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Treballa amb nosaltres! Cooperativa Barabara Educació  
Lloc ofert: Tècnica junior. Desenvolupament web i edició multimèdia, 

formació online amb moodle. 

 
Descripció de l’oferta: Barabara Educació som una cooperativa d’iniciativa social i sense ànim 

de lucre, especialitzades en formació i acompanyament en desenvolupament competencial i 

organitzacional. Busquem incorporar al nostre equip una persona que ens acompanyi en la 

creació i disseny del sistema de gestió d’aprenentatge online i en la integració d’aquest al nostre 

model web, actualitzant-lo i adaptant-lo a la vegada. I volem fer-ho a partir d’eines de 

programari lliure. Per aquest motiu ens agradaria comptar amb una persona compromesa, amb 

ganes de participar en un projecte col·lectiu i amb il·lusió per sumar-se al projecte. 

 
Formació i coneixements desitjats: 

• Coneixements en desenvolupament d’aplicacions web 

• Coneixements en programació i disseny web 

• Coneixements en scorm i H5P. 

• Coneixements en wordpress 

• Coneixements en moodle (PHP 7.0) o eines similars de formació online. 

• Coneixements en eines de disseny gràfic 

 
Experiència: Experiència en projectes similars, demostrable a partir d’un portafolis propi. 

Perfil professional: Barabara som un equip de treball en que confiem molt en les capacitats i 

potencialitats de totes les persones de l’equip, treballem de forma molt horitzontal i buscant 

sempre generar espais de treball col·lectiu. Busquem persones actives, amb iniciativa i 

resolutives, amb una bona predisposició cap a l’aprenentatge i el treball en equip. 

 
Tasques a desenvolupar: 

• Disseny i creació del LMS amb sistema moodle. 

• Integració servidor web i gestió de hosting. 

• Integració a la pàgina web principal. 

• Creació d’un sistema de gestió intern tipus intranet. 

• Adaptació, revisió i actualització de la pàgina web principal. 

• Creació de continguts interactius. 

• Disseny i maquetació de materials gràfics (infografies, informes, cartells, etc.) 

 
Tipus de Contracte: Temporal  
Jornada: Complerta (horari flexible) 
Durada del contracte: 8 mesos (març a octubre)  
Remuneració mensual bruta: aprox. 1.400€ / mensuals 
Número de places disponibles: 1 
 

Si t’interessa la proposta envia’ns el teu currículum, juntament 

amb el teu portafolis de projectes realitzats i una breu carta de 

motivació a info@barabaraeducacio.org. 
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