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L'OPAL organitza amb èxit l’XI edició del Fòrum d'Ocupació 
de la Universitat de València

Més de 70 empreses i institucions de 26 sectors 
econòmics diferents es van donar cita, del 22 al 24 
de novembre, a la Universitat de València en l'onzena 
edició del seu Fòrum d'Ocupació. L'esdeveniment, 
que va arrancar a la Facultat de Dret, va passar 
també pel campus de Blasco Ibáñez i es va 
acomiadar al Campus de Burjassot-Paterna.

L'obertura de l’XI Fòrum d'Ocupació de la Universitat 
de València a la Facultat de Dret va estar 
protagonitzada per la presència de més de 40 
estands interessats en estudiants i titulats de les 
àrees d'Economia, Ciències Jurídiques, Socials i 
Magisteri, per a oferir-los llocs de treball, pràctiques 
o beques.

El Fòrum, que va oferir al voltant de 50 activitats 
complementàries als estands, va ser inaugurat per la 
vicerectora d'Estudis de Grau i Política Lingüística, 
Isabel Vázquez; el secretari autonòmic d'Ocupació, 
Enric Nomdedéu; les directores generals de Formació 
i Ocupació del Servef, Rocío Briones i Eva Hernández, 
respectivament; la regidora de Formació i Ocupació 
de l'Ajuntament de València, Sandra Gómez; el 
gerent de la Fundació General de la Universitat de 

València, Cristóbal Suria; i el director de l'OPAL, 
Vicent González Romá.

A més, hi va haver una nombrosa representació 
universitària per part de les facultats del Campus 
amb els degans de Dret, Maria Elena Olmos, i 
d'Economia, José Manuel Pastor, que van estar 
acompanyats per membres dels seus equips, 
professorat i tècnics de l'OPAL.

Amb la finalitat d'arribar a totes les titulacions de la 
Universitat de València, el Fòrum es va traslladar el 
dia 23 al Campus de Blasco Ibáñez. Allà, la trobada 
es va dirigir a estudiants i titulats de les àrees 
d'Educació, Socials, Salut, Filologia, Traducció i 
Comunicació. En aquest campus va haver-hi 16 
activitats entre conferències i tallers pràctics. 

A la Facultat de Psicologia va destacar una taula 
redona sobre emprenedor ia , en la qua l 
intervingueren nous empresaris que van relatar les 
seues experiències en els àmbits social, educatiu i 
sanitari. El debat va estar moderat per Uniempren, 
la plataforma de micromecenatge i autoocupació de 
la Universitat de València. També hi va haver lloc 
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per a xarrades sobre oportunitats laborals en 
l'estranger (beques, voluntariat, pràctiques) o sobre 
les eixides professionals dels titulats en Psicologia i 
en Ciències de l'Activitat Física i Esport, entre 
d’altres.

A la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 
van participar 6 entitats i es van oferir xarrades i 
tallers. Hi van destacar els tallers impartits per Hugo 
Román sobre com viure de l'escriptura i potenciar la 
creativitat, i el de l'Agència de Comunicació Social 
d'Alberto Pla sobre com començar a posar en marxa 
projectes audiovisuals.

Ja a la vesprada, la Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació va convidar els assistents a prendre un 
cafè amb 18 participants entre professionals i 
empreses de comunicació, educatives, editorials, 
serveis lingüístics i agències de traducció, que van 
compartir la seua experiència professional i van 
oferir informació sobre oportunitats laborals, 
desenvolupament de competències i emprenedoria.

L'última jornada del Fòrum d'Ocupació va tenir lloc 
el dia 24 de novembre al Campus de Burjassot-
Paterna, tant a l 'Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria (ETSE) com a la Facultat de Farmàcia.

L'ETSE va acollir una trentena d'empreses i 
institucions de l 'àmbit de la Informàtica, 
Telecomunicacions, Electrònica i Química. A més 
dels estands d'atenció als participants, també es 
van dur a terme una desena d'activitats, entre les 
quals destaquen els tallers per a la cerca d'ocupació 
mitjançant les xarxes socials, com LinkedIn, 
xarrades dir ig ides al sector tecnològic o 
d'assessorament per a accedir al Silicon Valley i 
presentacions en què les empreses van informar els 

estudiants i titulats de les seues propostes laborals. 
A la Facultat de Farmàcia, el Fòrum va oferir deu 
activitats centrades en les possibilitats d'ocupació 
dins de la gestió de recursos genètics i en la gestió 
de recursos naturals. També va tractar qüestions 
sobre les oportunitats d'ocupació a Europa i es va 
dur a terme un taller per a aprendre a gestionar el 
temps i treballar en equip amb les metodologies 
SCRUM i LLIGEN IT.
 
Entre les empreses i institucions participants més 
destacades que van patrocinar l'esdeveniment, es 
trobaven el Servei Valencià d'Ocupació i Formació 
(SERVEF), la Diputació de València i l'Ajuntament de 
València -que van estar presents als tres campus-, 
Agencias Santa Lucia, Broseta Abogados SPL, CBRE, 
el Col·legi d'Economistes de València, el Col·legi 
Oficial de Graduats Socials de València, Deloitte, 
l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València, Lidl 
Supermercados, SAO, Garrigues Abogados y 
Asesores Tributarios i Nationale Nederlanden, al 
Campus dels Tarongers; a més de Torrecid SA que, 
al costat de CLECE, CORITEL, Grup Esmalglass-
Ítaca, Power Electronics España, SOPRA i Marvell 
Hispània SL, va participar també al Campus de 
Burjassot-Paterna.

Amb la finalitat de motivar la participació en les 
activitats programades en l’XI Fòrum d'Ocupació de 
la Universitat de València durant els tres dies, l'OPAL 
va organitzar el sorteig d'una Tablet Samsung 
Galaxy entre els assistents a aquestes activitats.

El sorteig va tenir lloc l'últim dia del Fòrum 
d'Ocupació a l'ETSE i es va comptar amb la 
col·laboració de Jordi Caparrós Gutiérrez, delegat del 
rector per als estudiants, que va extreure el bitllet 
guanyador.
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Presentacions en matèria d'ocupabilitat a càrrec de les 
empreses i entitats participants en l’XI Fòrum d'Ocupació de la 
Universitat de València
L'àrea d'orientació de l'OPAL ha coordinat les 
diferents xarrades i presentacions en matèria 
d'ocupabilitat a càrrec dels i de les representants de 
les empreses i entitats participants en el XI Fòrum 
d’Ocupació de la Universitat de València. S'han fet un 
total de 48 xarrades amb la finalitat de donar 
informació a estudiants i titulats i titulades sobre la 
metodologia i les dinàmiques dels processos de 
selecció que les empreses realitzen, la difusió de les 
seues vacants, així com les competències i els valors 
clau per a l'ocupabilitat.

La responsable de l'Equip d'Orientació Professional i Seguiment 
de Graduats de la Universitat Favaloro (Argentina) visita l'OPAL
Els passats 9 i 10 de novembre l'Opal va rebre la 
visita de la professora Silvia Batlle, doctora en 
Psicologia i responsable de l'Equip d'Orientació 
Professional i Seguiment de Graduats de la 
Universitat Favaloro, amb seu a Buenos Aires. 
Aquesta professora, especialitzada en orientació 
vocacional i ocupacional, es va entrevistar amb el 
director i el subdirector de l'OPAL (Viente González 
Romá, i Francisco Gracia Lerín), i amb membres 
responsables dels diferents serveis de l'OPAL 
(Orientació, Ocupació i Emprenedoria, Formació, i 
Estudis i Anàlisis), amb l'objectiu d'aprendre de 
l'experiència dels diferents serveis i aplegar idees que 
els ajuden a posar en marxa un servei d'orientació 
professional i seguiment dels graduats de la seua 
universitat. La visita va ser molt enriquidora per a 
ambdues parts, ja que es va produir un acostament a 
la problemàtica dels diferents països i es van 
compartir punts de vista i experiències.

Al voltant de 1.600 persones han assistit a les 
diverses xarrades, en les quals s'ha generat un espai 
de comunicació i diàleg entre entitats i futurs 
empleats i empleades. Les xarrades s'han realitzat als 
tres campus de la Universitat de València, en quatre 
ubicacions diferents (Facultat de Dret, Facultat de 
Psicologia, Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació, Facultat de Farmàcia i Escola Tècnica 
Superior d'Enginyeria-ETSE). D'aquesta manera, les 
presentacions de les empreses i entitats s'han 
adequat als perfils de titulacions que s'imparteixen en 
cada campus de la Universitat de València.

Entitats com el Servei Valencià d'Ocupació i Formació 
(SERVEF) van tenir una presència destacada en els 
tres campus, i hi va fer xarrades sobre la importància 
de la marca personal i les xarxes socials per a la 
cerca d'ocupació, l'ús del currículum digital i la 
plataforma LinkedIn o les oportunitats professionals 
per a titulats a Europa. La Fundació Universitat 
Empresa de la Universitat de València (ADEIT) va 
participar també en totes les ubicacions amb una 
xarrada sobre l'ocupació a través de les pràctiques i 
l’emprenedoria.


