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Pesentación
Como bos galegos que somos quixemos facer, como non podería ser 
doutro xeito, unha app basada en Galicia. En galego por 
suposto, pero a primeira pregunta que nos fixemos foi, que 
podemos dicir de Galicia (hai demasiadas cousas), entón chegou 
a gran idea, facer unha aplicación para dar a coñecer Galicia, 
os lugares de interese, os hoteis, os restaurantes, as zonas… 
en resumo unha app que ten que ver co turismo e a hostalería 
dentro da nosa comunidade. Pasou un tempo ata que logramos ter 
unha idea clara de como dispor as cousas, pero unha vez feito 
isto foi todo bastante rápido, puxémonos a traballar e a buscar 
a información necesaria, logo dun tremendo esforzo este é o 
resultado. GALICIAN, unha app por e para Galicia.



Presentación
Esta é a primeira 
pantalla que 
aparece ao abrir a 
aplicación. Consta 
tan só dun botón e 
unha imaxe de fondo 
que é un collage de 
moitas fotos de 
lugares galegos.

Ao premer o botón inicial pasa a 
verse a scren2 que é o menú 
principal da aplicación con 5 botóns 
e varias imaxes.



Provincias 
Nesta pantalla vese un mapa 
simple de Galicia que ten 4 
botóns, un por provincia, 
están invisibles, de xeito 
que ao premer en cada 
provincia ábrese o buscador 
para amosar unha páxina web 
con información de cada 
provincia respectivamente.



Hoteis e restaurantes
Nesta pantalla danos dúas opcións, 
unha Hoteis e outra Restaurantes. 
Ao facer click en cada apartado 
amosa os mellores hoteis e 
restaurantes de Galicia na páxina 
de Tripadvisor (das mellores no 
tema de hostalería) 
respectivamente. Ao manter pulsado 
cada botón vai a unha páxina de 
suxerencias nosas de hoteis e outra 
de restaurantes.

-Neste apartado non 
nos pareceu 
necesario incluir os 
bloques xa que son 
moi simples. Os 
elementos son 
activitystarter e 
botóns.



Hoteis
Esta é a pantalla de Hoteis, o que fai 
é amosar unha lista de hoteis que 
contén a información de ubicación, o 
prezo por noite, o teléfono e algúns 
dos servizos que ofrece. O botón que 
contén o enlace envíache a páxina web 
do hotel para realizar unha reserva ou 
consultar calquera cousa. Ao premer o 
botón seguinte cambia todos os 
elementos da lista de maneira que o 
hotel se corresponda cos información.



Bloques de hoteis Os elementos que usamos 
nestes apartados foron 
botóns, tablearrangement, 
textlabels, 
activitystarters, Images 
e listas cos seus 
respectivos bloques de 
control.
Un apartado moi difícil 
polos numerosos bloques e 
o traballo que tivo ter 
que buscar toda a 
información dos hoteis e 
restaurantes.



Restaurantes
Nesta pantalla amósanse catro 
apartados, un por provincia, ao 
pulsar cada provincia amósanse en 
Maps os restaurantes de cada 
provincia respectivamente. Como 
vedes hai dous recomendacións por 
provincia, co nome que ao pulsalo 
amosa a páxina web do restaurante ou 
pola contra unha de Tripadvisor e o 
número de teléfono que ao pulsalo da 
opción a realizar unha chamada.



Bloques de restaurantes
Neste apartado usamos menos 
elementos que no anterior, 
practicamente todo son botóns 
que realizan unha chamada ou 
reenvíanche a unha páxina web. 
Usamos un phonecall e un 2 
activitystarter. O principal 
problema foi o deseño da 
páxina que quedou un tanto 
simple porque non 
encontrabamos o modo axeitado 
de colocar os elementos.



Mapa
Neste apartado 
tan só temos un 
botón que ábrete 
o mapa de 
Galicia en Maps. 
É un apartado 
moi simple, pero 
non podía faltar 
nunha aplicación 
deste tipo.



Lugares de interés
Neste apartado vemos un cadro de 
texto, e uns botóns. O que fai é 
que o lugar que poñas no cadro de 
texto e logo lle deas ao OK 
amósacho en Maps. Os botóns como 
podedes ver teñen o nome de 5 
lugares moi coñecidos galegos que 
ao premer en cada un  deles di 
como chegar ata ese lugar grazas a 
GoogleMaps. A imaxe do altofalante 
é por se queres escoitar a 
pregunta de “onde queres ir?”.



Bloques de lugares de interese
Como vemos os bloques neste 
apartado son considerables, 
pero basicamente hai 5 iguais 
que son para indicar como 
chegar aos lugares dos botóns 
e os outros que fan que 
funcione o que explicamos 
antes do cadro de texto. Os 
elementos que usamos foron 
botóns, locationsensor, 
activitystarter, textbox e un 
texttospeech.



Compartir 
Por último, pero non menos 
importante, quixemos engadir unha 
maneira de que os usuarios desta 
app puidesen compartir en calquera 
rede social unha foto do lugar onde 
estean de Galicia en tempo real, de 
modo que ao pulsar o botón iníciase 
a cámara e despois de sacar a foto 
da opción a compartila por calquera 
rede social das que dispoña o 
usuario. Os bloques non precisan de 
explicación, son moi simples.



Notas e aclaracións
-A nosa intención principal con esta aplicación é dar a coñecer a Galicia, 
facilitando aos turistas galegos a información e todo o que necesitan para 
recorrer a nosa marabillosa comunidade, favorecendo así ao turismo autóctono.

-A idea nun primeiro momento non foi que quedara así a aplicación, suponse que 
debería ser máis bonita visualmente, pero atopamos numerosas dificultades 
técnicas para deixala ao noso gusto.

-Por último dicir que a aplicación admite melloras, é dicir, neste caso hai 
unhas cantas suxerencias de hoteis, restaurantes e lugares de interese, pero 
por suposto pódense engadir todas as que se queiran e organizalo todo de 
mellor xeito.

-Somos conscientes de que se isto todo tradúcese a outro idioma favorecemos o 
turismo nacional e internacional de Galicia, pero ao ser unha app amateur 
tampouco non o crimos necesario.
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-Estamos moi orgullosos do nos 
traballo, ainda que sabemos que 
a nosa aplicación non está ao 
nivel que esixe e que merece tan 
grande comunidade como temos.


