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Titulació: MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE SISTEMES AUTOMÀTICS I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL (Pla
2012). (Assignatura optativa).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Català, Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: FRANCESC XAVIER LLANAS PARRA
CRISTOBAL RAYA GINER

Altres:

CAPACITATS PRÈVIES

Programació en C i/o Java

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. CEV02 - Analitzar i avaluar les tecniques de programació de dispositius mobils

Transversals:
2. 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

En les sesions presencials d'aprenentatge, el professorat introduirà explicacions teòriques i exemples ilustratius, conceptes, mètodes i
resultats bàsics de la matèria. Aquestes sesions presencials estan compostes per classes teoriques i sesions de laboratori. Al llarg de
l'assignatura s'anirà aplicant el mètode d'aprenentatge basat en problemes/projectes PBL.
En les classes teòriques s'introduiràn les explicacions teòriques i els conceptes bàsics de l'assignatura, i en les sessions pràctiques de
laboratori el professorat ampliarà els coneixements amb els conceptes i mètodes necessaris per a poder realitzar els problemes o
projectes a resoldre en el treball pràctic. Les pràctiques de laboratori es realitzaràn o bé individualment, o bé en grup reduït.
Les tasques fora de l'aula, que s'han de treballar o bé individualment o bé en grup, són la base de les activitats, i obligatories per a
poder progressar adequadament en l'assignatura. Aquestes inclouen els problemes i treballs proposats, i els treballs previs per a
poder realitzar les pràctiques.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Identificació de les característiques i restriccions dels dispositius mòbils.
Gestió de les noves tecnologíes de dispositius mòbils des de un punt de vista de la programació.
Programació d'aplicacions per a dispositius mòbils.
Implementació i posta en marxa d'aplicacions.
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 90,0 66.67

Hores grup gran 15,0 11.11

Hores grup petit 30,0 22.22

Dedicació total: 135 h

CONTINGUTS

Característiques hardware i software dels dispositius mòbils

Llenguatges de programació dels dispositius mòbils

Tècniques de programació per a dispositius mòbils

Especificació, disseny i implementació d'aplicacions per a dispositius mòbils

Interacció de dispositius mòbils amb aplicacions en l'àmbit de la Robòtica i els sistemes automàtics

Programació d'aplicacions en dispositius mòbils basats en Android

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'avaluació contempla una o dues proves d'avaluació PA, pràctiques PR, i treballs o problemes en grup o individuals TGI.
La nota final es el promig NF = 0,3xPA + 0,4xPR + 0,3xTGI.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Les proves d'avaluació es realitzaràn individualment.
És condició indispensable haver fet les pràctiques amb suficiencia.
Per a la realització de les pràctiques s'han de haver fet correctament els estudis previs necessaris.
Es realitzarà un seguiment del desenvolupament del treballs i de la seva presentació.
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RECURSOS

Enllaç web:
- https://developer.android.com/. Web de referència per a la programació d'Android

Altres recursos:
Documentació de l'assignatura

https://cursokotlin.com/curso-programacion-kotlin-android/
https://web.p.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook?sid=1dd145ca-fee0-4921-8539-e69c4021243e%40redis&vid=0&format=EK
https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=6270593
https://developer.android.com/

