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Unitat responsable: Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona
Unitat que imparteix: 740 - UOT - Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori.

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

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Català, Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: Álvaro Cuéllar Jaramillo

Altres: Álvaro Cuéllar Jaramillo
Anna Gutiérrez Merín

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
CE-PS-02. Aplicar els coneixements adquirits en els ensenyaments que permetin la planificació de l'espai obert urbà.

Transversals:
CT2. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la
societat del benestar; tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; assolir habilitats per usar de
forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.

METODOLOGIES DOCENTS

Aportació teórica bàsica. Aportació a la estimulació sensorial respecte de l'entorn
Relació amb el contingut d'altres assignatures afins. Exercitació dels mecanismes bàsics de projectació
Transversalitat disciplinar en l'ensenyament.
Coneixement del medi a partir de visites, captura de sensacions, lectura dels llocs i la expressió i formalització de les voluntats de
millora.
Es busca les tècniques didàctiques actives, centrades en l’estudiant. Aixó vol dir comprometre a l’alumne en el procés i avaluació del
seu aprenentatge, desenvolupant altres capacitats professionals com per exemple les comunicatives o el treball en equip.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Reconeixement i lectura de l'entorn
Gestionar els mecanismes propositius envers el paisatge
Introducció al projecte:. Exercitació dels mecanismes de síntesi.
Descobriment de l'essencialitat disciplinar.
Desenvolupament d'eines i mitjans d'expressió personal i professional.
Revisió de conceptes aplicats i crítica.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Hores grup gran 30,0 20.00

Hores grup petit 30,0 20.00
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Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

APRENENTATGE BÀSIC DEL PAISATGISME I DEL FET PROJECTUAL

Descripció:
A partir de questions d'especial contemporaneïtat es treballarà en el coneixement d'instruments i idees per aprendre a projectar.
El descobriment del paisatgisme. Coneixement, eines i sensibilitat

Dedicació: 5h
Grup mitjà/Pràctiques: 5h

títol català

Descripció:
contingut català

Dedicació: 1h
Grup gran/Teoria: 1h

ACTIVITATS

Sessions teóriques i pràctiqes. Visites

Descripció:
S'impartiran classes d'informació específica i contingut teòric sobre els temes a tractar en els exercicis pràctics.
Les classes seran en forma de taller obert i eminentment pàctiques

Objectius específics:
Aprenentatge bàsic de l'essencia del paisatge
Coneixement de la nova disciplina i de les capacitats pròpies.
Expressar gràficament les dimensions i característiques del paisatge.
Conèixer quins són els instruments de disseny de l’espai públic.
Exercicis de treball en grup i desenvolupament de l'estima pel territori

Material:
El bàsic per a poder representar les qüestions sol·licitades en els diferents temes
Paper, llapissos, colors, mòbils, materials diversos segons exercicis (maquetes)

Lliurament:
Lliuraments variables

Dedicació: 1h
Grup gran/Teoria: 1h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Es realitzaran dos blocs d'exercicis de complexitat i valor creixent (Bloc 1 i Bloc 2). Cada bloc contindrà exercicis teòrics i pràctics
(maquetes, dibuixos, textos etc.)
La nota final de curs s'obtindrà aplicant la següent fórmula: NF= 0,5*Nota mitjana Bloc 1 + 0,5* Nota mitjana Bloc 2
Els blocs han de tenir una nota mínima de 4,5 per a fer mitjana.
Al llarg del curs es tindrà en compte l'actitud de l'alumne per realitzar les activitats encomanades, el que es veurà reflectit en la nota
final.
L'avaluació continuada es farà a partir del treball que desenvoluparà l'estudiant durant el curs, mitjançant el lliurament de treballs o la
realització de proves escrites i/o orals, segons els criteris i calendari que s'estableixin.

Si l'avaluació continuada no és positiva es podrà realitzar una segona avaluació que consistirà en una prova final de caràcter global en
el format que s'estableixi d'acord amb el criteri del professorat responsable (prova escrita o oral i/o lliurament de treballs).

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Exercicis durant el curs de caràcter variable
L'alumne haurà de presentar-se puntualment i amb el material apropiat i exigit per a cada examen.
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