universitari

MÀSTER

DIRIGIDO A
El Màster està especialment dirigit a titulats en estudis Tècnics,
Superiors o de Grau en Enginyeria Informàtica o en Enginyeria
Multimèdia, així com a titulats d'altres estudis que compten amb
competències en Enginyeria del Programari i Programació Orientada a
Objectes, i que desitgen especialitzar-se en el desenvolupament
d'aplicacions per a dispositius mòbils i en les principals tecnologies
utilitzades en aquest tipus de desenvolupaments, prestant especial
atenció a les plataformes Android i iOS.

CRITERIS D'ADMISSIÓ
Són admeses preferentment les persones que posseïsquen una titulació
superior en Informàtica:
Grau en Enginyeria Informàtica
Grau en Enginyeria Multimèdia
Enginyeria Informàtica
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
També s'admetrà a persones d'altres titulacions que compten amb
competències en Enginyeria del Programari i Programació Orientada a
Objectes.

PREINSCRIPCIÓ, MATRÍCULA I TAXES

L'ordre d'admissió s'estableix en funció de la nota mitjana en l'expedient
acadèmic.

Preinscripció: sol·licitud mitjançant formulari electrònic des de maig fins a
setembre, en diversos períodes, gestionada pel Centre de Formació
Contínua. Una vegada admès/a se t'indicaran els passos a seguir, perquè
pugues matricular-te on-line en la teua Facultat o Escola a través
d'UAcloud CV.
Taxes: les taxes de matrícula les estableix anualment la Generalitat
Valenciana, mitjançant decret del Consell.
+info: http://web.ua.es/va/continua/masters-universitaris.html

INFORMACIÓ I CONTACTE
Escola Politècnica Superior
mastermoviles@eps.ua.es
965 90 99 11
965 90 36 44
web.ua.es/va/masters-oficials.html
www.eps.ua.es/va/master-moviles

Desenvolupament
de Programari per a
Dispositius Mòbils

TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR

OBJECTIUS DEL MÀSTER I COMPETÈNCIES
El Màster Universitari en Desenvolupament de Programari per a Dispositius
Mòbils té com a objectiu l'especialització en el desenvolupament
d'aplicacions per a les principals plataformes mòbils.
El màster té un caràcter fonamentalment pràctic, abastant totes les fases
del desenvolupament d'aplicacions mòbils, des de la seua concepció i
disseny, fins a la seua difusió i publicació. Es fa especial incidència en les
característiques dels dispositius i les diferents tecnologies que incorporen,
per a d'aquesta forma desenvolupar la capacitat de dissenyar i implementar
aplicacions que s'adapten de forma correcta a diferents tipus de dispositius i
aprofiten les seues característiques de forma eficient i responsable.
S'estudia la forma de desenvolupar aplicacions i utilitzar en elles les
característiques proporcionades pels dispositius tant mitjançant les
principals plataformes natives de desenvolupament (Android i iOS), com
mitjançant eines alternatives de desenvolupament multiplataforma (com
per exemple Unity, Cocos2d-x, Ionic, Sencha Touch, PhoneGap, Adobe AIR,
etc), per a d'aquesta manera ser capaç de seleccionar i utilitzar les
tecnologies de desenvolupament adequades per a cada projecte.

PLA D'ESTUDIS
Els 60 crèdits ECTS que constitueixen el pla d'estudis s'organitzen en un
total de 48 crèdits en matèries obligatòries, i 12 crèdits d'un Treball Final de
Màster en el qual es realitzarà una avaluació global de les competències de
la titulació.
Tipus de matèria
Obligatòries
Treball final de màster
Crèdits totals

Crèdits
48
12
60

L'estudiant podrà cursar el màster en dues modalitats: temps complet, amb
una durada d'un any acadèmic, o temps parcial, amb la qual es podrà
realitzar el màster al llarg de dos anys, per a així facilitar la compatibilització
del màster amb altres ocupacions professionals. En la web del màster poden
trobar-se recomanacions de matrícula per a aquells que opten per la
modalitat a temps parcial.
Crèdits
ECTS
Tecnologies per al Desenvolupament d'Aplicacions per a Mòbils
6
6
Interfície d'Usuari en Dispositius Mòbils
6
Persistència de Dades en Dispositius Mòbils
Programació Hipermedia per a Mòbils
6
Gràfics i Multimèdia
6
Serveis de les Plataformes Mòbils
6
Programació Optimitzada per a Dispositius Mòbils
6
Videojocs per a Dispositius Mòbils
6
Treball Final de Màster
12
Assignatura

MODALITAT I LLENGUA/LLENGÜES D'IMPARTICIÓ
El màster s'imparteix en modalitat presencial i de forma íntegra en castellà.

EIXIDES PROFESSIONALS
Aquest Màster complementa la formació tecnològica impartida en les
titulacions d'Enginyeria Informàtica i Enginyeria Multimèdia i proporciona
una especialització en el desenvolupament d'aplicacions orientades a
plataformes mòbils.
Existeix una alta demanda en el mercat laboral de professionals
especialitzats en el desenvolupament d'aplicacions dirigides a dispositius
mòbils. A més, la formació impartida en aquest màster també permet la
publicació d'aplicacions de forma autònoma en les diferents tendes online
que ens ofereixen les diferents plataformes mòbils, com per exemple l'App
Store o Google Play Market. Per tot açò, el perfil idoni per a aquest màster
són aquelles persones que cerquen especialitzar-se en les principals
tecnologies de desenvolupament per a mòbils tant per a accedir al mercat
laboral com per a iniciar els seus propis projectes.

Tecnologies per al Desenvolupament d'Aplicacions per a Mòbils.
Característiques dels dispositius. Xarxes de comunicació mòbils i
connectivitat sense fil. Tecnologies i eines per al desenvolupament
d'aplicacions.
Interfície d'Usuari en Dispositius Mòbils. Disseny d'interfícies
responsive. Usabilitat i accessibilitat. Patrons de disseny. Ús i creació de
components de la interfície en Android i iOS.
Persistència de Dades en Dispositius Mòbils. Emmagatzematge de
preferències. Sistemes de fitxers. Bases de dades i persistència
d'objectes. Gestió de versions del magatzem de dades.

Programació Hipermedia per a Mòbils. Tecnologies web. HTML5 i
CSS3. Aplicacions híbrides. Sencha Touch. Ionic. Laravel. PhoneGap.
Creació i consum de serveis web.
Gràfics i Multimèdia. Gràfics 2D i 3D. Optimització de formats
multimèdia. Reproducció, captura i processament de mitjans.
Streaming i plataformes de difusió de continguts.
Serveis de les Plataformes Mòbils. Eines i plataformes per a la
publicació d'aplicacions. Serveis de les plataformes. Integració de
xarxes socials i serveis en el núvol. Monetització. Notificacions push.
Programació Optimitzada per a Dispositius Mòbils. Ús de dispositius
externs. Internet of Things. iBeacon. Unitats de processament. Sensors.
Geoposicionament. Ús eficient del maquinari del mòbil.
Videojocs per a Dispositius Mòbils. Motors i eines per a videojocs.
Unity 3D. Cocos2d-x. Físiques. Box2D. Optimització de recursos.
Adaptació a mòbils. Plataformes socials per a videojocs.

