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

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

PROFESSORAT

Professorat responsable: María del Mar Pérez Cambra

Altres: Albert Valero Cabré

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.
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-15. Triar i emprar els materials i les tècniques constructives adequades per a l'execució del projecte de paisatge.

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.

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.
CT4. Treball en equip. Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o realitzant
tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint
compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

METODOLOGIES DOCENTS

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Al final del quadrimestre l’alumne hauria realitzat uns tallers on hauria après els sistemes constructius bàsics del paisatge de diferents
formes, tridimensionalment, bidimensionalment i a través de l’experiència visual. Entre tots construiran el seu propi “altes constructiu
del paisatge” que seran d’utilització per als seus projectes paisatgístics.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 20,0 13.33

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Hores grup gran 40,0 26.67
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Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

LA CONSTRUCCIÓ DEL PAISATGE

Descripció:
contingut català

Dedicació: 47h 27m
Grup gran/Teoria: 14h 57m
Grup mitjà/Pràctiques: 32h 30m

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ
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RECURSOS
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- Nombre recurso. Recurs
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