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Indicadors de l’Àrea 
d’Ocupació durant el 2015
L’Àrea d’Ocupació de l’OPAL s’encarrega, entre altres 
activitats, de la gestió d’ofertes de feina mitjançant la 
web http://www.uv.es/bolsadetrabajo. Aquestes 
ofertes van dirigides a estudiants i titulats 
universitaris. Actualment hi col·laboren gairebé 2.000 
empreses i institucions públiques i privades. Al 2015, 
hi van haver 1.421 ofertes publicades, 537 a 
l’Agència de Col·locació i 884 al Tauler.

A partir del seguiment realitzat a les empreses 
contractants, i atès que s’ha obtingut una taxa de 
resposta del 67% de totes les ofertes publicades, hi 
ha constànc ia que 131 persones van ser 
contractades, 112 per l’Agència de Col·locació i 19 
pel Tauler. 

Els tipus de contractes realitzats el 2015 han sigut de 
durada determinada en el 81% dels casos, i la resta, 
gairebé el 20%, indefinits, cosa que suposa un 
augment dels contractes indefinits d’un 100% 
respecte de l’any 2014.

L’any passat es van oferir en l’Agència de Col·locació 
de l’OPAL 1.179 llocs de treball mitjançant 537 
ofertes d’ocupació. D’aquestes ofertes, el 41 % 
requerien experiència prèvia, i això mostra que 

també les empreses tenen ofertes de treball per a 
perfils junior o sense experiència. Una vegada més, 
el coneixement de l’anglès és fonamental per 
participar en processos de selecció en el 49% dels 
casos. 

Les titulacions de l’àrea d’Economia, com ADE o ADE
+Dret, continuen sent molt demanades pel mercat 
laboral, seguides de les titulacions tècniques 
vinculades a l’àmbit de l’Enginyeria, com Enginyeria 
Informàtica, Enginyeria Industrial o Enginyeria de 
Telecomunicacions, entre altres. 

Com que l’OPAL es un servei vinculat directament a 
la Universitat de València, la localització de les 
ofertes de treball que gestiona és en gran part a la 
província de València. En segon lloc, hi ha aquelles 
ofertes localitzades a les altres dues províncies de la 
Comunitat Valenciana i, per últim, ofertes de treball 
per a la resta d’Espanya. 

El 2015 es van registrar a la web d’Ocupació de 
l’OPAL 2.293 nous usuaris com a demandants 
d’ocupació, i actualment hi ha unes 12.000 persones 
que formen part de la borsa de treball i reben els 
serveis de l’OPAL.
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Orientació

Estudis

Jornada Informativa Beques IVACE EXTERIOR 
2016, organitzada per l’OPAL
L'àrea d'Orientació de l’OPAL, el passat 15 de desembre de 2015, va organitzar una jornada informativa a la 
sala de graus de la Facultat d'Economia de la Universitat de València per presentar les beques IVACE 
EXTERIOR 2016 a càrrec de l'Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE).

Aquesta jornada estava dirigida a graduats i graduades universitàries, menors de 30 anys, aturats i aturades 
amb interès professional en el comerç internacional. 

La presentació va estar a càrrec de l'Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE), i als i les 
assistents es va facilitar informació sobre la convocatòria de les BEQUES IVACE EXTERIOR 2016 i sobre el 
procediment de sol·licitud.

Durant l'any 2015, l'activitat de l'Àrea d'Estudis i 
Anàlisis es va centrar, principalment, en l'elaboració 
de l'informe d'inserció laboral dels egressats i 
egressades de màster oficial, la recollida de dades de 
l'estudi d'inserció dels graus implantats el curs 
2010-2011, l'elaboració de l'informe d'indicadors 
d'inserció laboral de la primera promoció de graduats 
i graduades i la realització de l'estudi de valoració de 
les competències dels estudiants de grau per part 
dels seus tutors de pràctiques. 

A continuació es descriuen breument aquestes 
activitats:

- Estudi d'inserció laboral dels màsters oficials: 
Durant el primer semestre de l'any 2015 es va acabar 
l'elaboració de l'informe global de resultats 
desagregats per màster i per any de finalització dels 
estudis. Aquest informe inclou els resultats de 
l'enquesta d'inserció laboral dels egressats i 
egressades de màster oficial que van acabar els 
estudis entre el 2010 i el 2012 i que van respondre a 
l'enquesta en línia durant el primer semestre del 
2014. L'estudi va ser publicat en la web de l'Àrea 
d'Estudis el dia 16 de juny de 2015.

- Estudi d'inserció laboral de grau: Al juliol de 2015 
es va iniciar la recollida de dades de la segona onada 
de graus de les dues que preveu el marc d'aquest 
estudi. La segona onada de graus està conformada 
per 31 títols de grau implantats a la Universitat de 
València en el curs 2010-2011, dels quals es va 

L'activitat de l'Àrea d'Estudis durant el 2015 es va centrar en 
l'anàlisi de la inserció laboral dels egressats de grau i màster

entrevistar una mostra representativa de 1.133 
graduats i graduades de la primera promoció, que 
havia acabat els estudis un any abans. La recollida de 
dades es va dur a terme entre el 29 de juny i el 4 de 
setembre mitjançant el sistema CATI. Posteriorment 
es va realitzar l'anàlisi de les dades per a l'elaboració 
de l'informe d'indicadors d'inserció laboral de la 
primera promoció de graduats i graduades de la 
Universitat, que inclou els graus de les dues onades 
de l'estudi. Aquest informe ha sigut aportat com a 
evidència per a les visites d'avaluació externa de 
renovació de l'acreditació de 14 títols de grau 
realitzades durant el primer quadrimestre del curs 
2015-2016. Els resultats generals de l'estudi es 
divulgaran durant el primer semestre de 2016.

-Estudi de valoració de les competències dels 
estudiants de grau per part dels seus tutors de 
pràctiques: aquest estudi ha sigut realitzat per l'Àrea 
d'Estudis de l’OPAL en col·laboració amb el 
Departament de Pràctiques d’ADEIT. El seu objectiu 
principal ha sigut conèixer la valoració de les 
competències dels estudiants de grau de la UVEG per 
part dels seus tutors de pràctiques externes. Per 
realitzar-lo, es van considerar les pràctiques 
gestionades per ADEIT durant el curs 2013-2014 i el 
primer quadrimestre del curs 2014-2015. La recollida 
de dades es va dur a terme del 12 al 31 de maig i 
l'informe de resultats es va acabar al desembre de 
2015 i serà divulgat durant el primer trimestre de 
2016.


