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Objectius 

Un dels objectius de l’assignatura és que l’alumne sigui capaç d’analitzar i interpretar un paisatge posant especial 
atenció en la seva dinàmica i els diferents elements que el composen. 

Continguts 
Aquest és un curs pràctic d’estudi del paisatge vist des de la geografia. Per això, es tindran en compte les 
principals escoles geogràfiques que han treballat aquest tema en el passat, però sobretot les noves maneres 
d’analitzar-lo en l’actualitat i en especial la Llei del Paisatge de Catalunya. 
 
1. Introducció al paisatge des de la geografia 
En aquest apartat del temari es posaran les bases per al desenvolupament del treball, descrivint la seva estructura i 
repassant l’origen dels estudis de paisatge des de la geografia i la seva aplicació actual. 
 
2. Estudi de cas pràctic 
Els plantejaments teòrics de Georges Bertrand i el desenvolupament del model Geosistema-Territori-Paisatge, 
organitzen l’estructura del treball.  
La llei del paisatge de Catalunya i les disposicions establertes pels catàlegs de paisatge aporten contingut al cas 
pràctic. 
 
El desenvolupament del treball a partir de l’anàlisi d’un cas pràctic permetrà treballar amb les principals tècniques 
d’anàlisi del paisatge, posant especial èmfasi en les que permeten tenir-ne una visió diacrònica. 

Metodologia docent 
Els continguts de l’assignatura es desenvoluparan mitjançant les següents activitats.  
En grups de 2-3 persones caldrà fer: 

�   Lectura individual de capítols de llibres i articles.        
�   Debat, discussió i anàlisi crítica de les lectures i treballs realitzats. 
�   Recerca d’informació individual i en grup per a l’elaboració del treball de curs que es basarà en l’espai 

geogràfic que defineixi una fotografia antiga que servirà per fer la comparació amb l’actualitat. 
 

Pràctiques 
Les pràctiques de l’assignatura es desenvoluparan mitjançant les següents activitats.  
En grups de 2-3 persones caldrà fer: 

�   Treball de camp col·laboratiu per a l’estudi de la dinàmica diacrònica del paisatge a partir d’una sortida 
de camp per iniciativa individual de cada grup  

�   El wiki (web de treball col·laboratiu) permet fer una avaluació continuada dels exercicis i un seguiment 
personalitzat a partir de la “llibreta de curs” https://wiki.uab.es/ 

Avaluació 
Hi ha dues possibilitats per l’avaluació i desenvolupament de l’assignatura 
 
1) Si l’avaluació és continuada: 
 
a) Entrega exercicis parcials: (40%). 
b) Presentació treball (30%). 
c) Presentació en power point (30%). 
 
2) Si l’avaluació és final, el dia de l’examen caldrà presentar, fer i haver acabat: 
a) Totes les pràctiques parcials (20 %). 
b) Prova escrita (20% de la nota). 

https://wiki.uab.es/


c)  Presentació treball (tríptic DINA) (30%) . 
d) Presentació en power point (30%). 
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