
L’estudianta Silvia Rueda Pérez, d’Enginyeria 
Tècnica en Disseny Industrial, de la Universitat 
Jaume I, ha estat guardonada per l’Organisme 
Autònom de Programes Europeus (OAPEE) 
amb el Premi a la Qualitat Erasmus en la mo-
dalitat d’experiència individual pel seu relat 
¿Erasmus, yo?.

Silvia Rueda va realitzar, durant el curs 
2008/09, una estada en pràctiques en el marc 
d’Erasmus Pràctiques, d’una durada de 4 mesos a l’estudi de dis-
seny Kebo De Heuning BV, ubicat a Ochten, Holanda, dedicat a  
realitzar tasques de disseny de producte, màrqueting, realització 
de prototips i preparació per a la producció.

El Ministeri d’Educació ha considerat que l’experiència de 
Silvia representa als estudiants espanyols Erasmus (més de 
23.000, el curs passat) i que Silvia ha destacat durant la seua 
experiència de mobilitat. El premi reconeix la qualitat de la 
seua estada, l’adquisició de competències professionals lin-
güístiques i de ciutadania europea, l’aportació de l’estada al 

seu itinerari professional i, sobretot, el seu 
esperit emprenedor.

Els projectes de pràctiques internacionals 
de la Universitat Jaume I ja han obtingut diver-
sos esments de qualitat. El projecte Leonardo 
ha rebut recentment el certifi cat de qualitat 
de Mobilitat Leonardo. El passat mes de juliol, 
rebia una qualifi cació de 97 sobre 115 en la 
valoració realitzada per l’Organisme Autònom 

de Programes Europeus (OAPEE), que el situava en el lloc 14, d’un 
total de 163 aprovats. També va ser Finalista al Premi Qualitat de 
la Mobilitat Espanya 2006.

La Universitat Jaume I promou, des de l’any 2002, a través de 
l’àrea d’Inserció Professional de l’Ofi cina de Cooperació Interna-
cional i Educativa, projectes de mobilitat Leonardo, i programes 
Erasmus pràctiques. L’objectiu principal d’aquests programes 
és que els titulats recents i l’estudiantat tinguen la possibilitat 
d’assimilar la realitat institucional, empresarial i laboral en l’àmbit 
de les seues respectives competències.
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Una estudianta de la Jaume I guanya 

el Premi a la Qualitat Erasmus
L’experiència de Silvia, de Disseny Industrial, ha estat seleccionada entre 23.000 alumnes espanyols

L’ESTADA ha estimulat 

les seues competències 

emprenedores, i ha començat 

a treballar en la seua pròpia 

empresa, a Holanda

Acte de reconeixement del premi. Silvia Rueda, tercera per l’esquerra, junt al jurat i resta de premiats. | FOTO: OAPEE



L’estudiantat és emprenedor 
però no crea empreses
Aquesta pareix la principal conclusió que s’extrau 
d’una enquesta realitzada a tot l’estudiantat de primer 
de l’UJI durant el primer semestre del curs acadèmic 
2009-10. Aquesta investigació ha estat dirigida pel grup 
d’investigació Creació d’Empreses de l’UJI i s’ha dut 
a terme en col•laboració amb el Foro Jovellanos, la 
Càtedra INCREA i l’OCIE. 
Segons aquest estudi, en el qual van participar un total 
de 1.096 alumnes de les distintes titulacions que es 
cursen a l’UJI, la probabilitat de crear la seua pròpia 
empresa una vegada acabats els estudis o durant 
aquests va aconseguir una mitjana de només 3,12 en 
una escala de l’1 a 7. No obstant això, la probabilitat 
que acaben treballant per altri va obtenir una mitjana 
de 5,19.
Curiosament, al preguntar si es consideren capaços 
d’identifi car noves idees, de ser creatius, d’assumir 
riscos, de treballar en situacions d’incertesa, i de 

treballar en equip, qualitats 
pròpies de les persones 
emprenedores, generalment les 
puntuacions mitjanes són altes. 
La creació d’empreses 
promogudes per professorat, 
personal investigadors, 
universitaris i universitàries 
i la resta de personal de la 
Universitat (spin-off), és un dels 
instruments més potent que té 
la Universitat per a contribuir 
al desenvolupament econòmic i 
social del seu entorn immediat, 

ja que no sols crea llocs de treball de qualitat directes 
i indirectes, sinó que contribueix a revitalitzar el teixit 
empresarial mitjançant la creació de noves empreses 
innovadores. A més, també cal considerar l’“efecte de 
degoteig” que provoca la Universitat en un territori 
en atraure la localització de noves empreses de base 
tecnològica que tendeixen a situar-se prop de les 
universitats.
Aquestes dues realitats posen de manifest la 
necessitat i la pertinència que a la Universitat Jaume 
I es desenvolupen iniciatives com el Foro Jovellanos 
(www. forojovellanos.uji.es) o la Càtedra INCREA 
(www.increa.uji.es) la fi nalitat dels quals és estimular i 
canalitzar les inquietuds emprenedores de l’estudiantat 
de l’UJI. Dins d’aquestes activitats, atès que no puc 
comentar-les totes, m’agradaria ressaltar l’organització 
de diferents cursos tant a nivell de grau com de 
postgrau el principal objectiu dels quals és mostrar a 
l’estudiantat no sols que pot crear una empresa, sinó 
el camí per a fer-ho. Cursos l’objectiu del qual no és 
simplifi car els problemes amb què es trobarà el futur 
empresari o empresària en el procés de creació, sinó 
simplifi car els processos que li permetran trobar 
la solució òptima a aquests problemes. Cursos que 
aporten a més una xarxa de contactes institucional i 
empresarial tant a nivell estatal com internacional.

Maria Ripollés. Directora del Foro Jovellanos
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ARGENTINA, PERÚ I MÈXIC

Pràctiques solidàries 

a països empobrits
La Universitat Jaume I de Castelló ha posat en marxa un 

nou programa per a la realització de pràctiques solidàries en 
països empobrits. En aquesta primera convocatòria s’ofereix 
un total de cinc places per a països de Llatinoamèrica. L’UJI 
vol facilitar així a l’estudiantat una experiència pràctica inter-
nacional que l’ajude a desenvolupar competències transver-
sals, professionals i de cooperació al desenvolupament que li 
propicien una millor inserció professional, un coneixement de 
primera mà de la realitat d’aquests països i una experiència 
personal inoblidable.

En aquesta primera convocatòria ha pogut optar a les places 
de pràctiques l’estudiantat de Psicopedagogia, Psicologia, In-
formàtica i Màster en Gestió i Promoció del Desenvolupament 
Local. Els països de destinació d’aquesta primera convocatòria 
de pràctiques solidàries han estat Argentina, Perú i Mèxic. Els 
estudiants participants rebran una ajuda econòmica de 1.200 
euros de borsa de viatge, més una quantitat mensual de ma-
nutenció de 450 euros.

La coordinació i gestió d’aquest programa correspon a l’àrea 
d’Inserció Professional de l’Ofi cina de Cooperació Internacio-
nal i Educativa en coordinació amb l’Ofi cina de Cooperació al 
Desenvolupament i Solidaritat i està fi nançada per la Universi-
tat Jaume I, a través de fons propis i del fons del Programa 0,7, 
en el qual els alumnes poden donar voluntàriament aquest 
percentatge del cost de la matrícula.

LA CONVOCATÒRIA OFERTA CINC PLACES 

per facilitar experiències pràctiques internacionals

PSICOPEDAGOGIA, PSICOLOGIA, 

INFORMÀTICA I GESTIÓ I PROMOCIÓ DEL 

DESENVOLUPAMENT LOCAL  son les àrees 

on es disposen de places

Imatge del cartell de la convocatòria | DISSENY: Unitat de Disseny. SCP

Més informació a http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/prog/pracsoli/
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MERCAT LABORAL

La destrucció d’ocupació

mostra menor intensitat 

L’inici de l’any és un moment desfavorable per al mercat de treball. 
Encara que en el darrer trimestre de 2009 ha continuat la destrucció 
d’ocupació i l’augment de l’atur, l’evolució d’aquests indicadors és 
més suau que en mesos anteriors.

Una altra dada a destacar és que continua la disminució de la 
població activa, degut sobre tot a l’anomenat ”efecte desànim”, 
amb el resultat de mitigar l’augment de la desocupació. Els es-
trangers, els joves i els homes són els grups de treballadors que al 
perdre el seu treball o no poder accedir a una primera ocupació, 
més es desanimen.

Encara així, l’atur entre els universitaris és molt inferior a l’atur 
entre la població en general. Tots els estudis sobre l’actual crisi 
-tant a nivell valencià com estatal o europeu- i els seus efectes 
sobre el mercat de treball coincideixen en que la´majoria de tre-
balladors aturats presentaven una baixa qualifi cació, i que un ni-
vell de formació alt ha resultat una protecció efi cient davant la 
pèrdua de treball.

E v olució  de  la taxa d 'atur univ e rsitari i ge ne ral a C aste lló
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http://www.uji.es/bin/serveis/ocie/butlleti/02/annex2.pdf

Font INE, IVE i elaboració pròpia.
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Orientació cap a l’ocupació

Consisteix en un servei permanent, 
amb horari de matí tot l’any i 
vesprades fi ns al 31 de març.
ocupacio@uji.es · 964 387 066
http://www.uji.es/CA/serveis/
ocie/acil/prog/opea/

II Acte de Reconeixement als 

Cooperadors i Cooperadores en 

Pràctiques de la Universitat Jaume I

La Universitat convida a 
institucions i empreses que acullen 
estudiantat en pràctiques per a 
mostrar el seu agraïment i facilitat 
l’intercanvi d’experiències.
Data: 14 d’abril
Horari: a partir de les 19 h
Ubicació: Paranimf 
Més informació: 
http://www.reconeixementpractiques.uji.es

V Jornades d’Ocupació 2010

Activitats annuals per oferir a 
l’estudiantat eines de recerca 
i millora de l’ocupabilitat.
Dates: 21, 22 i 23 d’abril
Horari: matí i vesprada
Ubicació: Àgora de la Universitat Jaume I
Preinscripció i informació: 
http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/
TALLERS FORMATIUS
Taller de currículum 

21 abril | Duració: 3 hores 
Taller de currículum europass. 
21 abril | Duració: 3 hores 
Taller de aproximació socioeconòmica 

al mercat laboral de Castelló

21 abril | Duració: 3 hores 
Taller d’habilitats per a la inserció

22 abril | Duració 4 hores
Taller de programació didàtica: 

aspectes legals i estratègies 

personals per a enfrontar-se amb les 

oposicions als cossos docents 2010

22 abril | Duració 3 hores
Taller de recerca d’ocupació 

i pràctiques al estranger

22 abril | Duració 3 hores
Taller d’entrevista 

23 abril | Duració 4 hores
Taller de ferramentes on-line 

per al networking professional.
23 abril | Duració 3 hores
Taller de possibilitats d’accés a 

treball en l’administració pública 
23 abril | Duració 3 hores

AGENDA |· |· |· |· |· |· |· |
Informació actualitzada a http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/

Fonts
L’Observatori Ocupacional de la Universitat Jaume I es basa en el seu treball en les següents 
fonts de dades estadístiques:

Institut Valencià d’Estadística (http://www.ive.es)
Servei Valencià d’Ocupació i Formació (http://www.servef.es)
Instituto Nacional de Estadística (http://www.ine.es)
Servicio Público de Empleo Estatal (http://www.sepe.es)
Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat)

Publicacions 
recomanades
Publicacions i documents
que complementen o aprofundeixen 
en la temàtica de l’ocupació universitària.

Institut Valencià d’Investigacions 

Econòmiques. (2009). Ciclo económico 

y sobrecualifi cación: efectos de la crisis 

actual. Capital Humano núm. 104, 

setembre 2009.

Aquesta publicació analitza la relació entre 
els cicles econòmics i la sobrequalifi cació, 
partint de la idea que la crisi actual 
pot suposar un canvi en la composició 
productiva e infl uir en els nivells de 
sobrequalifi cació dels joves.
http://www.ivie.es/downloads/docs/ch/ch104.pdf

Confederación Empresarial Valenciana. 

(2009). Objectivo: Competitividad. 

Reforma del modelo económico 

valenciano.

L’informe ofereix un interessant anàlisi de 
la situació actual de l’economia valenciana 
i aporta propostes sobre futurs sectors 
productius amb major valor afegit que 
comporten nous jaciments d’ocupació.
http://www.cev.es/web-cev/WCEV.nsf/CEV_

objetivo_competitividad.pdf

Global Entrepreneurship Monitor. (2009). 

Informe Ejecutivo GEM España 2008.

Informe anual que es realitza des de 2000, 
forma part d’una serie d’estudis que es 
realitzen a nivell internacional. Mostra 
dades sobre activitat emprenedora, el 
comportament de l’emprenedor, el seu 
perfi l socioeconòmic, etc.
http://www.ie.edu/gem/img/informes/45.pdf
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