
h t t p : / / w w w . u v . e s / o p a l 1

Área d’Ocupació

Butlletí de l'Observatori d'Inserció Professional i Assessorament 
O P A L

Amadeu de Savoia, 4
46010.València

96 162 59 01

Número 47. 28 de juliol de 2016

L'Area d'Ocupació de l'OPAL prepara el XI Fòrum d'Ocupació 
de la Universitat de València 
El XI Fòrum d'Ocupació de la UV ja ha començat a prendre forma per a poder celebrar-se durant els pròxims 
22, 23 i 24 de novembre.

Un any més, l'OPAL s'encarrega de l'organització integral de l'esdeveniment, que té com a principal objectiu 
facilitar la trobada entre organitzacions (empreses i institucions) i estudiants/titulats.

La informació i contactes que els demandants d'ocupació obtenen durant aquestes tres jornades són molt 
importants de cara a la seua futura inserció laboral. Per aquest motiu, les empreses assistents disposen d'un 
estand als centres universitaris  respectius  i algunes d'aquestes empreses també organitzen una activitat com 
pot ser una xarrada, un taller, una dinàmica de grup i fins i tot un procés de selecció.

El dia 22 de novembre tindrà lloc la primera jornada del Fòrum a la Facultat de Dret i anirà dirigida 
especialment als estudiants/titulats de les àrees Jurídica, Economia, Socials i Educació, ja que es troben al 
campus dels Tarongers les facultats en les quals s'imparteixen els corresponents estudis. 

L'endemà, 23 de novembre, el Fòrum es traslladarà al campus de Blasco Ibáñez, on tindran lloc activitats 
(sense estands) dirigides sobretot a les àrees de Filologia, Traducció i Comunicació (en aquesta mateixa 
facultat), així com a l'àrea de Psicologia i Ciències de l'Educació (a la Facultat de Psicologia).

L'últim dia, el 24 de novembre, el Fòrum tindrà lloc al campus de Burjassot-Paterna i es desenvoluparà en 
dues ubicacions de manera simultània: a la Facultat de Farmàcia (on el Fòrum anirà dirigit a l'àrea de Ciències 
Bàsiques) i a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (on el Fòrum oferirà activitats i estands d'empreses que 
tenen com a interès principal contactar amb estudiants i titulats de l'àrea tècnica o d'enginyeries).
Tota la informació actualitzada sobre el Fòrum d'ocupació es pot apareix en el blog http://www.uv.es/
forodempleo així com en els comptes de Facebook (@opaluv) i Twitter (@OPAL_valencia).
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Qualitat

L'OPAL supera amb èxit l'auditoria del seu sistema de gestió 
de qualitat

Aquest certificat acredita i garanteix el sistema de 
gestió de qualitat de l'Observatori d’Inserció 
Professional i Assessorament Laboral (OPAL) en 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 a 
l’estudiantat i a persones titulades 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 en la imatge que l'Observatori de la 
Universitat de València ofereix als usuaris.

EEl passat dia 1 de juliol, l'OPAL de la Universitat de València va ser objecte d'una auditoria de seguiment per 
SGS ICS Ibérica, SA. Les anàlisis dutes a terme 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 segons la norma ISO 9001:2008.

Què és el portal d´Eixides professionals:
És una guia amb informació sobre diferents opcions professionals de les titulacions de la Universitat de 
València.

 Objectiu del portal:
Donar a conèixer llocs de treball directament i indirectament relacionats amb cadascuna de les titulacions 
impartides a la Universitat de València.

 A qui s’adreça?:

• Estudiants i titulats de la Universitat de València interessats a conèixer les opcions professionals 
associades a la seua titulació.

• Entitats (ajuntaments, col•legis professionals, sindicats, etc) que vulguen informar-se sobre els diferents 
itineraris acadèmics i perfils professionals dels titulats de la Universitat de València.

• Orientadors d´ensenyament secundari. Que vulguen utilitzar el portal com a eina d´orientació.
• Futurs alumnes que vulguen conèixer els continguts i eixides professionals de les titulacions impartides 

a la Universitat de València.
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Formació

Oferta formativa per al curs 2016-17


