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Objectius 

Un dels objectius de l’assignatura és que l’alumne sigui capaç de reconèixer els principals trets teòrics de les 
diferents “escoles” geogràfiques que han influenciat els estudis de paisatge actuals.  

Igualment, l’alumne serà capaç d’analitzar i interpretar un paisatge posant especial atenció en la seva dinàmica i 
els diferents elements que el composen. 

Continguts 
En aquest curs es farà una introducció a la teoria i pràctica del estudis de paisatge vistos des de la geografia. Per 
això, es repassaran les principals escoles geogràfiques que han treballat aquest tema en el passat i les noves 
maneres d’analitzar-lo en l’actualitat. 
 
Teoria del paisatge i estudi pràctic 
 
Primera Part: 
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. 
 
Bloc 1. El paisatge origen del terme i algunes definicions 
Bloc 2. Els antecedents: viatges i viatgers  
Bloc 3. L’exemple dels catàlegs de paisatge 
 
Segona Part: 
Els plantejaments teòrics de Georges Bertrand i el desenvolupament del model Geosistema-Territori-Paisatge, 
organitzen l’estructura del curs i l’anàlisi de les diferents parts del treball 
 
L’estudi del Geosistema 
Bloc 3. Els estudis de paisatge de Georges Bertrand i l’escola de Toulouse  
Bloc 4. Els estudis de paisatge a l’Europa de l’Est:  l’escola russa 
Bloc 5. Els estudis d’ecologia del paisatge 
 
L’estudi del Territori 
Bloc 6. Els estudis de paisatge de Carl O. Sauer i l'escola culturalista.  
Bloc 7. El paisatge a la geografia espanyola: de Manuel de Teran a Martínez de Pisón  
Bloc 8. El paisatge a la geografia catalana I: de Pau Vila a Maria de Bolós  
 
L’estudi del “Paisatge” 
Bloc 9. El paisatge a la geografia catalana II: Joan Nogué i l’escola humanística 
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Bloc 10. Els estudis de paisatge i el postmodernisme  
 
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 fer-ne una visió diacrònica: geohistòria 
ambiental, fons documentals, els sistemes d’informació geogràfica, el dibuix, el power point, etc. 

Metodologia docent 
Els continguts de l’assignatura es desenvoluparan mitjançant les següents activitats.  
En grups de 2 a 3 persones caldrà fer: 
- Lectura de capítols de llibres i articles. 
- Debat, discussió i anàlisi crítica de les lectures i treballs realitzats. 
- Recerca d’informació individual per a l’elaboració del treball de curs que es basarà en el treball d’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 a 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 del 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) Del 26-9-06 al 17-10-06. Període designat per al plantejament del treball i la tria d’un territori a partir de la 
recerca d’una fotografia antiga. Discussió, seguiment i avaluació en el wiki. 
 
b) Del 17-10-06 al 14-11-06. Treball del Geosistema. Discussió, seguiment i avaluació en el wiki. 
 
c) Del 14-11-06 al 12-12-06. Treball del Territori. Discussió, seguiment i avaluació en el wiki. 
 
d) Del 12-12-06 al 16-1-07. Treball del Paisatge. Discussió, seguiment i avaluació en el wiki. 
 
e) El dia de l’examen presentació final del treball en Power Point. 
 
L’avaluació de l’assignatura de forma continuada implica el desenvolupament del treball pràctic, consistent en la 
comparació entre dos moments temporals diferents d’un territori i el seu paisatge, per la qual cosa es treballarà 
amb una fotografia antiga (inicis-mitjan segle XX) i una d’actual del mateix lloc que cadascú haurà d’anar a fer. 
A més de la reflexió teòrica (a partir de lectures) dels diferents plantejaments geogràfics per a l’estudi del 
paisatge. 
 
2) Si l’avaluació és final, el dia de l’examen caldrà presentar, fer i haver acabat: 
a) Presentació final del treball en Power Point (60% de la nota). 
 
b) Prova escrita (30% de la nota) 
 
c) Comentaris de textos i pràctiques efectuats al llarg del curs 
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