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El Fòrum d'Ocupació de la Universitat de València celebra el 
seu desè aniversari amb l'assistència de més de 60 empreses 
i entitats

El Fòrum d'Ocupació de la Universitat de València, organitzat per l'Observatori d’Inserció Professional 
i Assessorament Laboral-OPAL, va celebrar la seua desena edició als tres campus de la Universitat 
els dies 24, 25 i 26 de novembre.

El primer dia, coincidint amb la 
inauguració, el campus dels 
Tarongers va acollir 37 expositors 
situats al vestíbul de la Facultat de 
Dret. Sectors com el de la 
distribució comercial, consultoria, 
serveis jurídics, alimentació o 
educació van ser representats tant 
amb estands com amb activitats 
que es van dur a terme en 
paral·lel, com xarrades i taules 
redones. Com a novetat d'aquesta 
edició, l 'OPAL va presentar, 
juntament amb la plataforma per a 
emprenedors UNIEMPREN, les 
diferents eines i claus per a trobar 
o crear la teua pròpia ocupació.

Campus de Tarongers
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X Fòrum d’Ocupació

El dia 25 de novembre, el 
Campus de B lasco Ibáñez 
únicament va acollir activitats 
paral·leles al Fòrum tant a la 
Facultat d'Infermeria i Podologia 
com a la Facultat de Geografia i 
Història.

En l'àrea de Salut, hi va haver 
reclutament d'infermers/eres, 
fisioterapeutes, odontòlegs i 
metges especialistes per a 
treballar en països com Irlanda, 
Regne Unit o França, així com 
testimoniatges de professionals 
s an i t a r i s que t r eba l l en a 
l'estranger. També es va parlar 
d'oportunitats laborals en l'àmbit 

de la recerca i desenvolupament de la mà d'institucions com l'INCLIVA o l'Institut d’Investigació La 
Fe. No solament el treball per compte d'altri, sinó també l'emprenedoria va tenir el seu espai amb la 
intervenció de la Fundació Universitat-Empresa de la UV, que va explicar el programa Motivem.

Per la seua banda, la Facultat de Geografia i Història va oferir un programa d'activitats diverses que 
va incloure un taller d'Intermedia Fresh Thinking sobre possibilitats de finançament en indústries 
culturals i creatives, i una taula redona d'emprenedoria amb casos d'iniciatives emprenedores en 
l'Àrea d'Humanitats amb la intervenció d'Uniempren, Caminart, Geoturismo SLU i Marketing. 
Posteriorment van intervenir representants del Centro UNESCO Valencia Mediterráneo i de l'entitat 
gestora d'espais culturals Olympia Metropolitana, que van exposar diferents opcions laborals en 
l'àmbit de la gestió cultural.

Campus de Blasco Ibañez
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X Fòrum d’Ocupació

Campus de Burjassot-Paterna

El tercer i últim dia, el Fòrum d'Ocupació es va centrar en l'àmbit científic i tecnològic, i es van dur a 
terme activitats en 2 seus de manera simultània: a la Facultat de Farmàcia i a l'ETSE (Escola Tècnica 
Superior d'Enginyeria).

A la Facultat de Farmàcia es va parlar sobretot d'oportunitats d'ocupació en l'entorn de la recerca 
sanitària, ofertes d'ocupació en la indústria química de la mà de l'empresa Torrecid i de les 
demandes laborals en general que tenen els ocupadors respecte als demandants d'ocupació de l'àrea 
de Ciències Bàsiques.

A l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria es van concentrar al voltant de 20 expositors 
interessats a reclutar enginyers/eres informàtics, electrònics, químics, de telecomunicacions i 
industrials, entre altres especialitats. Els assistents a l'esdeveniment van poder conèixer de prop les 
opcions laborals que ofereixen empreses 
com CORITEL, APPLE, INNO+TALENT25, 
HP&LEITAT, el grup Esmalglass-Itaca o 
l'empresa de reclutament UTEACH, que 
selecciona professors tècnics per a treballar 
en centres educatius del Regne Unit.
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X Fòrum d’Ocupació

Més de 45 presentacions en matèria d'ocupabilitat a càrrec de 
les empreses participants en el X Fòrum d'Ocupació de la 
Universitat de València

Des de l'àrea d'orientació de l'OPAL s'han coordinat les diferents xarrades i presentacions en matèria 
d'ocupabilitat a càrrec dels i de les representants de les empreses participants en el X Fòrum de l'Ocupació de 
la Universitat de València. S'han impartit un total de 47 xarrades amb la finalitat de proporcionar informació a 
estudiants i titulats i titulades sobre la metodologia i dinàmica del procés de selecció que les empreses 
realitzen, la difusió de les seues vacants així com, les competències i valors clau per a l'ocupabilitat. Al voltant 
de 2000 persones han assistit a les diverses xarrades, i s’ha generat un espai de comunicació i diàleg entre 
empreses i futurs empleats i empleades. Les xarrades s'han realitzat als tres campus de la Universitat de 
València de manera diferenciada, adequant l'activitat de les empreses i els perfils demandats a les titulacions 
que s'imparteixen en cada campus de la Universitat de València.

El Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF) també va tenir una presència destacada a l'ETSE, així com 
a la Facultat de Dret (campus dels Tarongers), on va fer una xarrada sobre la importància de la marca 
personal i les xarxes socials per a la cerca d'ocupació.

La Fundació Universitat Empresa de la Universitat de València, ADEIT, va participar en totes les ubicacions 
amb una xarrada sobre la cerca d'ocupació a través de les pràctiques i l'emprenedoria.

Altres institucions que van patrocinar l'esdeveniment van ser l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València, el 
Col·legi d'Economistes de València, el Col·legi Oficial de Graduats Socials de València així com les empreses 
LIDL, DELOITTE, CBRE, LEROY MERLIN, GARRIGUES i TORRECID.
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X Fòrum d’Ocupació

Lliurament del premi al guanyador del sorteig
Per a estimular la participació dels estudiants en les 
presentacions d'empreses, es realitza un sorteig d'una tauleta 
entre tots els participants. El passat 22 de desembre es va fer el 
lliurament del premi al guanyador del sorteig. L'agraciat va ser 
Rubén Capella Martínez, titulat en Economia per la Universitat 
de València. Ens va comentar que va obtenir diversos bitllets 
assistint a algunes xarrades que es van dur a terme el dia 24 de 
novembre a la Facultat de Dret, entre aquestes: la ponència del 
Col·legi d'Economistes de València, la xarrada de l'empresa de 
tecnologia APPLE o la intervenció de la empresa Helados y 
Postres Nestlé.

Entrega del premio al ganador del concurso de carteles

Jorge Rubio Valero, estudiant del grau en Ciències de 
l'Activitat Física i Esport, és l'autor del cartell 
guanyador, que representa la imatge de X Fòrum 
d'Ocupació de la Universitat de València.
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Àrea d’Estudis

L'Àrea d'Estudis de l'OPAL participa en la renovació de 
l'acreditació de més de 50 títols de grau i màster

Durant l'any 2015 l'Àrea d'Estudis de l'OPAL ha participat en el procés de renovació de l'acreditació, 
per part de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP), de 42 títols de màster oficial i 11 
títols de grau impartits en la Universitat de València.

En concret, l'Àrea d'Estudis ha estat l'encarregada de proporcionar dades sobre els principals 
indicadors d'inserció laboral i les competències desenvolupades pels títols implicats. Per aquest 
motiu, durant els anys 2014 i 2015 ha realitzat diferents estudis amb egressats de grau i màster, així 
com amb potencials ocupadors (tutors de pràctiques de grau).

En primer lloc, les dades relatives a la inserció laboral dels títols de màster oficial han estat extrets 
del “Primer Estudi d'Inserció Laboral dels Egressats i Egressades de Màster Oficial de la Universitat 
de València (2010-2012)”. Aquest estudi es troba disponible en la pàgina Web de l'Àrea: http://
www.fundacio.es/opal/index.asp?pagina=1045.

En segon lloc, les dades relatives a la inserció laboral dels títols de grau han estat extrets de l'estudi 
“Principals indicadors d'Inserció Laboral de la Primera Promoció de Graduats i Graduades de la 
Universitat de València”. Aquest informe serà presentat pròximament de manera oficial a la 
comunitat universitària. 

En tercer lloc, les dades relatives a la satisfacció dels ocupadors amb les competències dels 
estudiants s'han extret de l'estudi “Valoració dels Tutors de Pràctiques de les Competències 
Mostrades pels i per les Estudiants de Grau durant les seues Pràctiques (2013-2015)”, el qual està en 
procés de divulgació en les comissions de pràctiques dels centres de la Universitat.

Finalment, cal destacar que l'Àrea d'Orientació de l'OPAL també ha col·laborat en el procés de 
renovació de l'acreditació de títols durant l'any 2015, ja que ha estat l'encarregada de participar en 
les visites dels avaluadors externs de la majoria de les titulacions implicades en el procés.


