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Descripció i justificació del projecte 
Aquest projecte es centra en la cerca d’ofertes de treball mitjançant un portal web. En 
aquest espai, tant els usuaris com les empreses hauran d’estar registrades al sistema. 
Els usuaris que vulguin accedir a una oferta, han d’omplir un formulari amb dades 
personals on especifiquin la informació essencial, com ara els estudis cursats o la 
experiència laboral. D’altra banda, les empreses que vulguin publicar llocs de treball, 
hauran d’omplir un formulari amb les dades sobre l’empresa. Una vegada fet això, les 
empreses podran afegir tantes ofertes de treball com vulguin, on destacaran 
informacions obligatòries com la ubicació de la oferta de treball, el sou, el horari o el 
tipus de contracte, entre d’altres. 

El portal web oferirà als usuaris registrats un llistat de ofertes de treball filtrades per 
camps concrets escollits per ells mateixos. Per contra, les empreses podran obtenir 
informació especifica dels candidats inscrits en les seves ofertes, poden canviar l’estat 
de les candidatures segons els criteris escollits. 

A més a més, tant els usuaris com les empreses gaudiran d’un espai personal, on 
podran modificar les seves dades personals. Els usuaris podran obtenir tota la 
informació relacionada amb les candidatures i els seus estats.  

 

Planificació 
 

Com es pot veure a continuació, la planificació inicial ha variat una mica de la 
planificació real. Això ha estat, degut a la dificultat de la implementació del projecte i 
del problemes obtinguts durant el procés. La inexperiència en les tecnologies 
empleades, ha fet que s’hagi utilitzat molt temps buscant informació sobre com fer les 
coses. 
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Planificació inicial 
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Planificació real 
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Producte obtingut 
 

El producte obtingut ha estat un entorn web on és pot diferenciar entre els aparats 
següent: 

• Candidats: persones registrades al sistema per a poder participar en les ofertes 
de treball actives. A més a més, podran administrar les dades personals i 
documents adjunts. Per altra banda, podran consultar les candidatures 
existents. 

• Empreses: empreses registrades al sistema on penjaren les ofertes de treball. 
Podran gestionar tot el tema de les candidatures de les sever ofertes i acceptar 
o denegar candidatures. Al igual que els candidats, les empreses podran 
modificar totes les seves dades personals com ofertes de treball. 

• Ofertes de treball: tant persones convidades (sense registrar) com a candidats, 
podran visualitzar les ofertes introduïdes per les empreses. A partir d’aquí, si es 
vol optar a aquella vacant, el convidat s’haurà de registrar al sistema. 

 

Avaluació de costos 
 

En l’avaluació de costos, es reflectirà el cost aproximat del projecte realitzat. 
Evidentment, no és una avaluació real, donat que en aquest cas, les hores total 
reflectides en el quadre, no son les exactes, donat que s’inclouen les hores que s’ha 
dedicat a cerca d’informació. 

 dies  hores  Total  h 
Planificació  10 4 40 
Anàlisis i disseny  26 4 104 
Implementació  49 4 196 
Documentació  5 4 20 

Total    360 h 
 

Segons uns preus aproximats sobre els diferents professionals: 

 Total h  Preu Total € 
Planificació  40 50€/h 2.000 
Anàlisis i disseny  104 50€/h 5.200 
Implementació  196 40€/h 7.840 
Documentació  20 40€/h 800 

Total  360 h  15.840€ 
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Anàlisis, disseny e implementació 

 

Anàlisis de requeriments 
 

Tot i que les funcionalitats definitives del projecte poden variar durant el 
desenvolupament del mateix, en un alt nivell d’abstracció, les especificacions 
requerides son les següents: 

Aplicació web 

La aplicació web és centra en la cerca d’ofertes de treball. En aquest espai, part 
dinàmica, tant els usuaris com les empreses hauran d’estar registrades al sistema. Els 
usuaris que vulguin accedir a una oferta, han d’omplir un formulari amb dades 
personals on especifiquin la informació essencial, com ara els estudis cursats o la 
experiència laboral. D’altra banda, les empreses que vulguin publicar llocs de treball, 
hauran d’omplir un formulari amb les dades sobre l’empresa. Una vegada fet això, les 
empreses podran afegir tantes ofertes de treball com vulguin, on destacaran 
informacions obligatòries com la ubicació de la oferta de treball, el sou, el horari o el 
tipus de contracte, entre d’altres. Una vegada publicada les ofertes de treball per part 
de les empreses, els candidats podran inscriure’s a les ofertes desitjades. 
Automàticament, el sistema filtrarà les candidatures aptes al lloc de feina. 

De totes maneres, també s’utilitzarà com a part estàtica, tota la informació necessària 
per que els usuaris no tinguin cap dubte o problema. 

Servei web  

El conjunt d’aplicacions amb capacitat per actuar en la web. Aquestes aplicacions 
intercanvien dades entre sí, per tal d’oferir uns serveis. Aquests serveis proporcionen 
mecanismes de comunicació estàndards entre les diferents aplicacions, que 
interactuen entre si per presentar informació dinàmica al usuari. A més, cal una 
arquitectura de referència estàndard per proporcionar interoperabilitat i extensibilitat 
entre les aplicacions. 
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Diagrames de casos d’ús 
 

 

 

Crear Candidat 
Descripció:  Registrar un nou usuari com a candidat 
Actor:  Usuari no registrat 
Precondició:  El candidat no existeix al sistema 
Postcondició: El candidat s’ha registrat al sistema 
Flux:  

1. El sistema mostra varis camps per omplir 
2. L’usuari introdueix totes les dades obligatòries demanades 
3. El sistema verifica les dades introduïdes 
4. L’usuari ja pot iniciar sessió al sistema 

Flux alternatiu:  
1. L’usuari cancel·la la creació de l’usuari. 

 

Crear Empresa 
Descripció:  Registrar un usuari com a empresa 
Actor:  Usuari no registrat 
Precondició:  La empresa no existeix al sistema 
Postcondició: La empresa s’ha registrat al sistema 
Flux:  

1. El sistema mostra varis camps per omplir 
2. L’usuari introdueix totes les dades obligatòries demanades 
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3. El sistema verifica les dades introduïdes 
4. L’usuari ja pot iniciar sessió al sistema 

Flux alternatiu:  
1. L’usuari cancel·la la creació del usuari registrat 

 

Validar Usuari 
Descripció:  Validar un usuari al sistema 
Actor:  Candidat o Empresa 
Precondició:  L’usuari esta registrat al sistema 
Postcondició: L’usuari accedeix al seu espai personal 
Flux:  

1. El usuari introdueix el seu usuari i contrasenya 
2. El sistema verifica les dades introduïdes 
3. El sistema mostra l’espai personal de l’usuari 

Flux alternatiu:  
1. El usuari no existeix en la base de dades del sistema 

a. El sistema retornar un error de validació 
 

Modificar Usuari 
Descripció:  Modificar les dades d’un usuari existent 
Actor:  Candidat o Empresa 
Precondició:  L’usuari està registrat al sistema 
Postcondició: L’usuari modifica les seves dades personals 
Flux:  

1. El sistema mostra les dades personals de l’usuari  
2. L’usuari modifica o afegeix noves dades 
3. El sistema verifica les dades introduïdes 

Flux alternatiu:  
1. L’usuari cancel·la la modificació de les dades 
2. L’usuari introdueix valors no correctes 

a. El sistema avisa mostrant un missatge per pantalla 
 

Eliminar Usuari 
Descripció:  Donar de baixa un usuari existent 
Actor:  Candidat o Empresa 
Precondició:  L’usuari està registrat al sistema 
Postcondició: L’usuari es dóna de baixa al sistema 
Flux:  

1. L’usuari selecciona l’opció de donar-se de baixa 
2. El sistema verifica que no tingui ofertes pendents (cas d’empreses) 
3. El sistema dona de baixa a l’usuari 

Flux alternatiu:  
1. L’usuari té ofertes actives pendents 

a. El sistema denega la baixa d’una empresa amb ofertes actives, 
mostrant un missatge per pantalla 
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Cercar Ofertes: per població, per categoria i/o empresa 
Descripció:  Cercar ofertes actives al sistema amb filtre 
Actor:  Usuari no registrat, Candidat 
Precondició:  No hi ha 
Postcondició: El candidat rep una llista amb les ofertes filtrades 
Flux:  

1. El sistema mostra varis camps de filtratge 
a. L’usuari no introdueix cap criteri  
b. L’usuari introdueix els criteris desitjables 

2. El sistema verifica les dades introduïdes 
3. El sistema mostra la llista d’ofertes actualitzada segons els valors introduïts 

Flux alternatiu:  
1. El sistema no troba cap oferta coincident 

a. El sistema avisa mostrant un missatge per pantalla 
 

Llistar Candidatures 
Descripció:  Cercar les candidatures d’un candidat 
Actor:  Candidat 
Precondició:  L’usuari ha d’estar registrat al sistema i amb la sessió oberta 
Postcondició: El sistema mostra un llistat de les candidatures i del seu estat 
Flux:  

1. L’usuari demana un llistat de totes les seves candidatures 
2. El sistema mostra un llistat amb el resultat 

Flux alternatiu:  
1. El sistema no troba cap candidatura 
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a. El sistema avisa mostrant un missatge per pantalla 
 

Llistar Ofertes 
Descripció:  Cercar les ofertes d’una empresa 
Actor:  Empresa 
Precondició:  L’usuari esta registrar al sistema i amb la sessió oberta 
Postcondició: El sistema mostra un llistat de les ofertes de la empresa 
Flux:  

1. L’usuari demana un llistat de totes les seves ofertes 
2. El sistema mostra un llistat amb el resultat 

Flux alternatiu:  
1. El sistema no troba cap oferta 

a. El sistema avisa mostrant un missatge per pantalla 
 

Cercar Candidats 
Descripció:  Cercar els candidats d’un oferta activa 
Actor:  Empresa 
Precondició:  Existeix una oferta 
Postcondició: El sistema mostra un llistat dels candidats inscrits a la oferta 
Flux:  

1. L’usuari demana un llistat de totes els candidats 
2. El sistema mostra un llistat amb el resultat 

Flux alternatiu:  
1. El sistema no troba cap candidat inscrit 

a. El sistema avisa mostrant un missatge per pantalla 
 

Crear Oferta 
Descripció:  Crear una nova oferta de treball 
Actor:  Empresa 
Precondició:  L’usuari ha d’estar registrat al sistema i amb la sessió oberta 
Postcondic ió: El sistema registra una nova oferta al sistema 
Flux:  

1. El sistema demana les dades per la creació d’un nova oferta 
2. L’usuari introdueix les dades demanades 
3. El sistema verifica les dades introduïdes 
4. El sistema registra la nova oferta 

Flux alternatiu:  
1. L’usuari cancel·la la creació de la nova oferta 
2. L’usuari introdueix valors no correctes 

a. El sistema avisa mostrant un missatge per pantalla 
 

Acceptar Candidat 
Descripció:  Acceptar una candidatura d’una oferta de treball 
Actor:  Empresa 
Precondició:  Oferta activa i candidat inscrit 
Postcondició: El candidat és seleccionat per la oferta de treball 
Flux:  

1. El sistema mostra els candidats inscrits a l’oferta  
2. L’empresa accepta el perfil del candidat seleccionat 
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3. El sistema envia un missatge d’acceptació al candidat escollit 
4. El sistema canvia l’estat de la candidatura 

Flux alternatiu:  
1. No hi ha 

 

Descartar Candidat 
Descripció:  Descartar una candidatura d’una oferta de treball 
Actor:  Empresa 
Precondició:  Oferta activa i candidat inscrit 
Postcondició: El candidat és descartat per la oferta de treball 
Flux:  

1. El sistema mostra els candidats inscrits a l’oferta  
2. L’empresa descarta el perfil del candidat seleccionat 
3. El sistema canvia l’estat de la candidatura 

Flux alternatiu:  
1. No hi ha 

 

Eliminar Oferta 
Descripció:  Donar de baixa una oferta activa 
Actor:  Empresa 
Precondició:  Oferta activa 
Postcondició: Oferta inactiva 
Fluxe:  

1. L’empresa decideix donar de baixa l’oferta 
2. El sistema canvia l’estat de la oferta de treball 

Fluxe alternatiu:  
1. No hi ha 

 

Modificar Oferta 
Descripció:  Modificar una oferta activa 
Actor:  Empresa 
Precondició:  Oferta activa 
Postcondició: Oferta modificada 
Flux:  

1. El sistema mostra les dades de la oferta  
2. L’empresa modifica les dades de la oferta 
3. El sistema verifica les dades introduïdes 
4. El sistema registra els nous canvis al sistema 

Flux alternatiu:  
1. El usuari cancel·la la modificació de la oferta de treball 
2. L’usuari introdueix valors no correctes 

a. El sistema avisa mostrant un missatge per pantalla 
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Arquitectura de sistema 
 

L’arquitectura del sistema esta basat en el model MVC, patró que separa les dades de 
l’aplicació, d’interfície de l’usuari i la lògica de negoci. Per tant, l’arquitectura quedarà 
dividia en 3 projectes definits: 

• Capa d’interfície web: dissenyada amb Visual Studio 2010 e implementada amb 
ASP.NET, per la part web. En aquesta capa es representarà tot l’entorn i serà 
el que veurà l’usuari. 

• Capa de negoci: correspondrà a totes aquelles classes que realitzaran 
consultes, el control sobre la introducció de les dades, creació d’informes,... i 
aquesta capa interaccionarà amb la capa d’accés a dades i serà transparent 
per l’usuari. Les classe que representaran aquesta capa estaran 
desenvolupades amb Visual Studio 2010, utilitzant tecnologia ASP.NET 

• Capa de persistència: rebrà les peticions de la capa de negoci i d’aplicació i les 
hi retornarà perquè pugin ser tractades. De la mateixa manera, aquesta capa 
serà desenvolupada en Visual Studio 2010 amb tecnologia ASP.NET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El projecte estarà dins un servidor que oferirà serveis web a traves de Internet 
Information Server. Aquest servidor és trobarà a la xarxa i exposarà els seus 
continguts als usuaris que vulguin consultar. Els mitjans de connexió, dependran del 
tipus d’usuari que es connecti i es poden esquematitzar de la següent manera: 

• L’usuari és connectarà mitjançant el seu ordinador utilitzant una connexió 
d’Internet i consultarà la web amb un navegador. 

Capa d’interfície web 

Comunicació 

Capa de negoci 

Capa de persistència 

Bbdd 
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Servidor web:  IIS 
S.O: Windows Server 2008 
Tecnologies:  ASP.NET, WPF 

Servidor web:  SQL Server 2008 
S.O: Windows Server 2008 
Tecnologies:  ADO.NET 
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Diagrama de classes 
 

El diagrama de classes és pot dividir en dos packages que la compondran, és a dir, la 
capa de negoci amb el servei web i la capa d’interfície web. 

Capa d’interficie web 

En aquesta capa, és troben totes les classes que son necessàries per el funcionament 
del portal web. Com és pot comprovar, s’utilitzarà una MasterPage per la creació de la 
plantilla model que es farà servir amb totes les pantalles. 

També hi ha la classe anomenada cercarFeinaPage, on hereten totes les pàgines 
dinàmiques i estàtiques del portal. 
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Capa de negoci 

En aquesta capa, hi han totes les classes que s’encarreguen del accés a dades (Data 
Access Object). 

 

 

Diagrama de classes de negoci 

A continuació, és mostren les relacions i la cardinalitat entre les classes de negoci del 
portal web. Les quatre classes principals hereten de la classe Entity. 

A més, s’ha afegit la classe Documents, que no hereta de la classe Entity, però que si 
es mostren les relacions i les cardinalitats amb les classes Users i Companies. 
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Disseny ER de la base de dades 
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Interfície gràfica 

 

Perfils d’usuari 
 

Els tres perfils del cercador de feina són: 

• Convidats: Aquests usuaris només podran accedir a visualitzar les ofertes de 
treballar penjades per les empreses, i veure el seu detall. A més, es podran 
registrar al sistema tant com a candidats com a empreses. 

• Candidats: El usuaris identificats com a candidats, podran inscriure’s a les 
ofertes de treball, per a que les empreses considerin les seves candidatures. A 
més, aquests usuaris poden gestionar totes les seves dades personals, 
experiències laborals, estudis, cerques... 

• Empreses: El usuaris identificats com a empreses, podran donar d’alta ofertes 
de treball. També podran gestionar les candidatures de cadascuna de les 
ofertes actives, on acceptar o denegar candidatures existents. A més, aquests 
usuaris poden gestionar totes les seves dades personals, ofertes de treball, 
informes, cerques...  
 

Pantalla principal 
 

Al accedir al CercaFeina, es mostra una pantalla inicial, on qualsevol usuari pot 
visualitzar les ofertes actives que hi ha en el moment de la consulta.  
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A més, l’usuari pot filtrar segons una paraula clau dins del camp del nom de l’oferta o 
de la descripció de l’oferta. Altres filtres que es poden utilitzar, són el filtre de la 
categoria o la província de l’oferta.  

 
 
Si es vol veure el detall de l’oferta, només s’ha de polsar la icona de la lupa de 
cadascuna d’elles. 
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Validació al sistema 
 

Per a poder validar-se al sistema, cal estar registrat amb anterioritat com a candidat o 
com a empresa. 
 

 
 
Per a accedir als diferents espais que el portal web pot oferir, s’ha de pitjar en candidat 
o en empresa segons el tipus d’usuari que vulgui iniciar sessió. 
 

 

Tant per candidats com per empreses, s’ha d’introduir un identificador (que serà el DNI 
o el CIF) i una contrasenya. Una vegada fet això, només caldrà pitjar Iniciar i ens 
apareix el espai personal del usuari introduït. 
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Gestió de candidats 
 
Alta 

Per altre banda, si es vol crear un nou usuari, s’ha d’introduir el DNI corresponent i 
pitjar a Registrar-se. Si l’usuari ja existeix al sistema i esta actiu, el programa mostra 
un missatge informatiu. Si l’usuari ja existeix, però esta inactiu, el programa mostra un 
missatge permeten l’activació de l’usuari. La contrasenya, serà la que estava donada 
d’alta l’ultima vegada que aquest identificador es va enregistrar al sistema. Finalment, 
si l’usuari mai ha estat enregistrat al sistema, es mostrarà una pantalla de nova 
creació. 
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Abans de poder continuar amb el procés d’alta, l’usuari haurà d’informar un correu 
electrònic, una contrasenya d’inici, el nom i cognoms del candidat i un telèfon mòbil. Si 
en la confirmació tant del correu com de la contrasenya, els camps no coincideixen, el 
sistema avisarà, no permeten continuar amb el procés, fins que totes les dades siguin 
correctes. 

 

 

A continuació, es mostra la pantalla principal d’un espai del nou candidat creat. Com 
es pot verificar, només hi ha les dades guardades en el procés d’alta. A partir d’aquí, 
l’usuari haurà de començar a omplir les dades per a poder introduir més informació 
personal. 
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Modificació 

Per a modificar les dades personals del candidat, el candidat pot pitjar a Modificar i tots 
els camps editables s’habilitaran per a la seva possible modificació. Una vegada 
finalitzat aquest procés, l’usuari pitjarà Guardar i les dades es guardaran a la base de 
dades. A més, podrà afegir una fotografia, pitjant al botó examinar i cercar localment 
l’arxiu. Una vegada, obtinguda la ruta, caldrà pitjar al botó afegir document, per tal de 
que s’actualitzi a la base de dades. 

 

Gestió dels estudis 

Per afegir els estudis, el candidat pot pitjar a Afegir uns nous estudis i es 
redireccionarà cap al formulari d’altes i modificacions. Una vegada introduïdes les 
dades del nou estudi, l’usuari pitjarà Afegir i les dades es guardaran a la base de 
dades. El sistema tornarà al perfil del candidat, on apareixerà la graella d’estudis 
actualitzada.  
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Una vegada creat els estudis, aquests es poden modificar o eliminar, pitjar a les icones 
de la graella. 

 

Gestió de l’experiència 

Per afegir els estudis, el candidat pot pitjar a Afegir noves experiències laborals i es 
redireccionarà cap al formulari d’altes i modificacions. Una vegada introduïdes les 
dades de la nova experiència, l’usuari pitjarà Afegir i les dades es guardaran a la base 
de dades. El sistema tornarà al perfil del candidat, on apareixerà la graella 
d’experiències actualitzada.  
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Una vegada creada l’experiència, aquesta es pot modificar o eliminar, pitjant a les 
icones de la graella. 

 

Gestió d’habilitats 

Per afegir les habilitats, el candidat pot pitjar a Afegir noves habilitats i es 
redireccionarà cap al formulari d’altes i modificacions. Una vegada introduïdes les 
dades de la nova habilitat, l’usuari pitjarà Afegir i les dades es guardaran a la base de 
dades. El sistema tornarà al perfil del candidat, on apareixerà la graella d’habilitats 
actualitzada.  
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Una vegada creada l’habilitat, aquesta es pot modificar o eliminar, pitjant a les icones 
de la graella. 

 

Afegir documents 

Per a carregar qualsevol document com a certificats, currículums, cartes de 
presentació o cartes de recomanació, el candidat pot pitjar a Afegir documents i es 
redireccionarà cap al formulari d’incorporació de documents. Aquí, l’usuari podrà 
seleccionar el tipus de document a incorporar i afegir-ho a la base de dades.  
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Una vegada polsi el botó de tornar a enrere, les graelles de documents, s’actualitzaran 
segons el tipus de documents afegits. 

 

En les graelles, es podran eliminar els documents, polsant a la creu vermella o 
visualitzar el document, polsant a la lupa blava. 
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Donar de baixa 

Al quart botó de la barra de candidat, ens trobem la pantalla de El meu compte. Serà 
en aquesta pantalla on l’usuari es podrà donar de baixa, per deixar de tenir el seu 
currículum actiu. El perfil no s’esborra mai, fent que el candidat, en un futur pugui 
retornar a activar el seu perfil, i obtenir totes les dades ja enregistrades anteriorment. 
D’aquesta manera, s’evita tornar a introduir totes les dades de nou. 

 

 

Canvi de contrasenya 

Per canviar la contrasenya del inici de sessió, només caldrà anar al quart botó de la 
barra de candidat i pitjar a modificar la contrasenya d’accés. Una vegada introduïda la 
nova contrasenya, l’usuari haurà de pitjar Modificar, perquè es desin els canvis. Si la 
confirmació de contrasenya no coincideix amb la contrasenya, el sistema informarà, 
aturant el procés, fins la seva rectificació. 

Candidatures 

Al segon botó de la barra de candidat, es troben totes les candidatures que té el 
candidat.  
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Com a valor predeterminat, es mostren totes les candidatures, però el sistema ofereix 
la possibilitat de mostrar les candidatures pendents, descartades, preseleccionades o 
seleccionades, segons el botó pitjat. 

Cerques personalitzades 

Un altre espai que té disponible el usuari com a candidat, son les cerques 
personalitzades. Pot donar d’alta cerques segons la categoria de l’oferta desitjada i la 
població. Té la possibilitat de donar un nom identificatiu a cada cerca. 

 

Per a donar d’alta una nova cerca, el candidat ha de pitjar Afegir una nova cerca i es 
redireccionarà cap al formulari creació i modificació de cerques. Una vegada 



 

 

32 

 

introduïdes les dades de la nova cerca, l’usuari pitjarà Afegir cerca i les dades es 
guardaran a la base de dades. El sistema tornarà al perfil del candidat, on apareixerà 
la graella de cerques actualitzada.  

 

 

Cerca Feina 

L’ultima pestanya redireccionarà al candidat a la cerca d’ofertes de treball, on 
s’explicarà més endavant. 

Gestió d’empreses 
 

Alta 

Per altre banda, si es vol crear un nou usuari com a empresa, s’ha d’introduir el CIF 
corresponent i pitjar a Registrar-se. Si l’usuari ja existeix al sistema i esta actiu, el 
programa mostra un missatge informatiu. Si l’usuari ja existeix, però esta inactiu, el 
programa mostra un missatge permeten l’activació de l’usuari. La contrasenya, serà la 
que estava donada d’alta l’ultima vegada que aquest identificador es va enregistrar al 
sistema. Finalment, si l’usuari mai ha estat enregistrat al sistema, es mostrarà una 
pantalla de nova creació. 
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Abans de poder continuar amb el procés d’alta, l’usuari haurà d’informar un correu 
electrònic, una contrasenya d’inici, el nom d’empresa i un telèfon mòbil. Si en la 
confirmació tant del correu com de la contrasenya, els camps no coincideixen, el 
sistema avisarà, no permeten continuar amb el procés, fins que totes les dades siguin 
correctes. 

A continuació, es mostra la pantalla principal d’un espai de la nova empresa creada. 
Com es pot verificar, només hi ha les dades guardades en el procés d’alta.  

 

A partir d’aquí, l’usuari haurà de començar a omplir les dades per a poder introduir 
més informació personal polsant a Modificar. 
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Donar de baixa 

Al quart botó de la barra d’empresa, ens trobem la pantalla de El meu compte. Serà en 
aquesta pantalla on l’usuari es podrà donar de baixa, per deixar de tenir el seu perfil 
actiu. El perfil no s’esborrarà mai, fent que l’empresa, en un futur pugui retornar a 
activar el seu perfil, i obtenir totes les dades ja enregistrades anteriorment. D’aquesta 
manera, s’evita tornar a introduir totes les dades de nou. 

 

Canvi de contrasenya 

Per canviar la contrasenya del inici de sessió, només caldrà anar al cinquè botó de la 
barra d’empresa i pitjar a modificar la contrasenya d’accés. Una vegada introduïda la 
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nova contrasenya, l’usuari haurà de pitjar Modificar, perquè es desin els canvis. Si la 
confirmació de contrasenya no coincideix amb la contrasenya, el sistema informarà, 
aturant el procés, fins la seva rectificació. 

Gestió d’ofertes de treball i candidatures 

La segona pestanya, mostrarà la gestió d’ofertes de treball i les candidatures 
d’aquestes. Per afegir un nova oferta, pitjar Afegir una oferta de treball. 
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Una vegada introduïda les dades de la nova oferta, pitjar Registrar la nova oferta. El 
sistema ens redireccionarà a la gestió d’ofertes amb la graella actualitzada. Al igual, 
que en les graelles explicades anteriorment, es poden modificar o eliminar ofertes 
pitjant a les icones. 

 

Quan els candidats vulguin optar a la selecció de personal de l’oferta, en la columna 
inscrits, es veurà el total de persones adherides a l’oferta. Per a poder visualitzar les 
candidatures, caldrà polsar a la lupa blava i la graella de candidats s’actualitzarà amb 
les candidatures existents per aquella oferta. 

 

Si es vol visualitzar un candidat, caldrà polsar un altre vegada a la lupa blava i així en 
el apartat de dades personals, s’actualitzarà amb la informació d’aquest candidat en 
concret. 
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Polsant als botons de la part inferior del formulari del candidat, l’empresa podrà 
visualitzar els estudis cursats, l’experiència laboral, els certificats i les cartes de 
presentació i currículums que hagi penjat el candidat durant la candidatura. 
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Una vegada l’empresa hagi revisat tota aquesta informació podrà descartar, 
preseleccionar o seleccionar al candidat. 

• Descartat: l’usuari no podrà optar a la següent fase de selecció per aquella 
oferta. 

• Preseleccionat: el candidat continua en el procés encara que hi poden haver 
d’altres candidats amb la seva mateixa situació. 

• Seleccionat: el candidat ha estat escollit com el millor perfil. L’empresa es 
posarà en contacte directament amb ell. 

 

Una vegada, l’empresa hagi decidit quin estat donar a la candidatura, la graella de 
candidats s’actualitzarà amb aquesta decisió, i es continuarà amb el procés. 

Si l’opció de l’empresa, és que el candidat és idoni i es el perfil seleccionat, el sistema 
avisarà de si vol finalitzar l’oferta de treball (no es podran inscriure mes candidats) o 
vol que continuí activa per tal de seleccionar a mes candidats (o perquè hi hagi mes 
d’una vacant). 

 

 

Cerques personalitzades 

Un altre espai que té disponible el usuari com a empresa, son les cerques 
personalitzades. Pot donar d’alta cerques segons el sexe del candidat, el seu estat civil 
i/o la població. Té la possibilitat de donar un nom identificatiu a cada cerca. 
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Per a donar d’alta una nova cerca, el candidat ha de pitjar Afegir una nova cerca i es 
redireccionarà cap al formulari creació i modificació de cerques. Una vegada 
introduïdes les dades de la nova cerca, l’usuari pitjarà Afegir cerca i les dades es 
guardaran a la base de dades. El sistema tornarà al perfil, on apareixerà la graella de 
cerques actualitzada.  
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Ofertes de treball 
 

Al seleccionar una oferta de treball, es podrà veure el detall específic de cadascuna 
d’elles. A continuació, es mostra un exemple de la visualització d’una oferta de treball. 
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Com es pot comprovar, si l’usuari no ha iniciat sessió com a candidat, no pot inscriviu-
se a la oferta. Cal primer iniciar sessió i per desprès poder optar a la selecció. 

Inscriure’s a una oferta 
 

Una vegada iniciada la sessió com a candidat, l’usuari pot participar en la selecció de 
l’oferta escollida enviant una candidatura a l’empresa. A més, podrà enviar-li un 
currículum i/o una carta de presentació, que hagi penjat al seu perfil. L’usuari podrà fer 
la selecció, pitjant al vist verd i a la graella s’actualitzarà la informació de currículum o 
carta seleccionada. També podrà introduir un missatge que rebrà l’empresa, juntament 
amb la seva candidatura. 

 

 

 



 

 

42 

 

Una vegada finalitzat el procés, el candidat haurà de polsar Enviar currículum a la 
empresa. Si tot ha estat correcte, apareixerà la següent pantalla: 

 
 

Pantalles estàtiques 
 
El portal web, també conté unes pantalles estàtiques, informatives als usuaris. Les 4 
pantalles son: 

Qui som? 
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Condicions legals 

 

Regles de funcionament  

 

 

*Tant la informació que conté la pantalla de condicions legals com la informació que conté la 
pantalla de regles de funcionament, són una copia d’altres pàgines web reals. 
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Contacta  
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Objectius 

 

Objectius aconseguits 
 

L’objectiu principal del projecte ha estat aconseguit, donat que el portal web funciona 
correctament. Evidentment, tot es millorable i caldria fer moltes més coses, però l’idea 
principal es possible: crear empreses, crear candidats, crear ofertes de treball, optar a 
ofertes de treball i gestionar candidatures. 

A més, l’objectiu principal d’aquesta assignatura, és poder desenvolupar una aplicació 
amb les tecnologies .NET, i encara que malgrat la meva inexperiència no he pogut 
arriscar en la utilització de més components, he volgut que l’aplicació funcionés 
correctament en aquest entorn. Segurament, ara que conec una mica millor el 
funcionament, intentaré, al següent projecte que faci, utilitzar més tecnologies noves. 

 

Treballs futurs i millores 
 

• L’aspecte en general: sempre cal millorar, visualment, la pagina, donat que 
contra mes atractiva sigui, l’usuari interactuarà mes còmodament. 

• L’enviament diari, setmanal o mensual d’ofertes al correu electrònic del 
candidat. Aquest fet, fa que el candidat o l’empresa, pugui estar informat al dia 
de totes les ofertes o candidatures, al dia. Sense tenir la necessitat d’entrar i fer 
la cerca manual. 

• L‘enviament del recordatori de la contrasenya, quan no es recorda. Una 
manera segura i fàcil per l’usuari, es l’enviament de la contrasenya al seu 
correu (donat d’alta al sistema). Així, si alguna vegada oblida aquesta dada, es 
tan senzill com que el sistema l’ajudi a recordar-li.  

• La publicitat amb els logos de les empreses registrades. És una manera 
indirecta de crear publicitat. Sense cap cost, les empreses es poden 
promocionar en la nostra pàgina. Això si, han d’estar registrades perquè puguin 
gaudir d’aquest servei. 

• El control de vacants i candidats seleccionats. Gràcies aquest control, és podria 
tenir un control total de les vacants necessàries i els perfils seleccionats. No 
tenir més persones de les que es necessiten o al inrevés. 
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• Els informes per a les empreses. Una manera de veure gràficament les 
estadístiques o les dades, son els informes. Gracies a aquests informes, les 
empreses podrien gaudir d’un servei afegit al sistema. 

 

Conclusions 
 

Primer de tot, esmentar la meva satisfacció personal, per haver pogut finalitzar aquest 
projecte, donat que al no treballar mai com a desenvolupadora de software, ha estat 
un camí complicat però enriquidor. Durant tot el curs, he après a realitzar un projecte 
des del principi fins al final, passant per cadascuna de les fases, per arribar al èxit.  

Durant la carrera, s’expliquen moltes coses, però crec que fins que no les poses en 
pràctica, no veus la realitat de com son. Aquesta assignatura, juntament amb TDP, fan 
que puguem plasmar tota aquella informació que hem rebut durant anys, de les 
diferents assignatures de la carrera. 

Encara sense saber el resultat final, estic molt orgullosa de la feina feta i de les ganes 
de continuar programant. Donat que la falta de temps, les noves tecnologies,.. van fer 
que ho deixes una mica de costat.  

També, m’agradaria remarcar tota la evolució personal, que fa 4 mesos enrere, veia 
impossible que pogués realitzar un projecte d’aquestes característiques. Així que, puc 
concloure, que el curs ha estat molt beneficiós i crec que ha estat un bon final per 
aquest llarg camí. 




