en què es va obtenir el primer certificat de qualitat, 
les avaluacions dels usuaris de l’OPAL sobre la 
qualitat dels serveis de recepció i assessorament 
laboral han estat sempre molt altes. En aquest sentit, 
l’any 2014, en el servei d’assessorament laboral es 
van realitzar 1.719 entrevistes personals i es van 
impartir 122 sessions d’assessorament grupal i 
presentacions del servei als centres de la Universitat 
de València, a les quals van assistir 4.156 estudiants. 
L’avaluació de la qualitat d’aquest servei per part dels 
usuaris va oferir una puntuació mitjana de 4,81 en 
una escala que oscil·la entre 1 (molt dolenta) i 5 
(molt bona). Així mateix, la puntuació mitjana 
obtinguda en la mateixa escala pel servei de recepció 
va ser de 4,80.


