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1. INSCRIPCIÓ I ACCÉS  

1.1. Inscriure’s a la Borsa de treball  

Entra a la Web http://www.empleafp.com/ per accedir a la borsa de treball 

d’EmpleaFP i et podràs inscriure com a alumne/a de Formació Professional, 

generar i actualitzar el teu currículum vitae, CV, i inscriure’t a les ofertes  

Accediràs a la següent pantalla:   

 

En aquesta pantalla, clica el botó verd crear un compte per accedir a la pantalla 
de creació de comptes.   

En aquesta pantalla, estarà seleccionat per defecte l’usuari titulat, així que només 

has de deixar aquesta opció tal com està i clicar següent.  

 

Emplena totes les dades que es demanen a la següent pantalla, indicant el teu 

nom, cognoms, correu electrònic i contrasenya.  

  

  

  

  

  

  

  

  



Per seguretat, la contrasenya es veurà com a asteriscs i hauràs d’introduir-la 

dues vegades per evitar errades.  

A més, hauràs de clicar al requadre del text “accepto els termes del servei i la 

política de privacitat d’EmpleaFP” per permetre’ns ubicar el teu CV en ofertes de 

feina. Llegeix aquests termes clicant sobre els texts en blau.  

Una vegada emplenades totes les dades clica registrar-se per completar el 
registro.  

Si et falta alguna dada per al registre, o la 

confirmació de contrasenya no coincideix, 

l’aplicació donarà error i no et permetrà 

continuar. Incorpora o corregeix les dades 

buides o errònies i clica de nou registrar-se.  

Si tot és correcte veuràs la següent pantalla, que 

et portarà al teu perfil a la Borsa de Treball 

clicant a inicia sessió.  

1.2. Accedir a la Borsa de treball  

Clica sobre el vincle entrar a la part superior de la pantalla si ets a la pàgina inicial 

o, si acabes d’inscriure’t i vols iniciar la sessió, clica el botó inicia sessió, en 

ambdós casos arribaràs a la següent pantalla:  

 

Introdueix aquí l’e-mail amb el que et vas registrar com a usuari a EmpleaFP i la 

teva contrasenya i clica a entrar.  

Accediràs al panell de gestió de les teves dades personals, CV i ofertes.   

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

2. EL MEU CURRICULUM  

2.1. Dades Personals  

Ara podràs incorporar les teves dades personals (veure la imatge de la pàgina 

anterior): data de naixement, telèfon, document d’identitat…   

A l’apartat més dades, és important que emplenis també tots els camps. El 

primer, sobre mi, ha de ser un text molt curt que sintetitzi les teves principals 

qualitats, habilitats, coneixements o característiques.  

A altres competències pots incorporar tot tipus de coneixements i habilitats 

(idiomes, característiques de personalitat, diversos coneixements, habilitats…).  

Per acabar indica els permisos de conduir de què disposes mitjançant la seva 

nomenclatura i separats per comes: p. ex. B, C+E, BTP…  

Quan hagis completat totes les dades clica al botó guardar. L’aplicació et portarà 

directament al resum del teu perfil.   

2.2. Formació Acadèmica  

En aquest apartat podràs incorporar els cursos de Formació professional, 

Universitària o d’altre tipus que hagis realitzat. És important que completis 

  

  



correctament totes les dades i que no et deixis cap formació rellevant. Per a 

introduir un curso clica el botó nova formació acadèmica.  

 

Tria de la llista el tipus de formació que vols afegir al teu CV. Si és una formació 

universitària o altra formació (cursos d’idiomes, cursos, formació ocupacional…) 

hauràs d’escriure el nom del centre de formació, el títol i la data d’obtenció.  

Si és un Cicle de Formació Professional, les dades (Centre de formació, família 

professional, Grau i Cicle) estaran ja precarregats i hauràs de seleccionar-los 

d’una llista de selecció. Quan hagis introduït totes les dades de cada curs clica 

el botó guardar.  

 

Recorda: inclou tota la informació rellevant, per que pot suposar una clara 

diferència a l’hora d’optar a un lloc de treball.  

  

  

  

  

  

  



Quan hagis introduït la teva formació veuràs que apareixen els diferents cursos 

disposats en files. En aquestes tindràs la opció d’editar o esborrar cadascun dels 

cursos clicant els botons corresponents.  

 

  
2.3. Experiència Laboral  

En aquest apartat podràs incloure la teva experiència en treballs i voluntariat 

(especifica-ho d’alguna manera).  

Per accedir al menú d’experiència laboral clica al menú del mateix nom i després 

per incorporar cadascun dels treballs que has tingut clica el botó nova 

experiència laboral.  

 
A la pantalla d’edició de l’experiència laboral hauràs d’introduir el nom de 

l’empresa, data de començament i finalització de la relació laboral, el lloc ocupat 

i les tasques o funcions que hi desenvolupaves.  

Tingues en compte les següents recomanacions per completar la informació:  

- Utilitza la teva vida laboral o els teus contractes per ajustar les dates per a 

que siguin tant precises com sigui possible  

- Indica el lloc que realment has ocupat, en cas de ser oficial, indica-ho també, 

p. ex. Oficial de 2ª Soldador Naval.  

- No deixis buides les funcions, però tampoc aportis informació innecessària: 

sintetitza el més important o destacat que has fet a cada feina (maquinària, 

equip o funcions poc habituals o molt demandades…)  

  

  

  

  

  

  



Tal como passava amb la formació, després d’introduïdes les teves experiències 

professionals, apareixeran en un llistat en el que podràs editar-les / esborrar-les.  

 
 

2.4. Idioma  

En aquest apartat es poden incorporar els diferents idiomes que tinguis acreditats 

amb algun títol oficial. Podràs escollir entre alemany, francès i anglès, i si és un 

altre, el podràs escriure.  

 

A més hauràs d’indicar el nivell del certificat obtingut (els nivells indicats 

corresponen a la norma europea A1, B2, C1… per això és important que 

coneguis bé les equivalències entre els teus títols i aquests nivells, si tens dubtes, 

pregunta al teu centre de formació o en un servei d’orientació laboral.  

Si tens coneixements d’idiomes no acreditats sempre potes afegir aquesta 

informació a l’apartat de dades personals / altres competències.  

2.5. Resum  

En aquest apartat es pot veure el CV que s’anirà generant a mida que vagis 

incorporant les teves dades. Aquest CV és el que rebrà l’empresa quan t’apuntis 

a les ofertes de feina que escullis, per això és important que les dades siguin 

fidedignes i que reflecteixin bé les teves capacitats.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



3. OFERTES 

3.1. Totes les ofertes  

Quan tinguis el teu CV correctament incorporat a la borsa de treball d’EmpleaFP 

podràs revisar les ofertes de feina disponibles i apuntar-te a les que t’interessin.  

Per visualitzar les ofertes publicades accedeix al menú de l’esquerra a totes les 

ofertes, en aquest apartat trobaràs la llista d’ofertes de treball disponibles per al 

teu perfil formatiu, és a dir, totes aquelles en què es sol·licita una persona que 

tingui el mateix Grau de Formació professional que tu.  

 
 

Per filtrar les ofertes pots escollir la província en què s’ofereix la feina i també la 

data de publicació de 

l’oferta.  

En el llistat podràs veure 

la informació sobre el 

lloc, l’empresa i la família 

professional, si 

t’interessa l’oferta podràs 

veure’n la fitxa tècnica 

amb més  informació 

clicant al lloc o al botó 

veure de cadascuna. Si 

s’ajusta als teus 

interessos inscriu-t’hi 

clicant a inscriure’s a 

l’oferta.  

 



3.2. Ofertes inscrites  

Quan t’hagis apuntat a una o vàries ofertes pots veure l’històric d’ofertes en què 

estàs inscrit/a a l’opció de menú ofertes inscrites.  

A la següent pantalla apareixen llistades les ofertes a què t’has apuntat i clicant-

hi,  podràs accedir a les seves respectives fitxes tècniques on et podràs donar 

de baixa de l‘oferta clicant el botó esborrar-se de l’oferta.  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



4. COMPTE  

4.1. Les meves dades  

A l’apartat compte podràs configurar el teu usuari, concretament a l’apartat les 

meves dades podràs modificar el teu nom i cognoms, i també el teu usuari 

(adreça de correu electrònic) i la teva contrasenya.  

Si canvies la contrasenya, l’hauràs de tornar a introduir una segona vegada, per 

evitar que l’hagis teclejat malament i després no puguis accedir al teu panell de 

gestió.  

 

4.2. Configuració  

 

  

  
A l’apartat configuració 

podràs escollir l’opció 

que t’enviïn al teu e-mail 

les ofertes que 

coincideixin amb el teu 

perfil per a les províncies 

que escullis. 



4.3. Canviar la contrasenya  

Si només vols canviar la teva contrasenya aquesta és una opció més ràpida que 

la d’accedir per la opció les meves dades i que només permet canviar la 

contrasenya.  
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