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Prerequisits

Per a cursar l'assignatura cal haver aprovat les següents assignatures:

Medi Ambient i Societat

Cartografia i Fotointerpretació

Administració i Polítiques Ambientals

Gestió i Planificació dels Recursos i del Territori

Així mateix es recomana cursar les següents assignatures:

Modelització i Anàlisi de la Informació Geogràfica

Avaluació Ambiental de Plans i Programes

Objectius

ANTECEDENTS

El paisatge ha edevingut una dimensió més a tenir en compte en les polítiques d'ordenació del territori, en
l'urbanisme, en la gestió del medi ambient i de protecció del patrimoni. Els instruments d'avaluació ambiental
utilitzats en la planificació territorial i urbanística (plans territorials parcials, plans directors territorials i en els
urbanístics), en els plans sectorials i, en general, qualsevol figures del planejament de caràcter vinculant
consideren criteris, estratègies i principis paisatgístics. Per normativa cal seguir les directrius dels catàlegs del
paisatge i tenir en compte les unitats de paisatge i les seves característiques singulars. És és preceptiu
elaborar estudis i informes d'impacte i d'integració paisatgística amb motiu de l'execució d'actuacions,
projectes d'obres o activitats: la construcció de granges i, en general la inserció d'edificacions agràries en el
medi rural, condicionament d'espais exteriors, disseny i ordenació de grans parcs i jardins públics, passejos
fluvials i litorals, projectes de restauració de vegetació arbòria i arbustiva, adequació de franges de protecció
contra incendis, construcció d'habitatges, plantes de residus, restauració i conversió de canteres, dipòsits
miners, obertura de nous accesos, de camins i traçat de noves infraestructures, de línies elèctriques, de parcs
eòlics, de desmunts o terraplens, d'aparcaments, projectes d'articulació de nous teixits urbans amb els nuclis

preexistents, etc. Hi ha territoris i ciutats que han elaborat catàlegs, cartes, projectesde gestió, ordenances del
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preexistents, etc. Hi ha territoris i ciutats que han elaborat catàlegs, cartes, projectesde gestió, ordenances del
paisatge de manera concertada. No només aixó sinó que també hi ha un interès des de diferents instàncies
per abordar el paisatge amb objectius de sensibilització, educació i formació.

Objectius Generals

Els Objectius Generals de l'assignatura Desenvolupament i Ordenació dels Paisatges Urbans i Rural són:

1. Comprendre les dimensions territorials, paisatgístiques i organitzatives dels espais rurals i urbans.

2. Analitzar de forma aprofondida les dinàmiques dels processos de transformació actuals als àmbits rurals i
urbans: activitats i processos naturals i humans que intervenen en la configuració dels seus paisatges.

3. Entendre que el paisatge, més enllà d'uns sabers i uns coneixements acadèmics, és una tècnica que
possibilita professionalment, per una banda, a establir criteris d'intervenció, de protecció, d'ordenació, de
restauració i gestió paisatgística i, per l'altra, a avaluar els territoris en termes de valors (estètica, singularitat,
naturalitat), atributs, composició escènica, conca visual, conservabilitat, fragilitat, impacte paisatgístic,
avaluació ambiental estratègica, etc.

Objectius Específics

Al finalitzar el curs l'alumne haurà de ser capaç de:

1. Identificar les variables físiques, ecològiques i humanes bàsiques que interactuen en els paisatges urbà i
rural i les seves dinàmiques

2, Adquirir les habilitats tècniques i metodològiques per avaluar l'impacte en el paisatge de qualsevol tipus
d'actuació en el territori

3. Conèixer els principis i instruments jurídics que tenen vigència davant de qualsevol proposta d'intervenció i
afectació del paisatge

4. Adquirir les habilitats tècniques i metodològiques per a dissenyar propostes i alternatives d'integració
paisatgística per a qualsevol tipus d'actuació en el territori

5. Conèixer les criteris paisatgístics (físics, morfològics, funcionals, jurídics, etc. ) per poder avaluar
adequadament diferents alternatives sobre qualsevol actuació i intervenció en el territori i el capacitin per a la
presa de decisions davant les diferents opcions i alternatives proposades

Competències

Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
Demostrar un coneixement adequat i utilitzar les eines i els conceptes de les ciències socials més
rellevants en medi ambient.
Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves
tecnologies de comunicació i informació.
Treballar amb autonomia.
Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar i interpretar els problemes ambientals per aprofundir en la diagnosi territorial i en els canvis al
paisatge.
Analitzar i interpretar problemes ambientals per a la planificació territorial.
Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
Conèixer les principals característiques del denominat canvi global.
Conèixer les principals dinàmiques territorials i del paisatge a Catalunya i Espanya.
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Conèixer les principals dinàmiques territorials i del paisatge a Catalunya i Espanya.
Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
Emprendre les relacions espacials a diferents escales territorials a través de les relacions entre natura i
societat, en l'àmbit de la planificació territorial.
Reconèixer i explicar les relacions espacials, a diferents escales territorials, de la diversitat física,
econòmica, social i cultural dels territoris.
Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves
tecnologies de comunicació i informació.
Treballar amb autonomia.
Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.
Valorar els canvis al paisatge a través de les relacions espacials a diferents escales territorials a través
de les relacions entre natura i societat.

Continguts

1. CONTINGUTS TEÒRICS

Els continguts teòrics estan estructurats de la següent manera:

BLOC 1. Les nocions de desenvolupament, paisatge, urbà i rural

Tema 1. Les definicions de rural i urbà

Tema 2. El debat teòric al voltant de la dicotomia urbà-rural

Tema 3. La noció de paisatge

Tema 4. El paisatge a escala territorial

Tema 5. El márqueting territorial

BLOC 2. Els paisatges rurals: atributs, valors, dinàmiques de canvi i impactes paisatgístics

Tema 6. La imatge de ruralitat: símbols i iconografia

Tema 7. Els paisatges forestals

Tema 8. Els paisatges agraris

Tema 9. Naturbanització i paisatges protegits

BLOC 3. Els paisatges urbans: atributs, valors, dinàmiques de canvi i impactes paisatgístics

Tema 10. La imatge de la ciutat: símbols i iconografia

Tema 11. La façana i el perfil urbà

Tema 12. El verd urbà i l'espai públic

Tema 13. El paisatge industrial

Tema 15. Els processos de perirubanització i nous paisatges

Tema 16. La dispersió de la urbanització

BLOC 4. El paisatge com a projecte i la politica de paisatge: instruments i modalitats d'intervenció

Tema 17. El Conveni Europeu del paisatge i la Llei 8/2005 i el Reglament de protecció, gestió i ordenació del
paisatge
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Tema 18. Planejament vigent i instruments del paisatge: els instruments de reconeixement, els instruments de
gestió, els instruments de sensibilització

Tema 19. El concepte d'integració paisatgística. Els estudis d'impacte i integració paisatgística

CONTINGUTS PRÀCTICS

Els continguts pràctics estan orientats a la ressolució a l'aula de casos pràctics. Es tractaran exemples
vinculats a la pràctica professional i, més concretament, casos que formen part dels estudis d'impacte i
d'actuacions d'integració paisatgística: construccions de granges, condicionament d'espais exteriors, jardins,
habitatges, planta de residus, obertura de camins d'accessos, parcs eòlics, restauració i conversió de
canteres, zones inundables, projectes de restauració de vegetació arbòria i arbustiva, disseny i ordenació de
grans parcs i jardins públics, passejos fluvials i litorals, condicions tècniques d'adequació a les franges de
protecció contra incendis (mesures per tal d'evitar els efectes dels incendis forestals en teixits urbans de baixa
densitat, edificacions i instal.lacions aïllades i sense continuitat amb la trama urbana dins dels plans de
prevencio de risc d'incendi).

Metodologia

Les activitats docents de l'assignatura s'estructuren de la següent manera:

Classes de teoria

Classes magistrals: exposicions per part del professor incentivant el debat i la participació dels estudiants

Exercicis dirigits a l'aula: sessions de treball cooperatiu per tal d'il.lustrar i complementar l'exposició d'alguns
temes

Exposició dels estudiants: presentació per part dels estudiants dels resultats del treball en grup

Classes de problemes

Resolució de casos pràctics: sessions de treball cooperatiu que requeriran una preparació prèvia. Es tracta
d'exercicis curts proposats a classe basats en estudis de casos que consistiran en explorar i revisar
microprojectes de parcs i jardins, de millora paisatgística, de rehabilitació de boscos, de recuperació d'espais
obsolets i àrees marginals, documents de bones pràctiques, etc.

Treball en grup: per grups, els estudiants elaboraran un treball que té com a objectiu aprendre la metodologia
dels estudis d'impacte i d'integració paisatgística. Els estudis d'impacte i d'integració paisatgística són
documents tècnics que contenen una sèrie d'especificacions tècniques i estan destinats a considerar les
conseqüències que té sobre el paisatge l'execució d'actuacions, projectes d'obres o activitats i a exposar els
criteris adoptats per a la seva integració.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals (classes de teoria) 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13

Exercicis dirigits a l'aula (classes de teoria) 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13

Exposicions dels alumnes (classes de teoria) 3,5 0,14 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 13

Resolució de casos pràctics (classes de problemes) 20 0,8 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
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Tipus: Supervisades

Treball en grup 12,25 0,49 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12, 13

Tutories en grup 5 0,2 1, 2, 3, 6, 7, 10, 13

Tipus: Autònomes

Cerca d'informació 15 0,6 3, 6, 7, 11, 12

Estudi personal 31 1,24 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13

Lectura 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13

Avaluació

L'assignatura s'avaluarà d'acord amb els següents exercicis previstos:

Exàmens (50%)

Treball en grup (40%)

Participació (10%)

Es realitzarà una avaluació continuada de dos exàmens parcials. Està prevista una reavaluació final que
consistirà en l'examen dels continguts teòrics

La participació serà avaluada a partir de valoracions com l'assistència a classe, l'entrega puntual dels exercicis
proposats i la participació en els debats a classe

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Casos pràctics 40% 0 0 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13

exàmens 50% 1,75 0,07 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11

Participació 10% 0 0 2, 6, 7, 9, 10, 11, 13
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