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Guia docent
820250 - PDMEIA - Programació de Dispositius Mòbils

Última modificació: 24/05/2016
Unitat responsable: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
Unitat que imparteix: 723 - CS - Departament de Ciències de la Computació.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA (Pla 2009). (Assignatura optativa).

Curs: 2015 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Castellà, Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: Samir Kanaan

Altres: Samir Kanaan i Gerard Escudero

CAPACITATS PRÈVIES

Aquesta assignatura no presuposa cap capacitat prèvia.

REQUISITS

Aquesta assignatura no exigeix cap requisit previ.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. Coneixements bàsics sobre l'ús i la programació dels ordinadors, els sistemes operatius, les bases de dades i els programes
informàtics que tenen aplicació en l'àmbit de l'enginyeria.
3. Coneixements aplicats d'informàtica industrial i comunicacions.

Transversals:
2. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ - Nivell 3: Utilitzar coneixements i habilitats estratègiques per a la creació i gestió de projectes,
aplicar solucions sistèmiques a problemes complexos i dissenyar i gestionar la innovació en l'organització.

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura utilitza una metodologia en grup basada en projectes: el treball guiat (laboratori) en un 50% i el treball obert (projecte)
en un altre 50%.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

-Familiaritzar l'alumne amb els conceptes i termes bàsics dels camps de la programació per dispositius mòbils (telèfons i tabletes)
amb Android.
-Proporcionar les tècniques de la programació per dispositius mòbils.

CONTINGUTS

Instalación e introducción al entorno de desarrollo (SDK) de Android.
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Estructuras básicas de programación en el entorno Android.

Tratamiento de gráficos.

Acceso a los accesorios del dispositivo móvil.

Programación con bases de datos.

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'avaluació es durà a terme mitjançant la valoració per part dels professors de les diferents pràctiques de laboratori (que suposaran
un 50%) i el projecte final (que suposarà l'altre 50%).

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Les pràctiques de laboratori segueixen un guió. L'alumne podrà triar el projecte final amb l'assessoramenti aprovació del professor.
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