
  
 

 

 

Creació d’aplicacions per a mòbils 

 

Tipus d’assignatura 

 
Titulació:  GRAU en Administració d’empreses i Gestió de la Innovació. 

Curs: Tercer /quart 

Trimestre:  Tercer 
Crèdits ECTS: 5 

Professorat:  Jordi Oller 

 Idiomes d’ impartició: Anglès  

 
 

1.- Objectius 
 
 

Objectius d’aprenentatge 
generals de l’assignatura. 

L'estudiant podrà desenvolupar un producte mínimament 

viable per tal de testejar la viabilitat de la seva idea amb 

clients, potencials inversors i programadors professionals, 

tant en entorns IOS com ANDROID. 

 

 
 

2.- Competències 
 

2.1.-  Competències bàsiques CB2. 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. 

 

 

 

 

2.2.-  Competències generals CG2.  Generar idees i solucionar problemes, tant de 
manera individual com col·lectiva, així com capacitat per 
expressar a altres aquestes idees i solucions. 

2.3.-  Competències 

transversals 

CT3. Formular raonaments crítics i ben argumentats, 
utilitzant terminologia precisa, recursos especialitzats i 
documentació que avali aquests arguments. 
 
CT4.  Dominar les eines informàtiques i les seves 
principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i 
professional ordinària 
 

2.4.-  Competències 

específiques 

CE5.   Analitzar contextos empresarials, identificar 
mercats i clients i establir estratègies de màrqueting 
mitjançant la utilització de tècniques avançades i 
innovadores 
 



  
 

 

 

 

 

3.- Metodologia de treball 
 

 

 

Sessions teòriques 

 
MD1.Classe magistral: Sessions de classe expositives basades 
en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els 
estudiants matriculats a l'assignatura. 
 
MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport 
a les classes presencials. 
 
MD4. Càpsules de vídeo: Recurs en format vídeo, que inclou 
continguts o demostracions dels eixos temàtics de les assignatures. 
Aquestes càpsules estan integrades en l'estructura de l'assignatura 
i serveixen als estudiants per revisar tantes vegades com calgui les 
idees o propostes que el professor necessita destacar de les seves 
classes. 
 

 

Aprenentatge dirigit 

 
MD7. Estudi de casos: Dinàmica que prenc com a base l'estudi 
d'un cas, que serveix per contextualitzar l'estudiant en una situació 
en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a 
nivell individual com en grup, entre els seus estudiants. 
 

 

Aprenentatge autònom 

 
MD9. Resolució d’exercicis i problemes: Activitat no presencial 
dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades 
subministrades pel professor. 
 
MD11. Tutories no presencials: per a les quals l'alumne 

disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els 

recursos de la intranet de l'ESCSET. 

 

 

La metodologia consisteix en assolir la implicació dels alumnes de manera voluntària en el 

procés conjunt de discussió i desenvolupament de les problemàtiques del curs, la seva 

participació esdevé cabdal per millorar en el procés d’aprenentatge.  

Es combinaran classes magistrals teòriques amb exemples pràctics. Classes pràctiques 

presencials en equip per part dels alumnes i treballs autònoms a desenvolupar individualment o 

col·lectivament de forma no presencial. A tal fi es reparteixen exercicis on les dificultats 

apareixen davant els alumnes i són ells mateixos els que han de resoldre'ls i explicar-los als 

companys, aquest procés és dirigit pel professor.  

Addicionalment l’ús de la bibliografia recomanada i la utilització dels programes informàtics de 

desenvolupament de software permetran adquirir les competències i habilitats necessàries per 

complir l’objectiu marcat. 

 



  
 

 

 

 

4.- Avaluació global de l’assignatura 
 

Sistema d’avaluació: 

 

Participació en activitats plantejades dins de l’aula 25% 

Treball individual (parcial) + Treball en grup 25% 

Examen Final 50% 

 

 

L'examen a fi de trimestre suposa el 50% de la nota.  

El 50% que resta es formarà a partir dels treballs efectuats en les activitats col·lectives a classe 

i amb la realització de les tasques individuals. Es valorarà la defensa en públic, l'explicació 

davant els companys dels dubtes i preguntes formulades i la resolució de les dificultats 

proposades. 

 

En recuperació només es podrà fer la prova final que computarà el 100 % de la qualificació 

final. 

 

 

 

5.- Continguts 

 
Tema 1. Les empreses com un ecosistema. 

1-1) La immersió en un entorn digital 

1-2) Models de negoci aplicables 

 

Tema 2. Opcions tecnològiques en un món multi-pantalla. 

2-1) Opcions i justificació de l'elecció 

2-2) Aplicacions per IOS 

2-3) Aplicacions per Android 

 

Tema 3. Garantit connectivitat amb clients, proveïdors i col·laboradors. 

3-1) Benvingut al món de les APIS 

3-2) Obtenint contingut, comerç i comunitat 

3-3) Distribuint contingut, comerç i comunitat 

 

Tema 4. Personalitzant la relació amb clients, proveïdors i col·laboradors. 

4-1) Utilitzant de bases de dades en aplicacions natives 

4-2) Característiques i potencial en IOS 

4-3) Característiques i potencial en Android 

 

 

 

6.- Recursos didàctics 
 
 



  
 

 

BIBLIOGRAFIA BÀSICA: 
 

Transparències del campus. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA: 
 
https://developer.apple.com/library/ios/navigation/ 
 
https://developer.android.com/training/index.html 
 

https://developer.apple.com/library/ios/navigation/
https://developer.android.com/training/index.html

