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1. oportunitat i motivació 

oportunitat 
de dotar  

la institució  

d’una eina prou útil  

per al reclutament  

i la selecció 

necessitat 
d’adequar la 

borsa de treball  

a les noves 

circumstàncies 

del seu entorn motivació 
possibilitat  

de redissenyar  

i actualitzar  

una antiga 

proposta pròpia 



Adequar-la 

a la nova 

imatge 

corporativa 
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2. objectius 
Conseqüentment, l'objectiu general i els objectius específics han estat: 

Convertir la 

borsa en 

una eina 

pràctica, 

àgil i útil Ajustar-la a 

les noves 

conjuntures i 

requeriments 

Millorar-ne 

la usabilitat 

Aplicar els 

coneixements 

adquirits en 

aquest 

màster 

objectiu general 
Efectuar les 

revisions, anàlisis i 

propostes necessàries,  
 

per tal de fer possible de  

redissenyar i actualitzar  
la borsa de treball,  

 

de manera que es pogués: 

objectius específics 
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3.1 
metodologia 
La metodologia emprada la podríem dividir en tres grans blocs d'actuació: 

metodologia  

de  

recollida 

d’informació 

1 

metodologia  

d’execució i 

documentació 

del producte 

2 

metodologia  
desenvolupament  

i seguiment  

del projecte 

3 

consulta i estudi de 

fonts bibliogràfiques i documentals 

recollida de 

dades empíriques 

metodologia de caràcter àgil; 

lliurament de material en 7 iteracions 

atenent i tenint present el PMBOK, 

com a marc conceptual i metodològic general 
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planificació 
Quant a la planificació es va actuar de la manera següent: 3.2 

1 
Inici 

(15 dies) 

5 fases (atenent a la data de lliurament de les PACs) 

2 
Què podem 

fer per 

millorar la 

borsa? 
(14 dies) 

3 
Com  

ho podem 

fer? 

(28 dies) 

4 
Prototip 

(28 dies) 

5 
Lliurament 

final 

(21 dies) 

5 blocs de tasques (per fase)  

PAC/ 

PROJECTE PRODUCTE FONTS MEMÒRIA PRESENTACIÓ 
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4. detecció de problemes  
Tot seguint la metodologia i planificació descrita, es varen poder detectar: 

11 
problemes 

relatius a: 

i/o requisits 

complexitat 

vs. simplicitat  

de la borsa 

A 

accés  

als  

formularis 

B 

introducció  

experiència  

professional 

C 

adjunció  

de la  

titulació 

D 

titulació  

no 
corresponent 

E 

valoració 

experiència 

professional 

F 

valoració 

formació 

acadèmica 

G 

volum 

de 

candidats 

H 

correcció 

d’errors 

d’usuaris 

I 

tancament 

abrupte dels 

formularis 

J 

inadequació 

a imatge 

corporativa 

K 

l’explicació 

es recull al  

document 

de treball (1) 

tipus de 



es varen plantejar noves propostes, 

que tractessin de defugir  

els desajustos observats 
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comparativa 5.1 Després de revisar com aborden les borses on-line d’altres institucions els 

problemes similars, es varen seguir tres pautes d’actuació:  

altres borses 

apliquen 

una solució 

millor 

1 

altres borses 

apliquen  

un mètode que 

sembla pitjor 

 

2 

no es pot 

copsar  

el tractament 

a altres borses 

3 s’han proposat solucions bastides 

completament de nou 

adopció d’una solució similar, 

però adaptada a les circumstàncies de la pròpia borsa  
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solucions  

propostes  

relatives a: 

de solució 

borsa tant 

simple com 

sigui possible 

1 

incorporar les 

explicacions 

als formularis 

2 

nou sistema 

de registre 

inicial 

3 

experiència 

laboral en  

dies treballats 

4 

nous 

aclariments 

sobre titulació 

5 

desplegable 

per introduir 

jornades 

6 

filtratge 

d’experiència 

relacionada 

7 

desplegable 

per introduir 

titulació 

8 

nou sistema 

d’obertura  

per vacants 

9 

incorporar 

factors de 

correcció 

10 

incorporar  

nou menú de 

navegació 

11 

5.2 Així doncs, es varen proposar les solucions següents:  

12 

l’explicació 

es recull al  

document de 

treball (2) 

adequació a 

nova imatge 

corporativa 

12 
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sketches 
Seguidament, es van efectuar els corresponents sketches i les seves explicacions:  6.1 

sketches formularis (exemple) 

explicacions (exemple)  

els sketches 

de formularis 

es recullen al  

document de 

treball (3) 
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sketches 6.2 

sketches sistema intern (exemple) 

explicació (exemple)  

els sketches 

del sistema 

es recullen al  

document de 

treball (4) 
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prototip 
Aprovats els sketches, es varen detectar, quant al prototip, els següents requisits: 7.1 

la línia gràfica 

del prototip 

es recull al  

document de 

treball (5) 

senzillesa 

general i  

no-modificació 

excessiva 

aparença general 

1 

més retorns a  

la pàgina web  

d’accés  

a la borsa 

arbre navegació 

2 

nou banner 

identificatiu  

de la borsa  

de treball 

banner borsa 

3 



prototip 7.2 Els exemples, pel que fa al prototip i a les explicacions relacionades, podrien ser: 

pàgina d’accés a la borsa  

es pot accedir a tot 

el prototip mitjançant 

l’enllaç següent: 
 

https://www.justinmin

d.com/usernote/tests/

11422722/18153094/

18153221/index.html 

https://www.justinmind.com/usernote/tests/11422722/18153094/18153221/index.html
https://www.justinmind.com/usernote/tests/11422722/18153094/18153221/index.html
https://www.justinmind.com/usernote/tests/11422722/18153094/18153221/index.html
https://www.justinmind.com/usernote/tests/11422722/18153094/18153221/index.html
https://www.justinmind.com/usernote/tests/11422722/18153094/18153221/index.html


prototip 7.3 

formulari registre de dades bàsiques 

explicacions prototip (exemple)  

  

l’explicació 

del prototip 

es troba al  

document de 

treball (5) 



metodologia 
i planificació 

objectius 
assolits 
(general i específics) 

lliçons 
apreses 
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conclusions 8.1 Finalment i com a conclusions, podríem destacar el següent:  

convé  

assumir que 

sorgiran 

inconvenients 

cal disposar 

de reforç 

temporal  

per a 

contingències 

convé  

delimitar les 

expectatives 

respecte del 

producte 

cal conèixer 

els criteris 

d’acceptació 

del producte 

a lliurar 

revisions, 

anàlisi i 

propostes 

efectuades 

redisseny  

i actualització 

plantejats 
 

(sketches i mock-ups) 

borsa 

més útil i 

ajustada a 

l’entorn 

millor 

usabilitat 

i adequació 

a imatge 

corporativa 

aplicats els 

coneixements 

adquirits  

en el màster 

metodologia 

adequada  

en combinar 

tres variants 

si bé es van 

incorporar 

preses de 

requisits 

no previstes 

la planificació 

inicial s’ha 

seguit sense 

excessives 

dificultats 

si bé es va 

haver de  

re-planificar 

durant la  

fase 3 
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línies de futur 8.2 Tanmateix i com a línies de futur, restarien per abordar les qüestions següents:  

usabilitat 
testejar  

el funcionament  

del formulari F0a)  

i millorar-lo,  

si s’escau 

rwd 
reconsiderar 

l’adopció d’un 

disseny web 

adaptatiu 

navegació 
proposar,  

a la Direcció,  

la possibilitat  

de modificar  

l’arbre de navegació  

En tot cas, s'espera que la borsa de treball que 

ens ocupa pugui actuar, finalment, com una eina 

òptima i efectiva per tal d'alleugerir i dinamitzar els 

processos de reclutament i selecció de personal. 
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agraïments 9. 
En primer lloc, agrair a en Sergio Schvarstein Liuboschetz, tutor d’aquest 

TFM, la seva atenció, els seus consells i, en especial, els seus ànims 

constants, que sempre són benvinguts en moments d’estrès i corre-cuita.  

 

També agrair molt sincerament, a la Direcció de la institució propietària de la 

borsa de treball, el fet d’haver-me permès d’efectuar aquest projecte i, 

sobretot, la disposició de tots els implicats a adaptar-se als molts ajustats 

terminis de lliurament de les PACs a presentar.  

Moltes gràcies per la vostra atenció 


