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REQUISITS

Taller de Projectes 5

METODOLOGIES DOCENTS

Aportació teòrica bàsica. Aportació al reconeixement anàlisi i  projecte dels paisatges construïts per l’agricultura des de l’escala
territorial fins a l’escala de la seva arquitectura.
Relació amb el contingut d'altres assignatures afins. Exercitació dels mecanismes bàsics d’anàlisi, descripció i projecte.
Coneixement dels paisatges construïts per l’agricultura, de les formes del paisatge rural, a partir de visites, treball de camp, lectura
dels llocs i dels seus criteris formals.
El curs investiga els criteris constructius i formals de les estructures agrícoles i planteja el seu paper en el projecte del paisatge i de la
ciutat contemporània. Caminar, observar, dibuixar i projectar seran les eines primàries.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Reconeixement i lectura de les formes del paisatge rural, de les estructures agrícoles, des de l’escala territorial fins a l’escala del
detall.
El curs proposa una reflexió sobre les formes de construcció del territori, del paisatge agrari.
Mitjançant l'estudi d'unes àrees concretes del territori, es planteja una anàlisi basada en el dibuix, dels criteris, les formes, les
estructures, els traçats i els models d'ordre que han guiat la construcció dels diferents paisatges rurals.
Les classes teòriques presentaran referències en el camp dels estudis del territori i del paisatge rural, així com diversos projectes
recents i estudis de casos.
Aprendre a descriure,  a representar el  territori,  el  paisatge i  la  seva arquitectura,  mitjançant un dibuix sintètic,  intencionat i
propositiu.  Es  planteja  una  lectura  del  territori  a  diferents  escales.  Aprendre  a  projectar  i  entendre  el  projecte  del  territori
contemporani des del punt de vista de la geografia, de la construcció del sòl, de l'arquitectura del territori i del paisatge rural.
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 40,0 26.67

Hores grup petit 20,0 13.33

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Les formes del paisatge rural

Descripció:
Estudi i projecte dels paisatges de l’agricultura a partir de l'escala territorial, de la forma i dels elements del territori i de les
característiques geogràfiques del paisatge. Sistemes de representació del paisatge rural i del territori a diferents escales
Anàlisi projecte i ordenació del paisatge i del territori.
L’arquitectura dels paisatges construïts per l'agricultura: criteris de construcció.
Les formes del paisatge rural i els models de colonització del territori rural, criteris de construcció i processos de transformació.
Sistemes d'anàlisis, projecte i representació del paisatge i del territori rural a diferents escales.
L'aigua com a element de dibuix i projecte de l'estructura del territori rural.
La construcció del paisatge rural com a base per al projecte del territori.

Objectius específics:
.

Dedicació: 150h
Grup gran/Teoria: 40h
Grup petit/Laboratori: 20h
Aprenentatge autònom: 90h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'avaluació és contínua amb un seguiment tutelat del treball de cada alumne i presentacions en grup. Es valoren els treballs lliurats
(treballs de recerca i projectes). Es valora l'assistència i participació a classe.
Puntuació final del 0 al 10, essent el 10 la màxima puntuació.
Es faran 3 exercicis de complexitat i valor creixent. El darrer serà el mes llarg amb un 30% + 30% de la nota final. L’assistència a
classe es obligatòria per aprovar el curs.

Nf = 0.20* E1 + 0.20*E2 + 0.30*E3.1 + 0.30*E3.2

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Els exercicis i projectes a realitzar seran de caràcter variable i els formats d'entrega es facilitaran durant el curs.
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