Màster universitari en Paisatgisme
(MBLandArch)
El màster universitari en Paisatgisme (MBLandArch) (web del màster) vol donar respostes actualitzades a la
problemàtica del paisatgisme d'avui. Els coneixements i les competències adquirits capaciten per analitzar, planiﬁcar, projectar
i gestionar el paisatge, tot assumint els nous reptes que planteja la transposició de les directives europees, lleis i normatives
diverses, referides directament o indirectament al paisatge.
DADES GENERALS

Durada i inici
Dos cursos acadèmics, 120 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense despeses addicionals, 3.320 € (8.300 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Consulta l'idioma d'impartició de cada assignatura a la guia docent dintre del pla d'estudis.
Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.
Lloc d'impartició
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (Barcelona).
Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (Castelldefels) – assignatures d’homogeneïtzació per a l'estudiantat que hi
accedeix des d’estudis d’Arquitectura i Enginyeria.
Títol oﬁcial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

ACCÉS

Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits especíﬁcs
També s'hi pot accedir amb la titulació d'Arquitectura, Enginyeria Agrícola, Enginyeria Forestal i altres enginyeries
superiors i tècniques vinculades al territori.
Criteris d'admissió
Expedient acadèmic orientat a l’àmbit del paisatgisme.
Acreditació de pràctica professional en equips de projectistes.
Avaluació positiva de les candidatures que acreditin nocions bàsiques de dibuix mitjançant la certiﬁcació de cursos.
Certiﬁcat bàsic de coneixement d'idioma català o castellà per a l'estudiantat de parla no hispana.
Dossier de treballs gràﬁcs no superior a 10 fulls en format PDF.
Places
30
Preinscripció
1/4

Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).

Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic
europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

ACORDS DE DOBLE TITULACIÓ

EMiLA (European Master in Landscape Architecture) és un programa d'intercanvi mutu entre els màsters d'Arquitectura del
Paisatge de cinc universitats europees:
- ETSAB i EEABB, Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya
- Ecole Nationale Supérieure de Paysage Versailles, France.
- Academy Van Bouwkunst, Amsterdam University of the Arts (AHK), the Netherlands.
- Edinburgh College of Arts (ESALA-ECA), United kingdom.
- Leibniz Universitat Hannover (LUH), Fakultat für Architektur und Landschaft, Germany.
Més informació
SORTIDES PROFESSIONALS

Sortides professionals
Els arquitectes paisatgistes treballen per a consultores de planiﬁcació, per a les empreses del sector de la jardineria i el
paisatgisme, els organismes governamentals locals en obres públiques i parcs, les agències d'aigua i els organismes de
conservació de la natura.
El seu treball inclou tasques tan diverses com les següents:
Paisatgisme en l'ús del sòl urbà; la planiﬁcació i la planiﬁcació sectorial
La planiﬁcació urbana i la planiﬁcació de remodelació de pobles
La planiﬁcació i disseny de projectes
La planiﬁcació ambiental
Programes per a parcs d'oci i rehabilitació del paisatge a gran escala
Planiﬁcació de zones verdes i dels espais oberts com a part de la planiﬁcació de l'ús del sòl urbà
Planiﬁcació dels parcs nacionals, la biosfera i reserves naturals, així com les àrees protegides
Competències
Competències transversals
Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada ha de saber o ha de ser capaç de fer en acabar el
procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC
són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment
l'anglès), treball en equip i ús solvent dels recursos d'informació.
Competències especíﬁques
Dur a terme tasques professionals en el camp del paisatgisme, en què calgui adoptar decisions
estratègiques, especialment les que requereixin una alta capacitat per analitzar i resoldre problemes
paisatgístics i territorials complexos.
Desenvolupar recerca i transferència de coneixements en el sector professional.
Començar una carrera acadèmica en l'àmbit de la recerca i, concretament, iniciar el doctorat en un
programa en paisatgisme de nivell internacional.
Projectar i gestionar el paisatge.
Assessorar en plans, projectes i polítiques vinculades a l'àmbit de la intervenció paisatgística.
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ORGANITZACIÓ ACADÈMICA: NORMATIVES, CALENDARIS

Centre docent UPC
Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB)
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB)
Responsable acadèmic del programa
Enric Batlle Durany
Calendari acadèmic
Calendari acadèmic dels estudis universitaris de la UPC
Normatives acadèmiques
Normativa acadèmica dels estudis de màster de la UPC

PLA D'ESTUDIS

Assignatures

crèdits
ECTS

Tipus

Ciències del Paisatge

3.5

Optativa

Construcció i Paisatge

3

Optativa

Elements de Composició Paisatgística

5

Obligatòria

Enginyeria i Paisatge

3

Optativa

Expressió del Paisatge

3.5

Optativa

Història i Teoria del Paisatge I

4

Obligatòria

Projectes de Paisatge I

8

Obligatòria

Anàlisi de Projectes del Paisatge

4

Obligatòria

Composició del Paisatge I

5

Obligatòria

Ecologia i Paisatge

3

Optativa

Projectes de Paisatge II

10

Obligatòria

Tècniques d'Enginyeria I

5

Obligatòria

Urbanisme i Paisatge

3

Optativa

Cartograﬁa

5

Obligatòria

Composició del Paisatge II

5

Obligatòria

Hidrologia

3

Obligatòria

Història i Teoria del Paisatge II

4

Obligatòria

Història i Teoria del Paisatge III

3

Obligatòria

Projectes de Paisatge III

10

Obligatòria

Tècniques d'Enginyeria II

3

Obligatòria

PRIMER QUADRIMESTRE

SEGON QUADRIMESTRE

TERCER QUADRIMESTRE
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Assignatures

crèdits
ECTS

Tipus

Pràctiques en Despatx Professional

6

Obligatòria

Restauració del Paisatge

3

Obligatòria

Tècniques d'Enginyeria III

3

Obligatòria

Treball de Fi de Màster

15

Projecte

QUART QUADRIMESTRE
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