
                                                                       

COM DONAR-SE D’ALTA O ACTUALITZAR DADES I APUNTAR-SE A OFERTES DE 
FEINA I/O  FORMACIÓ 

1 
0/DI-TO-01 
 

OPCIONS 

A- Usuari/a donat/da d’alta 

B- Nou/va usuari/a 

IMPORTANT: CAL TENIR L’ÚLTIMA VERSIÓ DEL NAVEGADOR, PREFERIBLEMENT CROME O 

EXPLORER  

 

A – USUARI/A D’ALTA (procedent antiga BBDD) 

 

1- Entreu a www.clicfeina.cat 

2- Aneu a l’espai Accedeix a ClicFeina 

 

http://www.clicfeina.cat/
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3-  Si entreu per primera vegada a ClicFeina, aneu a l’apartat Iniciar Sessió,  introduïu el 

CIF/NIF  i feu clic a Si no recordeu la contrasenya, feu clic aquí. seguiu les indicacions. 

 

 

 

4- Aneu al  vostre correu electrònic i obriu el  missatge que heu d’haver rebut a la  bústia 

d’entrada (mireu també bústia SPAM/ correu no desitjat). Hi trobareu  la vostra contrasenya.  

 Què pot passar?  

Si el correu electrònic que tenim al ClicFeina és incorrecte, us sortirà aquest missatge 

 

 

Si és així contacteu al telèfon 936684812, demaneu per un/a tècnic/a d’ocupació i  sol·liciteu el 

canvi de correu electrònic al gestor. Un cop actualitzat, torneu al punt 3 i feu el següent: 

-Introduïu NIF i contrasenya i així entrareu al vostre espai personal.   
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5- Si és la primera vegada que entreu, canvieu la contrasenya per una que us sigui fàcil de 

recordar. Feu clic a la icona de configuració, al costat del nom i cognoms  i canvieu-la. 

 

 

6-  La primera tasca és decidir si voleu  apuntar-vos a tots els serveis, omplint l’apartat Vull 

trobar o canviar de feina o només  l‘apartat Vull formar-me.  

 

En el primer cas empleneu tots els apartats de Vull trobar o canviar de feina. Conforme que 

aneu omplint els apartats, els cercles passen de vermell a verd. Feu tots els apartats i com a 

últim pas feu clic a la rodona   Alta a la borsa de treball (en un màxim de 24/48 hores ja 

podreu consultar les ofertes) 

Si heu emplenat el primer apartat i voleu també formar-vos, marqueu també aquest apartat. 

Les vostres dades es traspassaran automàticament  i caldrà que afegiu la tipologia de formació 

que voleu  realitzar.  

També podeu decidir només omplir l’apartat Vull formar-me amb la mateixa sistemàtica que 

el primer apartat.  
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Un cop realitzades les accions indicades en el punt 6, podreu entrar al vostre espai personal i 

gestionar-lo per mitjà del  menú. 

 

 

A l’espai Les meves dades podreu actualitzar dades, afegir documentació, un nou currículum... 
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A l’espai Trobar feina podreu veure o actualitzar el currículum, modificar o ampliar objectius 

laborals, apuntar-vos a ofertes o fer els seguiment del procés.   

 

 

Per últim a l’apartat Formar-me podreu afegir objectius formatius o fer un seguiment de les 

vostres  inscripcions.  

 

 

B- NOU USUARI/A 

1- Entreu a l’espai Registre  
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2- Ompliu la informació que us demani, autoritzeu la recepció d’informació per correu i les 

condicions legals. 

 

 

3- El sistema entrarà automàticament al vostre espai personal. Tanqueu-lo i aneu al vostre 

correu electrònic. Rebreu un missatge amb la contrasenya. 

Torneu  a entrar amb el vostre CIF/NIF i contrasenya rebuda  

 

Seguiu els passos a l’apartat USUARI/A D’ALTA, des del punt 5. 
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ESPAIS OFERTS A CLICFEINA 

1.- Entrar a la seva fitxa, dades personals, laborals etc. Afegeix, modifiqueu.... 

2.- Consulteu  l’oferta formativa, feu la vostra preinscripció 

3.- Consulteu i apunteu-vos a ofertes de treball 

4.- Contacteu amb els nostres serveis d’ocupació i Formació 

5.- Consulteu l’oferta pública de l’Ajuntament 

6.- FAQS – Preguntes freqüents dels treballadors/es en actiu o en situació d’atur (actualitzat a 
24 de juliol de 2020 

 

 

https://www.molinsderei.cat/wp-content/uploads/2020/07/Recull-preguntes-Ocupaci%C3%B3-COVID-19-act-24-07-2020-rev.pdf
https://www.molinsderei.cat/wp-content/uploads/2020/07/Recull-preguntes-Ocupaci%C3%B3-COVID-19-act-24-07-2020-rev.pdf

