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IC03 – Native Android app Design & Development 
Detailed Description 
 
 
 
Objectives 
 

• To learn how to install JDK for the appropriate OS (Unit 1). 
• To learn how to install Android SDK for the appropriate OS (Unit 2). 
• To learn how to install Android Studio for the appropriate OS and proceed with 

postinstallation setup (Unit 3). 
• To learn how to write and run your first 'Hello World' app both on a virtual and 

physical device, as well as digitally sign it and upload it to Google Play  (Unit 4). 
 

 
Teaching material description 
  
In this formative unit we will download and install both JDK, together with its 
documentation, and Android Studio (official Android IDE since December 2014). 
However, in order to prevent possible delays, the downloaded files can be provided by 
the teacher since their license agreement allow us to do so. Besides, a Google Play 
account on behalf of the high school should be previously set up. 
 
Methodology 
 
Students will work in pairs or groups of three at most. There should be at least one 
physical mobile Android device, namely a smart phone with its corresponding USB 
cable per group.  
 
The material shown here will take a Linux/Ubuntu distribution as reference OS, but 
similar procedures are available for other platforms. 
 
Notwithstanding units 1 to 3 being straightforward, they should be placed in context to 
have a good grasp on the history, evolution and most remarkable differences between 
versions. 
 
Regarding assessment, units 1 to 3 will account for as much as ten points, task 4 will 
account for up to thirty points and finally, task 5 will be granted a maximum of fourty 
points, adding up to a total of one hundred points. 
 
On the other hand, since these activities will be taught in the context of modules 7 and 
8 of DAM, corresponding to several learning outcomes such us: “Genera interfícies 
gràfiques d'usuari mitjançant editors visuals fent servir les funcionalitats de l'editor i 
adaptant el codi generat” and “Genera interfícies gràfiques d'usuari basades en XML 
fent servir eines específiques i adaptant el document XML generat”, it is up to every 
instructor to decide what, if any, weight to be assigned. 
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Resources 
 
Most resources, if not all, belong to Google and Oracle Corporation. To download the 
latest JDK, go to JDK download site and to download Android Studio, go to Android 
Studio download side.  
 
You can also take a look at Java and Android licenes agreements. 
 
Teaching material in context 
 
 
Vocational Training Family Informàtica i Comunicacions
Vocational Training Speciality Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma 
Modules Module Name
M07 Disseny d'interfícies
M08 Programació de dispositius mòbils i multimèdia 
 
 
 
Mòdul 7: Desenvolupament d’interfícies 
 
UF1. Disseny i implementació d’interfícies: 79 hores 
 
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació: 
 
1. Genera interfícies gràfiques d'usuari mitjançant editors visuals fent servir les 

funcionalitats de l'editor i adaptant el codi generat. 
1.1. Crea una interfície gràfica fent servir els assistents d'un editor visual. 
1.2. Utilitza les funcions de l'editor per situar els components de la interfície. 
1.3. Modifica les propietats dels components per adaptar-les a les necessitats de 

l'aplicació. 
1.4. Analitza el codi generat per l'editor visual. 
1.5. Modifica el codi generat per l'editor visual. 
1.6. Associa als esdeveniments les accions corresponents. 
1.7. Desenvolupa una aplicació que inclou la interfície gràfica obtinguda. 

 
2. Genera interfícies gràfiques d'usuari basades en XML fent servir eines 

específiques i adaptant el document XML generat. 
2.1. Descriu les avantatges de generar interfícies d'usuari a partir de la seva 

descripció XML. 
2.2. Genera la descripció de la interfície en XML fent servir un editor gràfic 
2.3. Analitza el document XML generat.  
2.4. Modifica el document XML. 
2.5. Assigna accions als esdeveniments.  
2.6. Genera codi corresponent a la interfície a partir del document XML. 
2.7. Programa una aplicació que inclou la interfície generada.  
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Mòdul 8: Programació multimèdia i dispositius mòbils 
 
UF1. Desenvolupament d’aplicacions per dispositius mòbils: 45 hores 
 
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació: 
 
1. Aplica tecnologies de desenvolupament per dispositius mòbils avaluant les seves 

característiques i capacitats 
1.1. Analitza les limitacions que planteja l'execució d'aplicacions als dispositius 

mòbils 
1.2. Descriu diferents tecnologies de desenvolupament d'aplicacions per 

dispositius mòbils 
1.3. Instal•la, configura i utilitza entorns de treball pel desenvolupament 

d'aplicacions per dispositius mòbils 
1.4. Descriu configuracions que classifiquen els dispositius mòbils segons les 

seves característiques 
1.5. Descriu perfils que estableixen la relació entre el dispositiu i l'aplicació 
1.6. Analitza l'estructura d'aplicacions existents per dispositius mòbils identificant 

les claus utilitzades. 
1.7. Realitza modificacions sobre aplicacions existents 
1.8. Utilitza emuladors per comprovar el funcionament de les aplicacions 

  
2. Desenvolupa aplicacions per dispositius mòbils analitzant i fent servir les 

tecnologies i llibreries específiques.  
2.1. Genera l'estructura de classes necessària per l'aplicació 
2.2. Analitza i utilitza les classes que modelen finestres, menús, esdeveniments i 

controls per al desenvolupament d'aplicacions gràfiques senzilles. 
2.3. Realitza proves d'interacció usuari-aplicació per optimitzar les aplicacions 

desenvolupades a partir d'emuladors. 
2.4. Empaqueta i desplega les aplicacions desenvolupades en dispositius mòbils 

reals 
2.5. Documenta els processos necessaris pel desenvolupament de les 

aplicacions. 
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English Learning Outcomes 
 

1. Reconeix informació professional i quotidiana de l’àmbit del desenvolupament 
d’aplicacions per a dispositius mòbils continguda en discursos orals emesos en 
llengua estàndard, analitzant el contingut global del missatge i relacionant-lo 
amb els recursos lingu�ístics corresponents.  

 
2. Interpreta informació professional de l’àmbit del desenvolupament d’aplicacions 

per a dispositius mòbils continguda en textos escrits senzills, analitzant de 
manera comprensiva els continguts.  

 
3. Emet missatges orals clars i ben estructurats, participant com a agent actiu en 

converses professionals.  
 
 
Attachments 
 
 

Teacher's material: 
 

- Teacher's guide  
 
Student's material:  
 

- Formative Unit 1 
- Formative Unit 2 
- Formative Unit 3 
- Formative Unit 4 

 
 
Authoring  
 
 
Pep Mendez has been working as a Java trainer since 2000 and as an Android trainer 
and developer since 2010. He is a Software Engineer, SUN Java Programmer, 
Developer & Web Component Developer Certified as well as C1 English Certified. 
 
Do not hesitate to visit my site . 
 
 
 
 


