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PROFESSORAT

Professorat responsable: Mar Pérez Cambra

Altres: Francesc Peremiquel Lluch

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-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-02. Aplicar els coneixements adquirits en els ensenyaments que permetin la planificació de l'espai obert urbà.
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-11. Obtenir les bases de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes relacionats amb el paisatge.
Climatologia
CE-PS-15. Triar i emprar els materials i les tècniques constructives adequades per a l'execució del projecte de paisatge.
CE-PS-18. Redactar documents tècnics, pressupostos, direcció d'obra i manteniment.

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.
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.

METODOLOGIES DOCENTS

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Al final del quadrimestre l’alumne hauria realitzat uns tallers on hauria après els sistemes constructius que composen una façana
verda de diferents formes, tridimensionalment, bidimensionalment i a través de l’experiència visual. Entre tots apendran a fer servir la
tecnologia per a l'anàlisi i millora mediambiental per tal de mitigar el canvi climàtic. Aquesta metodologia establirà un criteri d'elecció
dels sistemes constructius que caldrà incloure en un projecte d'execució de paisatge. També entre tots definiran l'esquema de la part
escrita d'un projecte de paisatge.
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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

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

LA CONSTRUCCIÓ DEL PAISATGE DES DE LA RESPONSABILITAT MEDIAMBIENTAL.

Descripció:
contingut català

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

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ
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Complementària:
- Zimmermann, Astrid. Construir el paisaje : materiales, técnicas y componentes estructurales. Basilea: Birkhäuser, cop. 2011. ISBN
9783034606943.
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