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PROFESSORAT

Professorat responsable: MANUEL COLOMINAS GOLOBARDES

Altres: LLUIS MALDONADO RIUS

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
2. Enginyeria del medi ambient i del paisatge: Principis de paisatgisme. Eines específiques de diseny i expresió gràfica

Transversals:
1. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 3: Planificar i utilitzar la informació necessària per a un treball acadèmic (per
exemple, per al treball de fi de grau) a partir d'una reflexió crítica sobre els recursos d'informació utilitzats.

METODOLOGIES DOCENTS

En sessions de dues hores, s'empraran, sobretot, la lliçó magistral i la classe expositiva participativa.
Sessions de treball  en aula: En els grups grans, en classes d'una hora els alumnes desenvoluparan exercicis gràfics d'anàlisis
d'exemples de jardins exposats a les classes magistrals en els quals hauran de reconèixer els elements i temes de composició i les
referències en cada un d'ells, desenvoluparan l'habilitat i capacitat d'expressar-ho gràficament.
En els grups petits hauran de realitzar un treball de recerca d'informació sobre un país i un paisatgista originari d'aquest justificant el
perquè de la seva elecció.
Visites tècniques: en grup petit, aplicació dels coneixements adquirits a classe, amb visites tècniques a parcs i jardins.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'objectiu que es planteja aquesta assignatura és entendre que el paisatge és reflex de la societat i expressa en cada moment la
realitat física i simbòlica de les successives accions de l'home envers la natura i, en aquest sentit, és un document viu que ens
subministra nombroses dades. El jardí, paisatge creat per l'home, és la síntesi i model temporal d'aquesta relació.
Cada model de jardí històric és una resposta cultural i tècnica a noves necessitats per part de l'home per ocupar i controlar el medi
físic i els seus processos.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Hores grup gran 40,0 26.67

Hores grup petit 20,0 13.33

Dedicació total: 150 h
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CONTINGUTS

ANÀLISI DELS COMPONENTS

Descripció:
Introducció al jardí i al paisatge. Definició i tipus.
Els elements i temes de composició.

Activitats vinculades:
Activitat 1: classes d'explicació teòrica
Activitat 3: visites a jardins
Activitat 4: exercicis d'anàlisi

Dedicació: 59h
Grup gran/Teoria: 12h
Grup petit/Laboratori: 8h
Aprenentatge autònom: 39h

ELS MODELS

Descripció:
El paisatge sacralitzat. El jardí refugi de l'home.
L'ocupació del paisatge.
La racionalització del paisatge. El jardí francès.
La transformació del paisatge. El jardí anglès.
El paisatge pintoresc. El jardí romàntic.
Els canvis d'escala del paisatge. El jardí oriental.

Activitats vinculades:
Activitat 1: classes d'explicació teòrica
Activitat 2: prova d'avaluació escrita
Activitat 3: visites a jardins

Dedicació: 37h
Grup gran/Teoria: 12h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 21h

LA CIUTAT REFUGI DE LA NATURA

Descripció:
La ciutat industrial, del parc públic al park system.
Els jardins salvatges i els jardins formals. El moviment modern.
Els parcs metropolitans.

Activitats vinculades:
Activitat 1: classes d'explicació teòrica
Activitat 2: prova d'avaluació escrita
Activitat 3: visites a jardins

Dedicació: 27h
Grup gran/Teoria: 8h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 15h
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REFER PAISATGES

Descripció:
La visió del caos. Els paisatges post industrials i el land art.
Els paisatges reciclats.

Activitats vinculades:
Activitat 1: classes d'explicació teòrica
Activitat 2: prova d'avaluació escrita
Activitat 3: visites a jardins

Dedicació: 27h
Grup gran/Teoria: 8h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 15h

ACTIVITATS

ACTIVITAT 1: CLASSES D'EXPLICACIÓ TEÒRICA

Dedicació: 98h
Grup gran/Teoria: 38h
Aprenentatge autònom: 60h

ACTIVITAT 2: PROVES INDIVIDUALS D'AVALUACIÓ

Descripció:
Realització de proves d'avaluació escrita de forma individual en aula convencional. Es realitzaran una prova a meitat del
quadrimestre i una al final del curs, que permetrà recuperar la primera.

Lliurament:
Resolució de la prova per part de l'estudiant. Un cop corregida per part del professor, l'estudiant podrà revisar el seu examen
amb el professor en les hores estipulades per a la revisió de la prova. Cada prova tindrà un valor del 50% i la teoria un pes del
60% de la qualificació final.

Dedicació: 2h
Grup gran/Teoria: 2h
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ACTIVITAT 3: VISITES A JARDINS

Descripció:
Mitjançant visites a parcs i jardins de Barcelona, seguint la cronologia històrica corresponent a la matèria explicada en les classes
teòriques, els estudiants podran reconèixer els models de jardins exposats a classe.

La relació de les visites a realitzar és la següent: Laberint d'Horta, Parc de Montjuïc, Parc del Poblenou i Parc diagonal-Pere IV,
Quinta Amelia, Ciutadella, Parc del Centre del Poblenou.

Objectius específics:
- Coneixement dels diferents models de jardins històrics.
- Identificació dels elements, temes de composició i referències.

Material:
Planimetria dels jardins visitats.

Lliurament:
Els estudiants lliuraran material gràfic que expressi les característiques principals dels jardí visitat. La valoració dels exercicis és el
25% de la nota final.

Dedicació: 24h
Grup petit/Laboratori: 14h
Aprenentatge autònom: 10h

ACTIVITAT 4: EXERCICIS D'ANÀLISI

Descripció:
Desenvolupar gràficament i de forma individual els models teòrics explicats a classe.
Recopilar informació sobre estudis de paisatge en altres països, des de quines àrees s'hi pot accedir i les seves posteriors
sortides. Escollir un paisatgista originari d'aquest i ser capaç d'explicar la seva trajectòria i el seu treball.

Objectius específics:
Els estudiants desenvoluparan la seva capacitat de comprensió espaial, d'anàlisis, expressió gràfica i recerca.

Lliurament:
Els estudiants hauran de lliurar un document resum de les recerques proposades d'un mínim de 10 pàgines en format DINA4. La
valoració del treball es refereix al material gràfic i escrit desenvolupat per l'estudiant, sense límit per la documentació annexa a la
recerca.
Aquesta activitat permetrà fer el seguiment de la competència genèrica ús solvent dels recursos d'informació.

Dedicació: 26h
Grup petit/Laboratori: 6h
Aprenentatge autònom: 20h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

N1: Qualificació de l'avaluació per proves de Teoria
N2: Qualificació Exercicis Activitat 3: S'entregaran els exercicis proposats durant el quadrimestre al finalitzar aquest.
CG: Competència genèrica. Qualificació dels exercicis de l'activitat 4.

Nfinal: 0,6 N1 + 0,25 N2 + 0.15 CG
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