
 

 

 

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Ministerio de Trabajo y Economia 
Social-Servicio Público de Empleo Estatal en el marc de la línia de subvenció extraordinària i urgent: Mesures 
Urgents d’Ocupació pel Tancament Perimetral (SOC-MUTP), regulat per el Decret Llei 49/2020, d'1 de desembre”. 
 

PERFIL PROFESSIONAL 

Desenvolupador/a aplicacions en tecnologies 
web  

Possibles llocs de feina: Programador/a web; 
Programador/a multimèdia; Tècnic/a web; 
Programador/a aplicacions informàtiques; 
Maquetador/a web; Webmaster i gestor/a de 
sistemes; Programador/a informàtic/a 

Àmbit d’actuació: Sector informàtica i 
comunicacions 

Descripció : Aquest/a professional desenvolupa la 
seva feina en empreses del sector TIC i s’encarrega desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb 
independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma 
segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establert. Per a 
desenvolupar la professió s’ha d’aprendre els llenguatges de programació. Existeixen tres tipus principals de 
desenvolupadors/res web: frontend, backend i fullstack.  

FUNCIONS 
 Interpretar i redactar documentació tècnica  
 Donar suport tècnic a les persones usuàries 
 Desenvolupar interfícies o components 

multimèdia en aplicacions web 
 Mantenir llocs i/o aplicacions web 
 Aplicar tècniques i procediments relacionats amb 

la seguretat en sistemes, serveis i aplicacions  
 Gestionar BBDD i/o servidors 

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES 
- Coneixements den entorn Linux, 

Windows, Web 
- Coneixements anglès nivell tècnic  
- Coneixements i ús avançat d’eines 

digitals 
- Coneixements matemàtics i de càlcul 

 

   

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

 Disposició a   
l’aprenentatge 

 Orientació a la clientela 
 Competència digital 
 Iniciativa i autonomia 
 Responsabilitat 
 Relació interpersonal i 

comunicació 
 

LES EMPRESES VALOREN 

 Capacitat de treballar en 
remot 

 Formació continua 
 Gestió de la informació 
 Creativitat sobretot en perfils 

sèniors 

EMPRESES QUE CONTRACTEN 
 Btactic 
 Consultoria de negoci digital 
 Informàtica i wireless 
 Enea Digital 
 Hiberus  
 EBS Lleida Software 
 Origen Studio  
 GFT 
 Vunkers  
 Infopid  

 


