
 

FORMACIÓ DUAL MÀSTER EN ENGINYERIA INFORMÀTICA 

CURS: 2022-2023 

ELECTRÒNICA SALTÓ, SL 
 
 

Formació dual adreçada a estudiants de la UdL (3 places) i a estudiants 
estrangers (2 places) 

 

 

Presentació de l’empresa 
Som una empresa lleidatana nascuda al 1994. Actualment, formem l’equip un 
total de 250 treballadors en plantilla. Ens dediquem a donar serveis tecnològics. 
Les nostres línies de negoci son: 

 
- Tech Services: donem suport, instal·lacions i manteniment d’equipament 

informàtic, donant cobertura a nivell nacional. 
 

- Software Factory: Desenvolupament de producte propi:  
 

 SOM: Plataforma per l’optimització i gestió de processos i recursos. 
Tecnologies cloud, IoT (Internet Of Things), geolocalització, 
intel·ligència artificial i mobilitat.  

• Indústria 4.0: Plataforma usada per a monitorització i gestió 
d’actius per al sector industrial 

• Serveis: Projecte d’optimització de la gestió de recursos en 
mobilitat 

• Smart Cities: Optimització de la gestió d’actius i organització de 
serveis al voltant d’una ciutat o població rural. 

 
 SOMCare: Plataforma per a la gestió de multi-robot i multi-dispositiu 

per empreses de l’àmbit social, assistencial i sanitari. La plataforma, a 
través d’un robot, és capaç de monitoritzar l’estat de persones grans. 
Respon a peticions i alerta a familiars i cuidadors. Plataforma 
guanyadora del premi al Repte 5G per a la millora de la vida de les 
persones grans a través de la tecnologia, de la Fundació Mobile World 
Capital Barcelona i Ajuntament de Barcelona. 

 



Tasques i perfil professional 
Incorporació a l’equip de desenvolupament. Participació en daily meetings. 
Després d’un procés d’integració a l’equip de producte, es participarà en tasques 
de desenvolupament per al producte o projecte assignat. Participació en 
formacions internes i en projectes d’innovació. 
 
Tecnologies: .net core, C#, ASP.NET, HTML, CSS, Javascript, Angular, Python, 
Java, Android, Linux, Windows, plataformes cloud. 

 
Horari i dedicació 
Durant el període lectiu: 

- La nostra oficina està oberta de 8h a 18h. Dintre d’aquesta franja, horari a 
convenir. Podríem fer de 9-13h o de 10-14h o de 8-12h. 

 

Durant el període no lectiu: 

- 8h a 17h (1h per dinar) 

 
Durada de la formació 

Octubre de 2022 fins Febrer de 2024 

 
Remuneració 
15.000 – 17.000 euros 

 
Localització de la formació dual 
Pg. Ind. Camí dels Frares, Carrer B, Parcela 10. Lleida 

 
Perfil 
Tecnologies: .net core, C#, ASP.NET, HTML, CSS, Javascript, Angular, Python, 
Java, Android, Linux, Windows, plataformes cloud. 

Capacitat de treball en equip. 

Som una empresa que prioritza l’actitud per sobre dels coneixements. Creiem 
que si la persona té una actitud positiva i enfocada als objectius de l’empresa, 



amb ganes de treballar en equip i motivació per créixer professional i 
personalment, a Saltó hem de ser capaços de formar-la en el que necessiti per 
poder fer una bona feina. 

 
Idiomes 
Català, castellà, anglès 

 

Francesc Sebé Feixas – eps.coordmeinf@udl.cat - 973 702 713 
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