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Informació general de l'assignatura

Denominació APLICACIONS PER A DISPOSITIUS MÒBILS

Codi 102386

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Tècniques d'Interacció
Digital i de Computació

2 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRALAB TEORIA

Nombre de
crèdits

3 3

Nombre de
grups

1 1

Coordinació MATEO FORNÉS, JORDI

Departament/s INFORMÀTICA I ENGINYERIA INDUSTRIAL

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Globalment l'assignatura té 150 hores de treball repartides amb 60 hores de classe
presencial i 90 hores de treball individual de l'estudiant. 
6 ECTS = 25 * 6 = 150 hores de treball 
40% --> 60 hores presencials 
60% --> 90 hores de treball autònom de l'estudiant

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català (en Castellà si algun alumne mostra dificultats amb el Català)
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

MATEO FORNÉS, JORDI jordi.mateo@udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

RECOMANACIÓ: Coneixements previs de programació en Java

Objectius acadèmics de l'assignatura

Conèixer la plataforma Android i els elements que la integren.
Conèixer l'entorn de desenvolupament més recomanat i utilitzat.
Desenvolupar aplicacions per al sistema operatiu Android.
Assentar les bases per a la implementació de funcionalitats addicionals (accés a base de dades, accés a
recursos i funcionalitats del mòbil, etc.).
Conèixer el pas de publicació de les aplicacions Android.

Competències

Bàsiques:

B2: Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma
professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
B3: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva
àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'i ́ndole social, cienti ́fica o
ètica.
B4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.

Transversals:

CT3: Implementar noves tecnologies i tecnologies de la informació i la comunicació.

Generals:

CG1: Capacitat per a concebre, planificar i desenvolupar projectes en l’àmbit de les TIC
CG2: Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, avaluar i garantir l’accessibilitat, ergonomia, usabilitat i
seguretat dels sistemes informàtics
CG4: Capacitat per a emprar els mètodes de l’enginyeria del programari en el desenvolupament
d’aplicacions informàtiques interactives
CG7:Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat

Específiques:

CE3: Coneixements bàsics sobre l’ús i programació d’ordinadors, sistemes operatius i bases de dades útils
per al desenvolupament d’aplicacions informàtiques interactives.
CE6: Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics,
garantint la seva fiabilitat, seguretat i qualitat.
CE10: Capacitat per analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions digitals interactives de forma
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robusta, segura i eficient, escollint el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.
CE14: Conèixer i aplicar les eines necessàries per a l’emmagatzematge, processat i accés als sistemes
d’informació, inclosos els basats en web.
 

Continguts fonamentals de l'assignatura

Bloc I - Introducció

Tema 1 - Introduccio
�
 a la plataforma Android

Entorn de desenvolupament
Estructa de les applicacions
Components i cilce de vida

Bloc II – Interfi ́cie d'Usuari

Tema 2 - Widgets: controls ba
�
sics i controls de seleccio

�

Tema 3 - Organitzant la pantalla: Layouts

Tema 4 - Interfi
�
cies d'Usuari flexibles amb fragments

Tema 5 - Disseny de Menu
�
s i Navegacio

�

Bloc IV – Internet, Emagatzemtage, Comunicacions i Serveis

Tema 6 - Persiste
�
ncia. Maneig de bases de dades

Tema 7 - Fils i Servies

Tema 8 - Localització i Mapes

Tema 9 - Notificacions i Alarmes

Bloc V - Publicació i distribució d'apps

Tema 10 - Publicació i distribucció d'apps

Eixos metodològics de l'assignatura

Part teòrica: Introducció a cada tópic específic, suportat per transparències i/o apunts específics. Les sessions de
classe estan enfocades cap a un aprenentatge actiu per part del estudiant, que ha de culminar en una petita
aplicació pràctica.

Part d'aplicació pràctica: basada en exemples i petits projectes (activitats), els quals són proposats i resolts
setmanalment. Sessions de Laboratori dirigides a l'assoliment i posada en pràctica de conceptes concrets
explicats a les clases teòriques.

Aprenentatge Basat en Problemes: classes dirigides cap a la resolució de petites activitats que serviran com a
llavors d'un projecte més gran que s'anira completant de manera no presencial.

Treball autònom (no presencial): El treball pràctic (activitats i pràctica de curs (projecte) ) serà completat en
hores no presencials.

El projecte es desenvolupa conjuntament amb les assignatures Especificació i Anàlisi de Sistemes Interactius i
amb Innovació a les TIC, per intentar oferir una perspectiva real d'Enginyeria de Software a l'estudiantat.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

2019-20



Setmana Teoria Laboratori Treball Autònom

1 Tema 1: Introducció
Projecte:

Presentació
Exemples i Ac.1

Projecte i acabar
Ac.1

2 Tema 2: Widgets Exemples i Ac.2
Projecte i acabar

Ac.2

3 - Exemples i Ac.3
Projecte i acabar

Ac.3

4 Tema 3: Layouts Exemples i Ac.4
Projecte i acabar

Ac.4

5 Tema 4: Fragments Exemples i Ac.5
Projecte i acabar

Ac.5

6 Tema 5: Navegació i menus Exemples i Ac.6
Projecte i acabar

Ac.6

7 Tema 6: Persistència Exemples i Ac.7
Projecte i acabar

Ac.7

8 Tema 6: Persistència
Projecte:

Lliurament
(Part I)

Estudiar

9 Primer Parcial  Estudiar

10 Tema 7: Fils i Servies Exemples i Ac.8
Projecte i acabar

Ac.8

11 Tema 7: Fils i Servies Exemples i Ac.9
Projecte i

acabar Ac.9

12 Tema 8: Localització i mapes - Projecte i  Ac.10

13 Tema 9: Notificacions i alarmes Exemples i Ac.11
Projecte i acabar

Ac.11

14
Tema 10: Publicació i distribució

d'apps
Exemples i Ac.12

Projecte i acabar
Ac.12

15
Tema 10: Publicació i distribució

d'apps

Projecte:
Lliurament

(Part II)
Estudiar

16 Segon Parcial  Estudiar

17    

18    

19 Recuperació   

 

Sistema d'avaluació

Activitat Ponderació Nota Mínima Grup Obligatoria

Primer Examen Parcial 15% NO NO SI

Segon Examen Parcial 15% NO NO SI
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Projecte 50% 5 SI (max 2) SI

Activitats 20% NO SI (max 2 ) NO

Activitat Ponderació Nota Mínima Grup Obligatoria

 

Bibliografia i recursos d'informació

F. Ableson, C. Collins, R. Sen, "Android, gui ́a para desarrolladores" Anaya Multimedia, 2011
S. Komatineni , D. MacLean , S. Hashimi "Pro Android 3" Apress, 2011
D. Smith , J. Friesen "Android recipes: a Problem-solution approach" Apress, 2011

Adaptacions a la metodologia degudes al COVID-19

Classes de Teoria:

Videoconferència al campus virtual per introduïr nous concepts.
Compartició de materials i realització d'activitats de programació conjunta utilitzant el repositori remot de
codi GitHub.

Classes de Laboratori:

Videoconferència al campus virtual per fer seguiment als grups de treball.
Atenció personalitzada als problemes en la realització dels esprints setmanals del projecte integrador.
Aquestes sessions serveixen per avançar els esprints setmanals i resoldre dubtes o problemes.

Treball autònom setmanal:

Resolució de l'activitat d'avaluació continuada proposada a la sessió de teoria. Petita activitat de
consolidació de continguts, on els estudiants seleccionen la part a millorar del repositori treballat a la sessió
teòrica utilitzant el fòrum de l'assignatura per no superposar implementacions i presenten la seva solució al
repositori del GitHub.
Revisió del feedback de l'activitat d'avaluació continuada anterior, revisant la pull request que el professor
ha introduït al GitHub.
Correcció i ampliació de l'esprint anterior relacionat amb el projecte integrador. La metodologia és la mateixa
que a l'activitat d'avaluació continuada presentació i revisió al GitHub.

Jusficació de lús de l'eina externa GitHub:

El campus virtual no és l'eina ideal per compartir projectes de programació. Per això, la utilització del repositori
remot per poder donar feedback, correccions i suggeriments de millores als estudiants. Els estudiants segueixen
presentant un petit resum de les modificacions al campus virtual apuntant el commit i la branca del GitHub que el
professor ha d'avaluar. El professor avalua adjuntat la nota i els comentaris al campus virtual però si considera que
ha de donar correccions al codi, realitzar una acció al GitHub (creació d'una nova branca, pull request,...).

Adaptacions al pla de desenvolupament degudes al COVID-19

L'avaluació de l'assignatura es manté, l'única diferència és la realització dels parcials. En aquest cas, els parcials
es realitzen en remot en format contra-rellotge. Els estudiants es connecten al campus virtual a l'hora establerta
per fer l'examen. En aquests moments, s'entrega un enllaç al repositori on han de realitzar un conjunt d'accions
marcades amb l'anotació @TODO.
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https://github.com/JordiMateoUdL/Development-of-Mobile-Applications


Arreglar un bug al codi.
Implementar una nova funcionalitat.
Millora la funcionalitat existent.

Els estudiants tenen una tasca completament independent cada un i tenen permès la consulta d'apunts i d'internet
per resoldre la tasca. A l'hora de finalització del parcial han de presentar un pull request amb aquests ítems
corregits.
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