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Titulació: GRAU EN PAISATGISME (Pla 2019). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2021 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Anglès

PROFESSORAT

Professorat responsable: Garcia Garcia, Miriam
Mas Ibañez, Sara

Altres:

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
CE-PS-01. Aplicar els coneixements adquirits en els ensenyaments que permetin la planificació, disseny i gestió del paisatge.

CE-PS-02. Aplicar els coneixements adquirits en els ensenyaments que permetin la planificació de l'espai obert urbà.
CE-PS-03. Interpretar objectius generals de la societat, convertits en objectius dels principis de disseny paisatgístic, estratègies i
metodologies.
CE-PS-04. Desenvolupar un talent creatiu, d'una sensibilitat a la forma, color i textura; La capacitat per generar conceptes en l'espai i
el temps; Per evocar, projectar i transferir imatges.
CE-PS-05. Adaptar nous desenvolupaments en un entorn existent en la planificació territorial amb èmfasi en els requisits visuals i
ecològics i la seva potencialitat.
CE-PS-08. Obtenir una perspectiva global de la forma en què el nostre patrimoni cultural es va formar i es va transformar a través del
temps, la història dels assentaments, de l'ús de la terra, dels llocs i monuments, que permetin entendre el paisatge com a procés
continu des del passat al present i al futur.
CE-PS-10. Identificar els fonaments de les polítiques paisatgístiques i ambientals, d'acord amb la legislació i planificació ambiental i el
paper dels organismes internacionals, nacionals, regionals i locals en la planificació i disseny ambiental.
CE-PS-21. Redactar projectes i estudis de paisatgisme i d'impacte ambiental, que per la seva naturalesa i característiques quedin
compresos  en la  tècnica  pròpia  del  paisatgisme:  espais  verds  urbans  i  /  o  rurals  (parcs,  jardins,  vivers,  arbrat  urbà,  etc.),
instal·lacions esportives i entorns sotmesos a recuperació paisatgística, i dirigir l'execució de les obres objecte dels projectes.

Genèriques:
CG2.  Recórrer  a  coneixements  en  matèries  bàsiques,  científiques  i  tecnològiques  adquirits  en  els  estudis  que  permetin  un
aprenentatge continu, així com adaptar-se a noves situacions o entorns canviants.
CG5. Identificar i aplicar la normativa i reglamentació relativa al seu àmbit d'actuació.
CG3. Resoldre problemes amb creativitat, iniciativa, metodologia i raonament crític.

Transversals:
CT3. Comunicació eficaç oral i escrita. Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge,
de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat.
CT6. Aprenentatge autònom. Detectar deficiències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la
millor actuació per ampliar aquest coneixement.
CT7. Tercera llengua. Conèixer una tercera llengua, preferentment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i d'acord amb les
necessitats que tindran els titulats i titulades.
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Bàsiques:
CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les
competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea
d'estudi.
CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

METODOLOGIES DOCENTS

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'assignatura proposa una aproximació teòrica i analítica al reconeixement del paisatge com a objecte de dret i la seva inclusió i
relacions amb el cos legislatiu a través del coneixement de diferents polítiques, normatives i instruments públics.
S'oferirà informació específica i continguts teòrics relacionats amb les activitats desenvolupades al curs:
-Classes teòriques, lectures de textos i exercicis pràctics.
-Reconeixement i lectura de lentorn territorial i urbà
-Introducció al paisatge ia lurbanisme.
- Desenvolupament dinstruments i expressió personal i professional.
-Revisió de conceptes aplicats i crítica.
-A partir d'exemples històrics i actuals, comprendre els desafiaments del paisatge i la planificació contemporanis.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Aprenentatge autònom 90,0 60.00

Grup petit/Laboratori 20,0 13.33

Grup gran/Teoria 40,0 26.67

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Legislació i normativa del paisatge

Descripció:
El curs proposa una aproximació al reconeixement del paisatge com a objecte de dret i la seva inclusió al cos legislatiu vinculat a
diverses polítiques públiques. Particularment emmarcat en la relació entre l'ordenació del territori i l'ordenació del paisatge i els
diversos instruments i mecanismes per abordar el tractament del paisatge.
El curs es desenvoluparà a través de lliçons teòriques i mitjançant l'anàlisi/presentació de diferents instruments, iniciatives i
estratègies que permetran a l'alumne apropar-se a diferents legislacions, especialment la territorial, urbanística i paisatgística
lligada a l'exercici de la professió. També permetrà als estudiants conèixer els instruments relacionats amb l'ordenació del
territori i dels assentaments i comprendre les polítiques i els mecanismes per a l'elaboració d'instruments vinculats a la protecció,
la gestió i l'ordenació del paisatge.

Dedicació: 180h
Grup gran/Teoria: 70h
Grup petit/Laboratori: 70h
Aprenentatge autònom: 40h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ
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RECURSOS

Altres recursos:
http://www.catpaisatge.net/cat/index.php


