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Guia docent
340453 - DAMO-I7P23 - Desenvolupament d'Aplicacions Mòbils

Última modificació: 10/05/2022
Unitat responsable: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Unitat que imparteix: 723 - CS - Departament de Ciències de la Computació.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA (Pla 2018). (Assignatura optativa).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Anglès

PROFESSORAT

Professorat responsable: Guillem Godoy

Altres: Guillem Godoy

CAPACITATS PRÈVIES

Coneixement bàsic del llenguatge Java
Coneixement de OOP
Saber raonar sobre diagrames de classes del disseny i sobre diagrames de seqüència.
Imprescindible: disposar d'un portàtil amb un mínim de 4Gb de RAM
Recomanable: Disposar d'un dispositiu Android

REQUISITS

Coneixement del llenguatge JAVA
Coneixement de programació dirigida pels objectes

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
2. CEFC1. Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant la seva
fiabilitat, seguretat i qualitat, conforme a principis ètics i a la legislació i normativa vigent.
3. CEFC17. Capacitat per a dissenyar i avaluar interfícies persona computador que garanteixin l'accessibilitat i usabilidad als sistemes,
serveis i aplicacions informàtiques.
4. CEFC8. Capacitat per a analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, triant el paradigma
i els llenguatges de programació més adequats.
5. CEIS4. Capacitat d'identificar i  analitzar problemes i  dissenyar, desenvolupar, implementar, verificar i  documentar solucions
programari sobre la base d'un coneixement adequat de les teories, models i tècniques actuals.
1. CESI3. Capacitat per a participar activament en l'especificació, disseny, implementació i manteniment dels sistemes d'informació i
comunicació.
14. CETI3. Capacitat per a emprar metodologies centrades en l'usuari i l'organització per al desenvolupament, avaluació i gestió
d'aplicacions i sistemes basats en tecnologies de la informació que assegurin l'accessibilitat, ergonomía i usabilidad dels sistemes.
I_CETI6. CETI6. Capacitat de concebre sistemes, aplicacions i serveis basats en tecnologies de xarxa, incloent Internet, web, comerç
electrònic, multimèdia, serveis interactius i computació mòbil.
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Transversals:
6. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 1: Dur a terme les tasques encomanades en el temps previst, tot treballant amb les fonts
d'informació indicades, d'acord amb les pautes marcades pel professorat.
7. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 2: Dur a terme les tasques encomanades a partir de les orientacions bàsiques donades pel
professorat, decidint el temps que cal emprar per a cada tasca, incloent-hi aportacions personals i ampliant les fonts d'informació
indicades.
8. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 3: Aplicar els coneixements assolits a la realització d'una tasca en funció de la pertinència i la
importància,  decidint  la manera de dur-la a terme i  el  temps que cal  dedicar-hi  i  seleccionant-ne les fonts d'informació més
adequades.
9. APRENENTATGE AUTÒNOM: Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la
millor actuació per ampliar aquest coneixement.
10. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA: Comunicar-se de forma oral i  escrita amb altres persones sobre els resultats de
l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat.
12. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 3: Planificar i utilitzar la informació necessària per a un treball acadèmic
(per exemple, per al treball de fi de grau) a partir d'una reflexió crítica sobre els recursos d'informació utilitzats.
13.  ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar  l'adquisició,  l'estructuració,  l'anàlisi  i  la  visualització  de dades i
informació de l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

METODOLOGIES DOCENTS

Les classes es faran principalment en anglès, tot i que els estudiants poden preguntar en Castellà o Català
Curs principalment pràctic, desenvolupat sempre amb un ordinador davant.
L'alumne és el responsable del seu aprenentatge.
El curs es divideix en dos periodes. El primer compren un 70% del curs i el segon un 30%, aproximadament.
Durant el primer periode del curs, a cada classe, el professor resol una situació pràctica, i demana als estudiants que en facin una
extensió raonable. El professor valora la feina dels estudiants durant la classe i tot allò que hagin pogut completar a casa.
Durant el segon periode del curs, cada estudiant desenvolupa un projecte personal consistent en una app per a Android. A cada
classe, el professor dona suport als projectes aportant el seu punt de vista i els seus coneixements.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Ser capaços de construir una aplicació sobre un dispositiu mòbil.
Entendre les implicacions que hi ha darrere el fet de desenvolupar sobre dispositius mòbils.
Ser capaç de buscar i trobar la informació necessària durant el procés de desenvolupament quan aquesta calgui.
Obtenir els mecanismes necessaris per poder-se mantenir actualitzats en aquest món tant canviant.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Hores grup petit 30,0 20.00

Hores grup gran 30,0 20.00

Dedicació total: 150 h
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CONTINGUTS

Anàlisi de l'estat de la qüestió

Descripció:
Conèixer el moment actual pel que fa a SO mòbils, tipus de dispositius i eines de desenvolupament

Objectius específics:
Què és l'Android i quin és el seu context competencial
Entendre la diferència entre aplicacions multiplataforma i aplicacions natives

Dedicació: 1h
Grup gran/Teoria: 1h

Arquitectura Android i univers Google

Descripció:
Cal entendre sobre què desenvolupem, què ens ofereix el SO, i com aquest s'interrelaciona amb d'altres serveis

Objectius específics:
Estructura interna del SO Android
Eines de desenvolupament i plataforma de mercat
Serveis i Apis Google

Activitats vinculades:
Instal·lació de les eines de desenvolupament

Dedicació: 7h
Grup gran/Teoria: 5h
Aprenentatge autònom: 2h

Arquitectura d'una aplicació Android

Descripció:
Compendre l'estructura bàsica d'una aplicació Android

Objectius específics:
Manifest
Descripcions XML
Vincles entre el Java i l'XML: la classe R
Patró MVC i les seves peculiaritats en l'Android

Activitats vinculades:
Diverses activitats de programació
Part de la pràctica

Dedicació: 23h
Grup gran/Teoria: 6h
Activitats dirigides: 9h
Aprenentatge autònom: 8h
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Programació d'interfícies

Descripció:
Com programar les interfícies Android

Objectius específics:
Widgets view
Adapters
Convenis i estils

Activitats vinculades:
La pràctica diària i el projecte

Dedicació: 31h
Grup gran/Teoria: 12h
Activitats dirigides: 12h
Aprenentatge autònom: 7h

Activities

Descripció:
Entendre el flux de processos i la visió de l'usuari

Objectius específics:
Cicle de vida de les activities
Intents. Mecanisme de pas de missatges
Resolució i filtrat d'intents

Activitats vinculades:
Pràctica diària y el projecte

Dedicació: 22h
Grup gran/Teoria: 6h
Activitats dirigides: 8h
Aprenentatge autònom: 8h

Patró observador

Descripció:
Presentació del patró observador i la seva implementació en Java

Objectius específics:
Compendre el què i el perquè del patró

Entendre algunes bones pràctiques de programació

Entendre com i quan el framework Android usa el patró observador

Activitats vinculades:
La pràctica diaria i el projecte

Dedicació: 30h
Grup mitjà/Pràctiques: 6h
Activitats dirigides: 12h
Aprenentatge autònom: 12h
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Model-Vista-Controlador

Descripció:
Presentació i implementació del patró Model-Vista-Controlador

Objectius específics:
Entendre el què i el perquè del MVC

Saber implementar el MVC

Ser capaços d'implementar el MVC dins del framework Androiid

Dedicació: 36h
Grup gran/Teoria: 12h
Activitats dirigides: 12h
Aprenentatge autònom: 12h

ACTIVITATS

Extendre implementacións diàries del professor

Descripció:
Els estudiants hauran de dedicar un temps personal a finalitzar les extensions de les implementacions realitzades a classe

Lliurament:
Durant classes posteriors

Competències relacionades:
07 AAT N2. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 2: Dur a terme les tasques encomanades a partir de les orientacions bàsiques
donades pel professorat, decidint el temps que cal emprar per a cada tasca, incloent-hi aportacions personals i ampliant les fonts
d'informació indicades.
07 AAT N1. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 1: Dur a terme les tasques encomanades en el temps previst, tot treballant amb
les fonts d'informació indicades, d'acord amb les pautes marcades pel professorat.
07 AAT N3. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 3: Aplicar els coneixements assolits a la realització d'una tasca en funció de la
pertinència i la importància, decidint la manera de dur-la a terme i el temps que cal dedicar-hi i seleccionant-ne les fonts
d'informació més adequades.

Dedicació: 13h 20m
Aprenentatge autònom: 13h 20m

Pràctica final

Descripció:
L'estudiant desenvolupa una app de la seva elecció mirant de posar en pràctica els coneixements i habilitats adquirits durant el
curs

Lliurament:
Els últims dies de curs o en una trobada posterior

Dedicació: 16h 40m
Aprenentatge autònom: 16h 40m
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Cal una assistència del 75% per tal de tenir dret a l'avaluació.
L'assistència, i sobretot el treball realitzat a classe i a casa durant el primer periode del curs val el 40% de la nota global.
L'avaluació del projecte presentat, incloent no només el resultat final sino també el seu desenvolupament, val el 60% restant de la
nota global.
Tota l'avaluació va al voltant de treballs que es van realitzant al llarg de tot el curs. Per tant la reavaluació no és aplicable.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Treball individual (es poden admetre excepcions)
Es valora la netedat i originalitat del codi
Es valora la capacitat per a buscar informació i trobar solucions per un mateix
S'espera una actitud activa i participativa dels estudiants
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