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Abstract
At present times, it´s unbelievable day-to-day without mobile phone, and more to the
point without a Smartphone. Due to the boom of these devices, more and more people
use many facilities they offer. Android is the operating system for devices phones that has
experienced a greater growth in recent years.
The main objective of this final project is to develop an Android app aimed at providing
assistance to students
The whole application is explained throughout the following document. We can find a
book in hand for a better understanding and a more friendly application can be found.
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1- Introducció:
Segons dades del institut nacional d'estadística a 2 d'octubre de 2014 la utilització de telèfons
mòbils es situa en un 96,4% de les llars espanyoles, amb edats compreses entre 16 i 74 anys.
Al llarg dels últims anys els dispositius mòbils més concretament els smartphones han absorbit
cada vegada més accions, des de la comunicació instantània entre dues o més persones fins a
la compra per Internet.
Cada dia surten noves App més còmodes i fàcils que ens permeten realitzar cada cop més
accions quotidianes des de la nostra ma.

1.1 Objectius del projecte:
L'objectiu principal d'aquest treball final de grau es el de desenvolupar una App Android
destinada a proporcionar una ajuda als estudiant, sent capaç d'emmagatzemar totes les
assignatures, taques,qualificacions i horaris que un estudiant anirà rebent al llarg del curs i
mostrar-li l'evolució de les qualificacions d'una determinada assignatura.
Un altre dels objectius principals d'aquest projecte es el de la forma d'arribar a l'usuari ja que
busca una interfase intuïtiva i senzilla.
Un objectiu que suposa el desenvolupament d'aquesta App per a mi es el d'instruir-me des de
zero en el camp del desenvolupament d'aplicacions Android i el de la programació en
llenguatge Java ja que en tots dos casos es la primera vegada que i treballo.
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1.2 Perquè una App Android?
Els motius pels quals hem vaig decantar per a realitzar una App fonamentalment han estat
dos: En primer lloc tenia la curiositat i el desig d'aprendre a programar una App per als
dispositius mòbils i en segons lloc per que crec que em pot ser molt útil de cara al futur.
El per que de realitzar la App per una plataforma Android i no per qualsevol altra del mercat és
purament estadístic ja que actualment la majoria de dispositius mòbils utilitzen aquest sistema
operatiu, això no impedeix que en el futur pugui desenvolupar App per a diferents
plataformes.
Segons dades de Kantar Worldpanel la utilització de sistemes operatius Android ha augmentat
a Espanya un 2% en l'últim any situant-se amb un 88,6% de manera que a Espanya 9 de cada
de 10 dispositius mòbils utilitzen Android, mentre que IOS arriba al 8,8% dels nous terminals
venuts. Windows en aquest mateix període perd 2,3% respecte el 2014 fins a quedar-se amb
un 2,5%.

Figura 1 Mercat de SO a Espanya [8]
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1.3 Fases de la realització
En aquest apartat es donarà una vista general sobre les fases seguides al llarg del
desenvolupament del projecte.
Estudi: Investigar sobre les possibles tecnologies a utilitzar, investigació i probes sobre
aplicacions relacionades, amb l'objectiu d'extreure el que es utilitzable en projectes semblants.
Anàlisis: Definir clarament els requisits de l'aplicació que es vol construir.

Disseny: Un cop acabades les dues fases anterior comencem a dissenyar l'arquitectura de
l'aplicació. Aquest pas inclou diversos diagrames que serviran per definir el disseny de
pantalles,bases de dades, ...
Implementació: Programació de l'aplicació Android en llenguatge Java.

Proves: durant la fase d'implementació i una vegada enllestida es necessària la realització de
proves que verifiquin el correcte funcionament de l'aplicació i la seva qualitat.
Documentació: És un factor molt important en el manteniment d'un projecte.
Manteniment: el manteniment d'un projecte software suposa una gran part del seu cicle de
vida. en aquest projecte pot no tenir molta importància però si de cara al futur amb el fi de
millorar i ampliar l'aplicació.
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2- Android
Android és un sistema operatiu basat en Kernel de Linux i dissenyat principalment per a
dispositius mòbils amb pantalla tàctil com poden ser smartphones i tablets. Android va ser
inicialment desenvolupat per Android Inc, i Google l'hi donava suport econòmicament, l'any
2005 va comprar la empresa.

2.1 Estructura d'Android
Com es pot apreciar en la següent imatge, Android esta estructurat en diferents capes.

Figura 2 Estructura Android [9]

En les següents línia es donarà una visió general de cada una de les capes que constitueixen
l'estructura Android. Cada una d'aquestes utilitza serveis proporcionats per les capes inferiors i
a la vegada aquesta ofereix els seus serveis a les capes superiors.
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Si partim d'una vista ascendent la primera capa que trobem es el nucli d'Android, que esta
basat en el Kernel de Linux com ja hem mencionat anteriorment. Aquesta capa s'encarrega de
proporcionar seguretat i suport per als controladors del dispositiu.
A continuació trobem Android rutine (l'entorn d'execució) que es situa al mateix nivell que les
llibreries i esta format per les core Libraries i la maquina virtual Dalvik.

Al mateix nivell es troben les llibreries natives , escrites en C/C++ entre elles podem destacar
Surface Manager o Administrador de superfícies: És l'encarregat de compondre els elements
de navegació de pantalla.
SQlite: Utilitzada per la creació i gestió de bases de dades relacionals.

El Framework d'Aplicació (entorn d'aplicació) representa principalment el conjunt d'eines de
desenvolupament de qualsevol aplicació.
Entre les rellevants podem trobar:
Views: Conjunt de vistes.
Location Manager: Proporciona serveis de localització a les aplicacions
Activity Manager: Gestiona el sicle de vida de les activitats.
Notification Manager: Permet mostrar notificacions a les activitats.
Content Provider: Permet accedir a d'altres aplicacions.

Per finalitzar a la capa més externa trobem la capa d'aplicació que esta formada per conjunt
d'aplicacions del dispositiu ja siguin natives o instal·lades per l'usuari, la gran majoria escrites
en llenguatge Java i totes elles utilitzen els serveis proporcionats per les capes anteriors.
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2.2 Versions del sistema operatiu
Android desenvolupa noves versions del seu sistema operatiu contínuament des de la primera
(v1.0) Apple Pie fins a l'actual (v5.0) Lollipop totes les actualitzacions incorporen noves
funcionalitats o milloren les existents.
Actualment en el mercat conviuen diferents versions Android, per aquest motiu a l'hora de
començar una aplicació cal decidir a partir de quina versió podrà ser utilitzada.
A continuació podem veure una taula amb els percentatges de terminals que utilitza cada
versió d'Android.
Versió
2.2
2.3.3-2.3.7
4.0.3-4.0.4
4.1 - 4.2
4.4
5.0 - 5.1

Nom
Froyo
Gingerbread
Ice Cream Sandwich
Jelly Bean
Kitkat
Lollipop

Percentatge
0.2%
4.1%
3.7%
31,8%
39,2%
21%

Figura 3 Percentatge de terminals [10]

Figura 4 Percentatge de terminals 2 [10]
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2.3 Estructura d'un projecte Android
Al començar un nou projecte, Android Studio genera un seguit de carpetes on cada una de
elles s'encarregarà de contindré uns arxius determinats. En aquesta imatge podreu veure el
que es generà a Android Studio al crear un nou projecte. Tot seguit comentarem aquelles
carpetes que resulten més importants.

il·lustració 1 fitxers projecte Android Studio

Carpeta /src/main/java
La carpeta /src conté tot el codi Java de l'App , les classes, el codi de cada vista, les funcions.
Android Studio genera de forma automàtica l'activitat principal en aquest cas MainActivity que
es troba dins la carpeta Java.

il·lustració 2 src

Carpeta /src/main/res
S'encarrega d'emmagatzemar els recursos de l'aplicació com ara cadenes de strings, imatges,
icones, vídeos. En funció del tipus de recurs aquest el guarda en la subcarpeta corresponent.
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il·lustració 3 res

Drawable: Conté les imatges i altres elements gràfics utilitzats per l'aplicació.
Layoud: Conté els arxius XML que defineixen la interfície gràfica de cada vista.
Menú: Conté la definició en XML dels menús de l'aplicació.
Values: Conté altres fitxers XML de recursos de l'aplicació com ara strings.xml, colors.xml
arrays.xml

Entre els arxius creats per defecte a la carpeta Layout destaca el XML activity_main.xml que
conté la definicó de la interficie gràfica de la vista principal. Per editar el contingut dels layouts
existeixen dues formes la primera és fent us de l'editor grafic en el qual mitjansant el ratoli
anirem inserint els diferents components.
En l'imatge següent és pot veure l'editor gràfic, a la part dreta es visualitza un terminal i a la
part central de l'imatge trobem el llistat d'elements que podem utilitzar.

il·lustració 4 Captura editor gràfic
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Una altra manera de modificar el Layout és el d'accedir directament l'arxiu XML en aquest cas
el que veuríem seria el següent.

il·lustració 5 Captura arxiu XML

El fitxer /src/main/AndroidManifest.xml
En aquest fitxer podem trobar la definició XML de molts dels aspectes de l'aplicació com ara el
nom, icona, cada una de les pantalles i els permisos necessaris per a la seva execució.

El fitxer /app/build.gradle
Conté informació necessària per a la compilació del codi:
-La versió del SDK de Android utilitzada
-La mínima versió de Android que suporta l'aplicació
-Referència a les llibreries externes (no son natives) utilitzades.
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2.4 Components principals
En aquest apartat veurem alguns dels components principals d'una aplicació Android.
Activity
Les activitats representen el component principal de la interfície gràfica d'una aplicació
Android. Podem pensar en una Activity com a una pantalla o finestra.
View
Les vistes son els components que formen la interfície gràfica, Android Studio posa a disposició
del programador una amplia col·lecció de vistes com per exemple quadres de
text,botons,llistes i imatges.
Content Provider
És el mecanisme que s'encarrega de compartir dades entre aplicacions. Mitjançant el Content
Provider la nostra aplicació podrà accedir a dades de diferents aplicacions.
Widget
Son elements visuals , que permeten informar sobre l'estat de l'aplicació al usuari directament
sobre la pantalla principal
Intent
Un intent es l'element bàsic de comunicació entre els diferents components Android descrits
anteriorment, els podem veure com els missatges que s'envien entre els diferent components
de l'aplicació.
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3 - Disseny
En aquest apartat es descriuran tots els processos de disseny de l'app per tal de complir amb
els requisits anteriorment esmenats.
El disseny de l'App ha anat canviant a mesura que avançava el projecte, els motius per als
quals un disseny a evolucionat han estat fonamentalment quest 3:
-La adquisició de nous coneixements.
-La implementació de noves funcionalitats.
-La no satisfacció dels requisits necessaris, o errors en els test.

En la imatge següent podem veure l'esquema de les vistes de l'aplicació, de quina manera
estan relacionades i per tant, com podem anar de una a l'altra vista.

il·lustració 6 Esquema vistes de l'aplicació.
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3.1 Manual d'usuari
En aquest apartat podrem observar els passos que s'han de seguir per fer una correcta
utilització de l'aplicació, per això visualitzarem captures de pantalla de les diferents vistes
senyalant cadascun dels elements i esmentant la seva funcionalitat.

Vista principal
Aquesta es la primera vista que es mostra a l'executar l'aplicació. Aquesta ens permet
visualitzar 3 vistes més utilitzant els botons (Tasques,Calendari,Gràfic), a més incorpora un
menú desplegable
qualificació).

que permetrà a l'usuari accedir a (Assignatures,nova tasca i nova

Al prémer un dels 3 botons la vista que apareix immediatament a sota canviarà. Per defecte la
vista que es mostra és la de Tasques.

Menú

Botons per canviar
de vista.

il·lustració 7 Vista principal
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Tasques
En aquesta vista podem veure totes les tasques prèviament creades i ordenades
cronològicament.
Ens permet desplaçar-nos per la llista en cas que alguns dels elements d'aquesta hagin quedat
amagats degut al número de tasques guardades.
Prement sobre un dels elements de la llista ens permetrà entrar en el menú d'edició de la tasca
seleccionada
Per introduir una nova tasca cal entrar al menú situat a la part superior dreta
seleccionar nova tasca, tot seguit es mostrar la vista corresponent.

i

Llista de tasques
guardades.

il·lustració 8 Vista tasques
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Calendari
Aquesta vista esta formada per un calendari que mostrarà a l'usuari aquells dies en els que te
una o més tasques programades.

il·lustració 9 Vista calendari

Els dies amb tasques programades apareixen de color vermell.
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Gràfic
Aquesta vista permetrà al usuari visualitzar les notes d'una assignatura mitjançant un gràfic.
Primer que tot l'usuari ha de seleccionar l'assignatura desitjada. A les hores es generarà un
gràfic que representarà cada una de les ponderacions introduïdes en assignatura en funció de
les qualificacions que tingui guardades.
El gràfic que es mostrarà és un gràfic de barres en el qual cada barra representa una
ponderació, i esta pintada amb el color que l'usuari ha seleccionat en la descripció de
l'assignatura.
En cas que hi hagi més d'una nota per a una única ponderació, es calcula la mitjana i és
representa el valor en el gràfic

selectors d'assignatura
i convocatòria.

Gràfic de barres.

il·lustració 10 Vista gràfic
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Assignatures
En aquesta vista podem veure totes les assignatures prèviament creades i ordenades
alfabèticament.
Ens permet desplaçar-nos per la llista en cas que alguns dels elements de la llista hagin quedat
amagats degut al número d'assignatures guardades.
Prement sobre un dels elements de la llista assignatures ens permetrà entrar al menú d'edició
de l'assignatura seleccionada.
Per introduir una nova assignatura cal entrar al menú situat a la part superior dreta
seleccionar nova assignatura, tot seguit es mostrar la vista corresponent.

Retornar a la
pantalla principal

i

Menú

Llista d'assignatures
guardades.

il·lustració 11 Vista assignatura
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Nova Tasca
Aquesta vista es utilitzada tan per la edició d'una tasca ja existent o per a crear-ne una de
nova. Per a introduir una nova tasca caldrà omplir els camps següents.
-Nom

-Comentari

- Data finalització

-Alertes

- Color

El primer camp Nom, identifica la tasca i es el nom que apareixerà en la vista tasques un cop
creada, el comentari és opcional permet a l'usuari introduir informació addicional.
Per fixar una data caldrà premé el boto "DATA", tot seguit es mostrarà la vista d'un calendari
que ens permetrà seleccionar dia - mes - any. Per defecte la data que mostra el calendari és
l'actual.
Una vegada acabat hem de prémer el boto guardar situat a la part superior dreta
d'aquesta manera la tasca quedarà correctament guardada. En el cas que estiguem editant una
tasca ja existent, tenim l'opció de guardar les modificacions o de esborrar la tasca de la base de
dades mitjançant el boto

.
Botons de guardar

Retornar a la
pantalla principal

tasca
tasca

i esborrar
.

Afegir nous avisos

il·lustració 12 Vista nova tasca
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Al prémer el boto d'esborrar apareixerà un missatge de confirmació que preguntaran a l'usaria
si esta segur de realitzar aquesta operació, si l'usuari selecciona acceptar s'esborrarà la tasca,
en canvi si prem el boto de cancel·lar no es produirà cap acció.

il·lustració 13 Missatge confirmació

Edició Alertes
El camp Alertes es optatiu i ofereix la possibilitat de crear un esdeveniment a Google calendar
amb les dades que defineixen la tasca (nom, comentari i data finalització) i a més a més
introduir múltiples avisos que es produiran abans de la data de finalització.

Al prémer el boto d'afegir mou avis
en que es generarà l'alerta.

apareix un selector nou on l'usuari escull el temps

Tot seguit veurem un exemple d'una tasca i de quina manera es mostra en el Google calendar.

il·lustració 14 Exemple nova tasca
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Nova qualificació
Aquesta vista permet a l'usuari introduir una nota, per fer-ho caldrà seleccionar una
assignatura existent, una ponderació i una convocatòria. tot seguit només caldrà introduir un
nom, un comentari i una nota de 0 a 10 amb la possibilitat d'introduir números decimals.
Una vegada seleccionada l'assignatura els dos selector següent actualitzen el seu contingut en
funció de l'assignatura anteriorment seleccionada.
Una vegada acabat hem de prémer el boto guardar situat a la part superior dreta
d'aquesta manera la qualificació quedarà correctament guardada.

camp per introduir
la nota de 0 a 10.

il·lustració 15 Vista nova qualificació.
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Nova assignatura
Aquesta vista es utilitzada tan per l'edició d'una assignatura ja existent (menú edició) o per a
crear-ne una de nova.
-Nom

-Comentari

- num. convocatòries -Horari setmanal

- Ponderacions

-Color
El primer camp Nom, identifica la tasca i és el nom que apareixerà en la vista assignatures un
cop creada, el comentari es opcional permet a l'usuari introduir informació addicional.
Num. convocatòries és un selector que permet a l'usuari diferenciar entre una assignatura que
només cursa un a vegada o si es tracta d'una que realitza al llarg dels trímetres per tant
l'assignatura es avaluada 3 vegades.
Una vegada acabat hem de prémer el boto guardar situat a la part superior dreta
d'aquesta manera l'assignatura quedarà correctament guardada. En el cas que estiguem
editant una assignatura ja existent, tenim l'opció de guardar les modificacions o de esborrar
l'assignatura de la base de dades mitjançant el boto

.

Al prémer el boto d'esborrar apareixerà un missatge de confirmació que preguntaran a l'usaria
si esta segur de realitzar aquesta operació, si l'usuari seleccionar acceptar s'esborrarà
l'assignatura, en canvi si prem el boto de cancel·lar no es produirà cap acció.

il·lustració 16 Missatge de confirmació assignatura
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Botons de guardar
Retornar a la
vista assignatura

assignatura
i
esborrar assignatura
.

il·lustració 17 Vista nova assignatura
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Edició del Horari setmanal.

il·lustració 18 Horari setmanal

Una vegada hem fet clic al boto
, s'afegirà una nova línea d'horari setmanal, en aquesta
línea podem identificar 3 elements, començant d'esquerra a dreta trobem el selector de dia de
la setmana, que per defecte mostra el dilluns però si fem clic sobre seu es desplega el llistat de
dies que podem seleccionar.
Els altres dos botons Hora In i Hora fi els farem servir per seleccionar la hora inici i la hora de
finalització de les classes, si fem clic sobre un dels botons apareixerà un rellotge que ens
permetrà seleccionar la hora, un cop fet només caldrà prémer el boto acceptar i l'hora quedarà
guardada.

Un cop a quedat guardada l'hora el text que apareix al boto (per defecte Hora in/fi) es veurà
alterat i en el seu lloc apareixerà la hora anteriorment seleccionada.
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Edició de ponderacions.

il·lustració 19 Ponderació

Una vegada hem fet clic al boto
, s'afegirà una nova línea de ponderacions, en aquesta
línea podem identificar 3 camps, d'esquerra a dreta trobem un selector que ens proporciona
un conjunt de possibles noms.
En segon lloc trobem el camp on s'ha d'introduir el valor del percentatge.
I per finalitzar trobem el selector de color que ens permet escollir un color representatiu de la
ponderació, aquest color serà utilitzat en la vista gràfica.
Una vegada escollit el color, el boto canviarà el seu fonts per l'escollit.

il·lustració 20 Exemple ponderació
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3.2 Manual Tècnic
En aquest apartat es mostra un manual més detallat del funcionament de l'aplicació, on es
tractarà més en profunditat la implementació de cadascuna de les vistes que formen
l'aplicació.
La creació de cada una de les vistes a estat implementada en fragments , d'aquesta manera
un mateix fragment pot ser cridat per diferents vistes de manera que aporta més flexibilitat al
projecte.
El que s'ha fet a estat crear les vistes com a Blank Activity with fragment i tot seguit crear tots
els fragment que utilitzarem, el gruix del codi Java es trobarà en ells i no en l'Activity ja que
aquesta només s'encarregarà de fer la crida al fragment corresponent.

Vista principal
Implementa un tab de 3 elements (tasques, calendari i gràfica) que s'encarrega de cridar el
fragment corresponent cada cop que l'usuari prem el boto amb el nom de la vista o es
desplaça d'un element cap a l'altre.

Menú ActionBar

Tabs
il·lustració 21 Vista principal

La vista principal incorpora un menú ActionBar el qual es accessible independentment de quin
element del tab estiguen visualitzant.
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La vista tasques
Esta formada per un Listview que agafa com a element de la llista totes les tasques de la base
de dades i les ordena cronològicament.

A més incorpora una funció onItemClick que identifica l'element seleccionant, tot seguit busca
tota l' informació referent l'element en la base de dades i la carrega als objectes.

il·lustració 22 Carregar objecte tasca

Per acabar crea un nou intent cap a nova tasca i l'hi passa com a extra l'objecte amb les dades
recollides.

il·lustració 23 Intent NewTaskActivity
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ListView

il·lustració 24 ListView tasques

vista assignatura
Esta formada per un Listview que agafa com a element de la llista totes les assignatures de la
base de dades i les ordena alfabèticament.

il·lustració 25 Consulta BBDD assignatura

A més incorpora una funció onItemClick que identifica l'element seleccionant, tot seguit busca
tota l' informació referent l'element en la base de dades i la carrega als objectes.
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il·lustració 26 Carregar objecte assignatura

Per acabar crea un nou intent cap a nova assignatura i li passa com a extra l'objecte amb les
dades recollides.

il·lustració 27 Intent NewSubjectActivity

ListView

il·lustració 28 ListView assignatura
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Nova tasca
Els components que formen la vista son els següent:
Dos EditText que permeten introduir nom i comentari.
Un ImageButton que permet a l'usuari seleccionar un color de la col·lecció, un cop seleccionat
l'ImageButton passa de color gris(per defecte) al color escollit.
Un boto que al ser premut recupera el calendar de l'objecte o pel contrari en crea un de nou
en cas que sigui la primera vegada. Un cop està en possessió del calendar ja te tot el necessari
per cridar el DatePickDialeg (selector de data) passant com a paràmetres el calendar anterior.

il·lustració 29 DatePicker

Un LinearLayout que cada vegada que l'usuari prem el boto d'Alertes
fragment més sota l'anterior.

aquest afegeix un

il·lustració 30 Nou fragment
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EditText

ImageButton

Selector de Data

LinearLayout

Il·lustració - Vista nova tasca.
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A l'introduir un avis en una tasca es crea un esdeveniment a Google calendar. De realitzar
aquesta tasca sen encarrega la funció insertEvent que primer que tot configura l'esdeveniment
amb les dades que demana Google calendar pesant-li la data, el nom i el comentari que
l'usuari a introduït en la tasca.
Una vegada creat l'esdeveniment introdueix els recordatoris o alertes.

il·lustració 31 Funció insertEvent

Per a que l'aplicació pugui accedir a Google calendar a de disposar d'una sèrie de permisos un
per a cada operació que es vulgui dur a terme, en el cas d'aquest projecte els permisos
requerits son els de lectura i escriptura.
Aquest permisos han d'estar col·locats en l'arxiu AndroidManifes.xml de la següent manera.

il·lustració 32 Permisos d'execució
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Vista nova assignatura
Els components que formen la vista son els següent:
Dos EditText que permeten introduir nom i comentari.
Un Spinner que permet seleccionar el numero de convocatòries.
Dos LinearLayout , un per Horari setmanal i un per ponderacions que s'encarreguen de cridar
els fragment corresponents quan l'usuari prem el boto

.

EditText

Spinner

LinearLayout
Horari setmanal

LinearLayout
ponderacions

il·lustració 33 Nova assignatura
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LinearLayout Horari setmanal

il·lustració 34 Horari Setmanal

Esta format per un LinearLayout de 3 elements, un Spinner que permet seleccionar el dia de la
setmana i dos botons.
Al prémer un dels botons es crida TimePickDialog (selector d'hora i minut) i el configura
adequadament tenint en compte si ha estat creat des de zero ho si ja existeix a la base de
dades.

il·lustració 35 TimePicker

Els dos botons tenen el mateix comportament un es per la hora d'inici i l'altre per la hora de
finalització
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LinearLayout Ponderació
Esta format per 3 element un Spinner que permet seleccionar el nom de la ponderació, un
EditText per introduir el valor i un boto que crida un selector de color

il·lustració 36 Ponderacions

La vista calendari
Crea un calendari nou i tot seguit realitza una consulta a la taula de tasques i busca tots els
dies en que hi ha una o mes tasques programades, un cop te els dies, els pinta de color vermell
en el calendari.

il·lustració 37 Consulta calendari
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La vista Gràfic
Consta de dos Spinners utilitzats per a la selecció d'assignatura i convocatòria. Una vegada te
l'assignatura busca en aquesta totes les ponderacions i tot seguit per a cada ponderació totes
les notes introduïes. Si per una qualificació existeix més d'una nota a les hores calcula la
mitjana entre totes les notes existents.

il·lustració 38 Consulta Spinners

Cada vegada que l'usuari selecciona una assignatura diferent o canvia de convocatòria el gràfic
s'actualitza automàticament.
La funció encarregada de realitzar la consulta a la bases de dades es la següent. Aquesta funció
busca per l'assignatura seleccionada totes les ponderacions, i les notes les busca en funció de
la ID d'assignatura i de la convocatòria seleccionada per l'usuari.

il·lustració 39 Funció consulta notes
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La vista nova qualificació
La vista esta formada per 3 Spinners amb la particularitat que al seleccionar una assignatura
del primer Spinner els dos posteriors modifiquen el seu contingut per adequar-se al de
l'assignatura seleccionada. Per a poder aconseguir això a fet falta construir un Adapter
personalitzat per a l Spinner ponderació i un per a convocatòria.

il·lustració 40 Spinner assignatura + consulta

Un altre factor important es que el camp nota permet introduir números decimals no superior
a 10.

il·lustració 41 Classe mínim i màxim
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3.3 Esquema BBDD
Per a la realització d'aquest projecte s'han utilitzat bases de dades locals, es a dir totes les
bases de dades en troben en el terminal.
A continuació podrem veure l'esquema entitat relació de la base de dades utilitzada.

il·lustració 42 Esquema entitat relació

En aquest esquema podem veure en detall com han estat definits cadascun dels elements de
la taula en funció de la dada que emmagatzemaran.
L'esquema ens mostra la relació entre les taules, com podreu veure la taula assignatura esta
relacionada amb ponderació,horari i qualificació, mentre que la taula tasca només te relació
amb avis. Aquest fet es produeix ja que es buscava que l'usuari tingues la possibilitat de
introduir tot tipus de tasques que estiguessin o no relacionades amb alguna assignatura,
d'aquesta manera es veu ampliada la utilitat de l'aplicació.
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3.4 Tecnologies utilitzades
Android Studio
És un entorn de desenvolupament d'aplicacions per a la plataforma Android gratuït.
Pencil
És una eina de programari lliure utilitzada per crear una vista prèvia de la interfície gràfica que
ajudarà en el seu disseny en codi XML.
SourceTree
Un programa utilitzat per a dur el control de versions del projecte, permet actualitzar els fitxer
i portar un control de tots els canvis que san fet, així com recuperar versions anteriors.
Java
Es un llenguatge de programació orientat a objectes dissenyat amb l'objectiu de tenir el mínim
de dependencies . La seva intenció es la de permetre als desenvolupadors d'aplicacions que
descriguin el seu codi una vegada i s'executi en qualsevol dispositiu.

3.5 Llibreries utilitzades
En aquest apartat veurem les llibreries que s'han utilitzant duran la elaboració del projecte,
amb l'objectiu de facilitar la vida al programador.
La utilització de cada llibreria va precedida d'una dedicació en cerca d'informació sobre el
funcionaments de la mateixa i si aquesta s'adapta o no als requisits del projecte.
DataTimePicker: Aquesta llibreria ens permet utilitzar una finestra de selecció de data i hora
d'una forma que resulta còmode per a l'usuari ja que aquest li mostra un calendari en el cas de
seleccionar data o un rellotge si en canvi el que volem es seleccionar una hora.
ColorPicker: Aquesta llibreria ens permet mostrar una finestra de selecció de colors, on
l'usuari veurà el color que te seleccionat i li permetrà canviar-lo si així ho desitja.
ContentProvider-generator: Aquesta llibreria permet crear les funcions que s'encarregaran
d'accedir a la base de dades.
caldroid: Genera la vista d'un calendari.
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4 - Test
Una de les parts més important a l'hora de realitzar un projecte es la part de depuració i test.
Aquesta part no només es realitza al finalitzar el projecte sinó que es duu a terme al llarg de
tota la fase d'elaboració.

4.1 mètode per depurar
Android Studio permet depurar aplicacions executant-les en un emulador o en un dispositiu
Android físic, un cop escollit el mètode d'execució podem depurar el codi de diferents
maneres, utilitzant missatges de Log o col·locant breakpoints en el nostre codi.
A continuació veurem en que consisteixen aquests mètodes i de quina manera els podem
utilitzar.
Per poder executar una plicació en mode depuració, es construeix una APK signada amb una
clau de depuració i aquesta s'instal·la en el terminal o a l'emulador. En el meu cas he utilitzat
un terminal físic per aquest motiu hem centraré més en aquesta opció.
per depurar l'aplicació en Android Studio:
1- Obrir el projecte
2-Fer clic en l'opció depurar de la barra d'eines.
3- Seleccionar el hardware que vulguem utilitzar de la finestra "Choose Device" i prémer el
boto "OK"
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il·lustració 43 Captura finestra "Choose Device".

Tot seguit Android Studio obrirà la finestra d'eines de depuració, En aquesta finestra es mostra
les variables i les discussions. En la pestanya Consola podem veure l'estat del dispositiu i en la
pestanya Logcat podem veure el registre del sistema.

il·lustració 44 Captura finestra depuració

A continuació veurem la utilització dels breakpoints, ja que aquest s'utilitzen quan estem
executant l'aplicació en mode depuració.
Els breakpoints ens permeten parar l'execució de l'aplicació en el punt del codi que desitgem,
d'aquesta manera podem visualitzar l'estat de les variables,avaluar expressions i continuar
l'execució línea per línea.
1- Obrim el codi front en el lloc on vulguem col·locar el breakpoint.
2-Localitzeu la línea desitjada i feu clic a la part esquera de la mateixa com podem veure a la
següent imatge.
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il·lustració 45 BreakPoint

3- Arranquem l'aplicació en mode depuració.
Tot seguit Android Studio obrirà la finestra d'eines de depuració. En aquesta finestra trobarem
les eines destinades als breakpoitns que ens permetran avaluar expressions, avançar a la
següent línea del codi i a la primera o la ultima línea dins la crida d'un mètode.

il·lustració 46 Eines de depuració
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5- Conclusions
Aquest capítol es dedica a conclusions finals i personals extretes del projecte al llarg de tot el
proses de desenvolupament.
S'han complert amb els objectius i requisits proposats inicialment. El principal i amb el qual es
buscava aportar alguna cosa diferent, un distintiu respecte altres aplicacions existents a estat
la implementació d'una eina que permet a l'usuari emmagatzemar les seves notes i visualitzar
la qualificació del conjunt de l'assignatura d'una manera rapida mitjançant un gràfic de barres.
L'aplicació desenvolupada ofereix a l'usuari la capacitat de d'ur un control complert de les
tasques i assignatures que anirà cursant.
Encara que l'aplicació a estat dissenyada per a que l'utilitzi un estudiant no tota l'aplicació esta
centrada en les assignatures sinó que s'ha aconseguit que les tasques no depenguin d'una
assignatura i per tant l'usuari pugui introduir tasques de qualsevol tipus encara que no estiguin
relacionades amb la docència.
Fent referència al que a estat el desenvolupament tècnic del projecte a estat difícil sintetitzar
totes les idees i requisits dels que partíem en un principi. Per aquest motiu les fases inicial en
que hi trobem la planificació i la recerca han estat de vital importància.
A part dels objectiu referents a l'aplicació també destaco el haver après a desenvolupar una
aplicació Android des del inici, passant per totes les seves fases i adquirir el coneixements de
Java i Android dels quals pràcticament no en tenia coneixement i que al llarg de les fases del
projecte he anat adquirint.
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6-Annex
Per motius d'eficiència el lliurament del Annex amb el codi complert de l'aplicació es realitzarà
en format digital.
Adjunt en el CD trobareu la carpeta Projecte_app que conté tot el codi de l'aplicació: llibreries,
codi Java, bases de dades i arxius .XML la estructura que segueix la carpeta es la mencionada
anteriorment (veure 2.3 Estructura d'un projecte Android).
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