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- L'assignatura té com a finalitat facilitar les eines i mètodes necessaris per estudiar l'àmbit on caldrà realitzar una 
proposta d'actuació, atenent a les condicions d'aquest i al projecte o programa que calgui implementar.
- Activar las habilidades gráficas y técnicas para la exploración cartográfica de las relaciones del paisaje en sus 
dimensiones físicas, sociales y perceptivas y para comunicar estos procesos a través de datos geoespaciales.
- Proporcionar un coneixement bàsic de les eines i tècniques necessàries per a Produir, treballar i interpretar dades 
geoespacials;
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Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

L'assignatura té una orientació fonamentalment pràctica. Consta de tres blocs relacionats i complementaris entre ells: 
taller i clases teòriques.

Taller
EL treball pràctic es centrarà en la discussi'po i correcció de l'anàlisi del lloc on es desenvoluparà el treball de fi de màster.
Sistemàticament els alumnes presentaran els materials que aniran elaborant per fer un bon reconeixement del lloc i de la 
problemática urbanística, ambiental i  territorial que el seu execici suscita en l'entorn.
Els diferents exercicis es treballaran en un esquema d'assignatura de taller convencional, amb correccions dels professors.
La durada lectiva del taller consta de 45 hores.

Classes teòriques
Es faran presentacions temàtiques d'anàlisi mitjançant exemples de projectes o estudis de paisatge reals, que reflecteixin 
els diferents mètodes d'anàlisi utilitzats. La durada lectiva de les classes teòriques de l'assignatura és de 15 hores.

Sortides
Es realitzaran visites amb l'objectiu de contrastar teoria i pràctic in situ.
Es preveu necessària una dedicació equivalent de l'estudiant d'aproximadament 90 hores de treball particular. 

Metodologies docents
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Continguts

- Dedicació: 60h 

Grup gran/Teoria: 45h 
Grup petit/Laboratori: 15h 

Dedicació total: 125h Hores grup gran: 

Hores grup mitjà: 

Hores grup petit: 

Hores activitats dirigides: 

Hores aprenentatge autònom: 

30h  

0h 

15h  

0h 

80h  

  24.00% 

   0.00% 

  12.00% 

   0.00% 

  64.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat

Contingut teòric:
El Taller introduirà conceptes transversals d'anàlisi de paisatge, com a filtre per a una mirada a l'anàlisi i la 
producció cartogràfica, especifica de la nostra disciplina. Aquests conceptes, entesos com els vectors 
estructurants per al projecte de paisatge, ens guiaran a la producció de cartografies interescalares i transversals, 
combinant tant escales i mirades a aquells processos més significatius per a la configuració de les múltiples 
estructures, atmosferes, processos i dinàmiques que fan paisatge.
-Els Estudiants aprendran els conceptes bàsics de processament geoespacial i adquiriran familiaritat amb les 
eines tècniques essencials de SIG per a l'elaboració de mapes i per produir noves formes de coneixement. Eines 
d'autoedició, com Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign podran ser utilitzats per destil·lar idees en 
presentacions gràfiques efectives.

Contingut pràctic:
- Sobre un àmbit determinat s'analitzaran a les diferents escales aquells elements i/o relacions estructurants del 
paisatge amb l'aplicació de la metodologia pertinent, segons la tipologia del lloc.
- S'elaboraran cartografies personalitzades que comportin la presa de decisions per establir les pautes 
projectuals.
- S'elaborarà el programa d'actuació per a la proposta de projecte.

Descripció:
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Bibliografia

Intranet Docent

- Disposició del material Hw i Sw (eines SIG, CAD, tractament d'imatge, gestors de bases de dades), necessari 
per al desenvolupament dels exercicis pràctics del curs, en un horari que permeti també la part de treball 
personal de l'estudiantat.

Enllaç web

https://atenea.upc.edu/moodle/
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