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GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA DE GESTIÓ I SISTEMES DE LA INFORMACIÓ

103334 - APLICACIONS MÒBILS

Informació general

Tipus d'assignatura : Obligatòria
Coordinador : Alfons Palacios Gonzàlez
Curs: Tercer
Trimestre: Tercer
Crèdits: 6
Professorat: 

Roger Bertran Capdevila  <rbertranc@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

Català

Competències que es treballen

Bàsica

Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les comptències que 
demostren mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Específica

Capacitat per a desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i sistemes software que satisfacin tots els requisits de l'usuari i que es comportin de forma 
fiable i eficient, siguin assequibles de desenvolupar i mantenir i compleixin normes de qualitat, aplicant les teories, principis, mètodes i pràctiques de 
l'enginyeria del software

Capacitat d'identificar i analitzar problemes i dissenyar, desenvolupar, implementar, verificar i documentar solucions software sobre la base d'un 
coneixement adequat de les teories, models i tècniques actuals

Capacitat per a dissenyar solucions apropiades en un o més dominis d'aplicació, utilitzant mètodes de l'enginyeria del software que integren 
aspectes ètics, socials, legals i econòmics

Capacitat per participar activament en l'especificació, disseny, implementació i manteniment dels sistemes d'informació i comunicació

Transversal

Que els estudiants coneixin un tercer idioma, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit, d'acord amb les 
necessitats que tindran les graduades i els graduats a cada titulació

Descripció

S'introduirà a l'estudiant a la programació de dispositius mòbils de forma nadiua. És una assignatura guiada per exemples on l'estudiant realitzarà molts 
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exercicis pràctics.

L'estudiant haurà de tenir consolidats els conexiements de les assignatures d'enginyeria del software 1 i 2, el laboratori de software 1, i el laboratori web

Resultats d'aprenentatge

A l'acabar el curs l'estudiant serà capaç de:

dissenyar i programar aplicacions mòbils (es concreta en els punts següents)
dissenyar i programar interfícies tenint en compte les especificitats dels aparells mòbils
dissenyar interfícies tenint en compte criteris d'usabilitat
usar els serveis que proveeix el SO
usar els fils d'execució de forma adequada
accedir i usar el sistema de fixers i bases de dades local 
accedir i usar els sensors dels aparells mòbils a les aplicacions
connectar aplicacions mòbils a la part del sistema d'informació a través d'internet

Metodologia de treball

Setmanalment hi haurà quatre hores de teoria (grup gran) i dues de pràctiques (grup petit al laboratori). Les sessions de teoria es desenvoluparan a base de 
petits exemples i durant les hores de laboratori es practicaran els conceptes introduits a la teoria. Es recoman que els estudiants duguin un portàtil a les 
sessions de teoria.

En la mesura que sigui possible es seguirà una metodilogia basada en el projecte de manera que els estudiants hagin de realitzar molts petits exercicis

Continguts

1. Introducció a la programació d'Aplicacions mòbils
2. Patrons d'interfícies gràfiques mòbils
3. Aplicacions multimèdia
4. Fils d'execució
5. Accés a dades locals i remotes
6. Programació dels sensors dels aparells mòbils
7. Consum de serveis remots

Activitats d'aprenentatge

1. Examen teoria: l'estudiant haurà de demostrar el seu coneixement sobre els bons usos i patrons en la programació de despositius mòbils
2. Pràctiques 1 a 4: l'estudiant haurà d'implementar les aplicacions mòbils especificades pel professor
3. Treball final: l'estudiant i el professor acordaran la realització d'una apliació que ha de servir com a síntesi del treball realitzat durant el curs

Sistema d'avaluació

La nota final s'optindrà a partir d'un examen, les pràctiques (hi haurà 4 lliuraments), els exercicis i participació a classe, i un treball final amb la següent 
ponderació:

Examen final: 20%
Exercicis i participació a classe: 5%
Pràctiques 45%
Treball final 30%

Normes de les proves

Per a cada activitat, els professors n'informaran de les normes i condicions particulars que les regeixin.

Les activitats unipersonals pressuposen el compromís de l'estudiant de realitzar-les de manera individual. Es consideraran suspeses totes aquelles activitats 
en què l'estudiant no s'ajusti a aquest compromís, independentment del seu paper (origen o destí)

És potestatiu dels professors acceptar o no lliuraments fora dels terminis que s'indiquin. En el cas que aquests lliuraments fora de termini s'acceptin, és 
potestatiu del docent decidir si aplica alguna penalització i la quantia d'aquesta.

Recursos

Bàsics
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