
 

OFICINA D’INSERCIÓ PROFESSIONAL 

I ESTADES EN PRÀCTIQUES 

 Qüestionari d’avaluació 

de l’Ocuparty 

per les entitats 

 

Curs 20......... / ......... 

 

 

 

Per favor, empleneu aquest qüestionari per a avaluar l’organització i desenvolupament de 

l’OCUPARTY. Aquesta informació ens serà de gran utilitat per a programar les activitats del pròxim 

curs. Quan estiga emplenat, cal enviar-lo a l’OIPEP (ocupació@uji.es). 

Entitat: ........................................................................................................................................................................................................................................................   

Nom i cognoms:  ................................................................................................................................................................................................................................   

Puntueu la valoració global d’acord amb l’escala següent: 

1 2 3 4 5 

Molt poc satisfet/a Insatisfet/a Indecís/isa Satisfet/a Molt satisfet/a 

 

A. Valoració global: (satisfacció amb la participació en l’Ocuparty) 

A1. Motius: 

 

 

 

 

 

A2. Voldríeu participar en una pròxima edició?  Sí No. Per què? 

 

 

 

 

 

 

B. Valoració quantitativa 

Currículums recollits:  .........................................................  Processos de selecció iniciats:  .......................................................................  

Nombre d’estudiantat en la sessió: ........................  Assistents a l’Ocuparty que han estat contractats:  ....................  

 

C. Condicions de l’Ocuparty 

Valoreu els apartats següents d’acord amb l’escala següent: 

1 2 3 4 5 

Totalment en desacord 

Molt poc satisfet/a 

En desacord 

Insatisfet/a 

Indecís/isa D’acord 

Satisfet/a 

Totalment d’acord 

Molt satisfet/a 

Localització: ☐  Horari: ☐  Dates: ☐ 

Organització en general: ☐  Informació sobre l’Ocuparty: ☐ 
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Ocuparty ha permès... 

-Donar a conèixer la meua empresa/institució: ☐ 

-Captar candidats/ates per a futurs processos de selecció: ☐ 

-Captar candidats/ates potencials per a pràctiques: ☐ 

-Millorar la cooperació amb la Universitat: ☐ 

-Altres:  ............................................  Quines?  

 

 

 

D. Propostes de millora per a pròximes edicions d’Ocuparty 

 

 

 

 

 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades 

Responsable del tractament: Universitat Jaume I. 

Finalitat del tractament: difusió del coneixement, la ciència, la cultura i la tècnica, i la pròpia imatge de la Universitat. 

Legitimació: Estatuts de la Universitat Jaume I. 

Destinataris: les imatges podran ser publicades en pàgines web, panells d’exposicions i altres suports. 

Drets: podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, i també la limitació o l’oposició al 

tractament adreçant-vos a la Secretaria General de l’UJI mitjançant el Registre electrònic 

(https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica) o, presencialment, a l’Oficina d’Informació i Registre 

(InfoCampus), situada a l’Àgora Universitària (locals 14-15). 

Informació addicional: podeu consultar la informació addicional i detallada sobre aquest tractament de dades a 

https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U026 

 

 

 

 

 

(Signatura) 

Castelló de la Plana, .........  d.......................................  de 20........... 

 

 

https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica
https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U026
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