
 

 

                    

                              

 

   

MANUAL D’ÚS DE LA 

BORSA DE TREBALL 

(Col·legiades i 

Col·legiats ) 
 

 

 



Si ets col·legiada o col·legiat i vols donar-te d’alta a la Borsa de Treball i 

gaudir dels seus avantatges, t’indiquem les passes a seguir per accedir a 

la plataforma: 

 

1. Entrar a la web del TSCAT i clica a “El meu perfil” (prèvia identificació) 

 

 

 

2. Ves a la pestanya de “Borsa de Treball”  

 

 

 

 

 



 

3. Dins hi trobaràs 5 pestanyes: Totes les ofertes – Les meves ofertes – Documents – 

Les meves preferències – Dades personals.  

La primera pantalla que t’apareix és “Totes les ofertes”, on tens totes les ofertes publicades. 

També trobaràs filtres per poder visualitzar aquelles que et poden interessar més segons 

l’àmbit, la comarca, el tipus de contracte, la jornada, el salari i el tipus d’oferta (si és pública, 

pròpia o si està publicada en d’altres canals). 

 

 

 

 

 

 

Què signifiquen les sigles que hi ha a la referència? 

Sector Públic 

 PU 

Ofertes pròpies 

PR 

Altres canals 

 AC 

Internacionals 

IN 

 
Et facilitem l’accés a les 

ofertes que publiquen les 
Administracions locals i 
autonòmiques a la seva 

web. 

Són ofertes que ens fan 
arribar empreses i/o entitats 

públiques i/o privades 
perquè les publiquem a la 

nostra plataforma, en alguns 
casos de forma exclusiva. 

 
Cerquem les ofertes que 

es publiquen a altres 
plataformes o canals, i les 

posem a la teva 
disposició. 

 
Publiquem ofertes en les 

quals es proposen 
oportunitats de feina 

internacional. 

 

 



 

4. Per inscriure’t a les OFERTES  

Primer ves a “Documents” i insereix els documents que consideris: CV, carta de presentació, 

cartes de recomanació, etc.  

 

 

 

5. Torna a la pantalla d’ofertes i escull la que més t’interessi. Clica 

 



6. Si és una “Oferta pròpia” (identificada amb la ref. PR), ja et pots inscriure clicant a 

sobre de “Inscriure’m”.  

 

 

 

S’obrirà una finestra per poder escollir el CV i els documents que vulguis fer arribar a 

l’empresa. Un cop escollits cliques “Enviar”. 

 

                      

 



L’oferta quedarà guardada a l’apartat de “Les meves ofertes” en el teu llistat, 

juntament amb els documents que has enviat. Així mateix veuràs la resposta de 

l’empresa respecte a la teva candidatura: “En procés”, “Descartat” o “Preseleccionat”.  

 

 

 

8. Si és una “Oferta pública” (identificada amb la ref. PU)  o “d’Altres canals” 

(identificada amb la ref. AC), utilitza l’enllaç per a accedir directament a la plataforma 

que ha publicat l’oferta i poder-te inscriure. 

 

                    



9. Un nou avantatge de la Borsa de Treball del Col·legi és que pots decidir les teves 

preferències per rebre ofertes de treball directament al teu correu electrònic:  

- Per a ofertes públiques o d’altres canals: te les farem arribar segons l’àmbit i la 

comarca. 

- Per a ofertes pròpies: te les farem arribar segons l’àmbit i la comarca, però també per 

jornada, salari i tipus de contracte. 

 

 

 

Un cop t’arribin a la teva adreça electrònica, pots decidir inscriure’t - si és Oferta 

pròpia- o enviar el teu CV a l’enllaç indicat. 

 

 

Per a qualsevol aclariment o dubte, no deixis de posar-te en contacte 

amb el Servei d’Orientació i Borsa de Treball del Col·legi Oficial de 

Treball Social 

orientaciobt@tscat.cat 
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