VICENT SORIA DURÁ
Adreça: C/ L'Entrada, 37. 46180 Benaguasil (Valencia)
Data de naixement: 7 Agost 1983 (Valencia) - 28 anyos (Fadrí)
Correu electrònic: vicentgodella@gmail.com
Telèfons de contacte: 691.81.55.75
Twitter: @vicentgodella LinkedIn: es.linkedin.com/pub/vicent-soria/1b/3ab/665

Per a vore el meu currículum complet: http://www.vicentdegodella.com
FORMACIÓ
Formació reglada
•

Cursant Enginyeria Informàtica (2001 - 2012) en l'Escola Técnica Superior
d’Enginyeria (ETSE) de la Universitat de València.

•

Cursant Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions Especialitat en Telemàtica
(2006 - 2012) en l'Escola Técnica Superior d’Enginyeria (ETSE) de la Universitat de
València.

Formació complementaria
•

Curs de “Desenvolupament Àgil” en la Universitat Jaume I -250 hores- (Febrer –
Juliol 2012)

•

Curs "Generació de documents amb Latex (nivells bàsic i avançat)" -20 hores
cadascún- organitzat pel Servei d'Extensió Universitària de la Universitat de València
(Febrer 2006 i Febrer 2007)

•

Curs "Creació d'aplicacions web utilitzant APACHE+PHP+MYSQL" -30 horesorganitzat pel Servei d'Extensión Universitària de la Universitat de València (Juliol 2006)

•

Títol d'Animador Juvenil -400 hores- per Juniors Escola d’Animadors -J.E.A.-

SEMINARIS, JORNADES, ...
•

Taller de ferramentes de desenvolupament d'Oracle (Maig 2009)

•

1ª Jornada de Tecnologies Orientades al Desenvolupament de Serveis i
Aplicacions Web organitzat per la Universitat de València (Abril 2011)

•

Assistència a les Jornades Desymony en Castelló del 1 al 3 de juliol de 2011

•

Assistència a la XPWeek del 19 al 23 de setembre de 2011

IDIOMES
•

Castellà: nivell alt, parlat i escrit (natiu).

•

Valencià: nivell alt, parlat i escrit (natiu).

•

Anglés: nivell baix parlat, nivell mig-alt escrit.

EXPERIÈNCIA PROFESIONAL
•

Tècnic de manteniment informàtic en FNAC (València) des de desembre de 2005 fins

gener de 2006.
•

Desenvolupament de diverses pàgines web a nivell professional. Des de finals de
2006 fins l'actualitat.

•

Becari en la Seu de Juniors M.D. des d'octubre de 2007 fins juny de 2011.

•

Administració de sistemes en el col·legi Sant Bertomeu de Godella des de 2008 fins
febrer de 2011.

HABILITATS
Llenguatges de programació
C++: Més de 5 anys d'experiència

Java: Més de 3 anys d'experiència

Python: Començant...

Groovy: Començant...

Desarrolo web
PHP + Mysql: Més de 5 anys
d'experiència

Jquery: 2 anys d'experiència

Symfony versions 1.4 i 2: Més de 2 anys Experiencia en el diseño y desarrollo de APIs
d'experiència
Rest.
Maquetació web
XHTML + CSS2: Més de 5 anys
d'experiència

HTML5 + CSS3: Començant a aplicar-ho en
projectes...

Desenvolupament per a mòbils
Experiència en el desenvolupament d'aplicacions en Android
Sistemes
Administració de servidors en entorns Linux: Apache, PHP, MySQL, ... (amb equips en
producció actualment).
Experiència en entorns de cloud computing: Amazon Web Services (amb servidors en
producció).
Administració de xicotetes xarxes organitzatives: LDAP, Servidor DNS, Servidor de
correu, Samba, Servidor NFS, ...
Altros
Experiència en l'ús de CVS (especialment GIT)

PROJECTES
Juniors Moviment Diocesà:
www.juniorsmd.org

femcova.org: Federación de Musulmanes de la
Comunidad Valenciana

Viveros Caballer Hermanos: viveroscaballer.com

VOLUNTARIAT
•

Educador del Moviment Juniors, en el centre Som Rent de Godella; amb xiquets de
vuit fins disset anys: acampades, campaments, convivències, tallers, reunions
setmanals, dinàmiques de grup... (2002 fins 2011)

•

Activitats realitzades en Juniors:
◦ Cap de centre: tasques de gestió, administració i coordinació (2003 – 2006)
◦ Responsable d'intendència (2005)
◦ Cap de campament: en tasques de coordinació, organització i preparació del
mateix(2005 – 2007)

