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Área d’Orientació

Emprenedors

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

Amadeu de Savoia, 4
46010.València

96 162 59 01

Número 48. 28 d’octubre 2016

El passat 3 d'octubre, l'àrea d'orientació de l'OPAL 
va presentar als estudiants del Master on Work, 
Organizational and Personnel Psychology (WOP-P) 
un seminari sobre cerca d'ocupació i pràctiques a 
Europa. L'objectiu de la sessió va ser donar a 
conèixer i adaptar les eines de cerca d'ocupació (CV 
i carta de presentació) en un context internacional, 
així com donar conèixer els recursos i estratègies 
claus per a iniciar una adequada planificació i cerca 
de pràctiques i ocupació.

Fins al 2 de desembre, es troba obert el termini per a 
inscriure's a la VIII Edició del programa YUZZ Joves 
amb idees que se celebrarà en el Centre YUZZ de la 
Universitat de València (les inscripcions que es 
realitzen en el mes d'octubre són determinants per a 
la selecció dels candidats al Programa YUZZ 
Universitat de València).

El programa està dirigit a joves entre 18 i 31 anys, 
amb una idea de negoci innovadora. Els 20 projectes 
seleccionats del Centre YUZZ de la Universitat de 
València rebran durant un període de 6 mesos 
formació i assessorament de forma gratuïta, per a 
transformar la seua idea de negoci en
un projecte empresarial. 

El Centre YUZZ de la Universitat de València està 
promogut i coordinat pel Vicerectorat de Recerca i 
Política Científica, i forma part de les accions del 
Programa EMPREN de suport als emprenedors 
universitaris.

Més informació i inscripcions al següent enllaç:

http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/recerca-
t r a n s f e r e n c i a / e mp r e ne do r i a / p r e s e n t a c i o -
novetats-1285946448373.html

El Programa YUZZ orientat a la captació i promoció 
del talent de joves amb idees de negoci 
innovadores, amb la col·laboració a nivell local de la 
Universitat de València a través del programa 
EMPREN de suport als emprenedors universitaris, 
promogut i coordinat pel Vicerectorat de Recerca i 
Política Científica.

L’OPAL al Master on Work, 
Organizational and Personnel 
Pychology
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Àrea d’Ocupació

S'acosta el XI Fòrum d'Ocupació de la Universitat de València

Un any més, l'OPAL organitza el XI Fòrum d'Ocupació de la Universitat de València, esdeveniment destinat a 
facilitar el contacte entre empreses i institucions i estudiants i titulats, amb la finalitat d'incorporar talent a les 
seues respectives organitzacions.

Al Fòrum d'enguany assistiran 75 entitats, que exposaran les seues ofertes de treball, programes de pràctiques 
i beques així com programes formatius, com una manera de facilitar la incorporació al mercat laboral del 
col·lectiu universitari.

Aquesta oferta formatiu-laboral la presentaran a través de les diferents activitats programades els dies 22, 23 i 
24 de novembre i també en els stands situats en diferents Facultats durant aqueixes dates. El dia 22 de 
novembre el Fòrum tindrà lloc la Facultat de Dret (campus de Tarongers) i anirà dirigit especialment a l'àrea de 
Ciències Jurídiques, Economia, Socials i Magisteri. Un total de 42 stands entre Consultores empresarials i de 
recursos humans, Gabinets jurídics, Asseguradores, Empreses de retail, Col·legis professionals i Organismes 
Oficials es donaran cita el primer dia del Fòrum.

El dia 23 de novembre, el Fòrum es desplaçarà al campus de Blasco Ibañez, on simultàniament es duran a 
terme activitats dirigides a les àrees de Socials, Educació i Salut (en la seu de Psicologia) i a l'àrea d'Idiomes i 
Comunicació (en la seu de Filologia).

L'últim dia, 24 de novembre, el Fòrum es desenvoluparà en dos centres del campus de Burjassot-Paterna: en 
la Facultat de Farmàcia hi haurà xarrades enfocades a informar als estudiants i titulats de l'àrea de Ciències 
Bàsiques sobre diferents possibilitats de desenvolupament professional en àmbits com la gestió ambiental, la 
genètica o la indústria química entre unes altres.

Per la seua banda, l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria acollirà quasi 30 stands d'empreses procedents en la 
seua majoria d'àmbits com l'Electrònica, les Telecomunicacions, la Programació i la Consultoria informàtica.

Tota la informació en http://www.uv.es/forodempleo

Un projecte de la Fundació General de la Universitat facilitarà 
la inserció sociolaboral d'un centenar de persones amb 
discapacitat
El projecte, que compta amb la col·laboració de Fundació Adecco, serà finançat per Obra Social “La Caixa”, 
que aportarà 48.000 euros, dins del seu programa d'Ajudes a Projectes d'Iniciatives Socials.

La concessió del projecte ha tingut lloc aquest dimecres, dia 19 d'octubre, després de ser rubricat pel 
vicepresident executiu de la Fundació General de la Universitat de València, Antonio Ariño, i, per part d'Obra 
Social “La Caixa”, el director del Centre d'Institucions de CaixaBank a la Comunitat Valenciana, Fernando 
Corell.

A l'acte de la signatura també han assistit el gerent de la Fundació General de la Universitat de València, 
Cristóbal Suria; la directora de Banca d'Institucions de CaixaBank a la Comunitat Valenciana, Rocío García; la 
coordinadora regional de Fundació Adecco, Merche Alcover; i, en representació de l'Observatori d’Inserció 
Professional i Assessorament Laboral-OPAL, Vicent González Romà.
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Àrea d’Estudis
L'Àrea d'Estudis engega el Cinquè Estudi d'Inserció Laboral 
dels Graduats i Graduades de la Universitat de València 
(2014-2016)
L'OPAL ha engegat el cinquè estudi d'inserció dels egressats/as de la UV, sent el segon estudi que se centra 
en els títols de grau, amb la finalitat d'obtenir indicadors clau d'inserció laboral dels egressats en els graus 
impartits a la Universitat.

A causa que la implantació dels títols de grau a la Universitat es va realitzar en dues fases, l'estudi d'inserció 
es realitzarà també en dues fases o onades. En la primera, engegada a principis d'octubre de 2016, 
s'entrevistarà a una mostra aleatòria representativa dels egressats de 21 graus implantats en el curs 
2009-2010 que van finalitzar els seus estudis en 2015 i 2014 (un i dos anys abans de la realització de 
l'enquesta, respectivament) 

En la segona onada, a realitzar a partir d'octubre de 2017, s'entrevistarà a una mostra aleatòria representativa 
dels egressats de 33 graus implantats en el curs 2010-2011 que van acabar els seus estudis en 2016 i 2015 
(de nou, un i dos anys abans de la realització de l'enquesta, respectivament). A més s'inclourà el Grau en 
Farmàcia, que en l'estudi anterior portava menys d'un any al mercat laboral i el de Medicina. En aquest últim 
cas, només s'enquestarà als graduats/as en 2016, ja que només amb aquesta promoció, la qual portarà un 
any al mercat laboral. 

L'enquesta a utilitzar ja ha estat emprada en el primer estudi d'inserció dels graus després d'un procés 
d'adaptació que ha tingut en compte la transició de les antigues diplomatures i llicenciatures als títols de grau. 

D'altra banda, l'estudi també implica l'engegada d'una enquesta de seguiment de la inserció laboral d'una 
mostra aproximada de 400 graduats/as que van acabar els seus estudis en 2013 i 2014 i que van participar en 
el primer estudi d'inserció laboral dels graus. Aquesta enquesta de seguiment es realitzarà en el marc de les 
dues onades esmentades anteriorment, en cadascuna de les quals es tornarà a entrevistar a 200 graduats/as. 
L'objectiu general d'aquest seguiment és l'anàlisi detallada de la seva trajectòria laboral. 

El treball de camp del present estudi, això és, la recollida de dades mitjançant l'aplicació de l'enquesta, ho 
està duent a terme una empresa especialitzada de recerca i estudis de mercat. El mètode de recollida de 
dades és el sistema d'entrevistes telefòniques assistides per ordinador (sistema CATI). 

Els resultats es presentaran a través d'informes parcials dels principals indicadors d'inserció de les titulacions 
incloses en cadascuna de les onades, així com a través d'un informe global de resultats que s'elaborarà una 
vegada finalitzada la recollida de dades de les dues onades de l'estudi. Aquests informes es faran públics a 
través de la pàgina Web de l'Àrea d'Estudis i de l'aplicació de resultats d'inserció laboral apRIL, accessible a 
través de la Web de l'OPAL.


