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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21127 - Geografia del Paisatge
Crèdits 2.4 presencials (60 hores) 3.6 no presencials (90 hores) 6 totals (150 hores).
Grup Grup 1, 1S(Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Gabriel Alomar Garau
gabriel.alomar@uib.es

No hi ha sessions definides

Juana Maria Arrom Munar
jm.arrom@uib.es

17:00h 19:00h Dimecres 23/09/2013 27/06/2014 41 Beatriu
de Pinós

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau de Geografia Obligatòria Quart curs Grau

Contextualització

L'assignatura "Geografia del Paisatge" és una de les assignatures obligatòries del quart curs del Grau en
Geografia i s'emmarca en el Mòdul Instrumental del Grau en Geografia, un mòdul que al mateix temps
es divideix en tres matèries: Cartografia, Estadística i Tecnologia Aplicada. La nostra assignatura pertany
a la matèria "Tecnologia Aplicada", així com l'assignatura "Avaluació d'Impacte Ambiental" que estàs
cursant aquest mateix semestre, i altres que has cursat en anys anteriors, com per exemple "Didàctica de
la Geografia".

En aquesta assignatura pot ser que s'hi computin activitats culturals i formatives que s'organitzin a la UIB
durant el curs acadèmic 2013-14 i que tinguin relació amb l'assignatura

Requisits

Aquesta assignatura no té requisits acadèmics específics.

Competències
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En l'assignatura "Geografia del Paisatge" es treballarà el concepte de paisatge d'una manera integral: es
tractarà l'evolució històrica del concepte de paisatge i les seves distintes concepcions; es repassaran les
nocions de sistema per a relacionar-les amb l'enfoc sistèmic del paisatge; s'explicaran els trets fonamentals
de les propostes d'anàlisi de l'ecologia del paisatge; s'estudiaran els diferents criteris de classificació del
paisatge; s'analitzarà la integració del paisatge en el marc legislatiu europeu i espanyol; s'aprendran diferents
mètodes d'anàlisi i avaluació del paisatge; es valorarà el paisatge com un dels components del patrimoni,
centrant-se en els paisatges culturals; s'analitzarà la posmodernitat per reflexionar i avaluar críticament els
seus efectes sobre el paisatge, etc.

La part teòrica es combinarà amb un complet seminari pràctic dedicat a la cartografia del paisatge i l'anàlisi
del paisatge mitjançant tècniques SIG d'integració de dades espacials. La part pràctica es completarà amb
una sortida de camp per a l'observació i anàlisi de diversos paisatges.

A continuació s'enumeren les competències de tipus específic i genèric que el Títol de Grau en Geografia
preveu que assoleixis mitjançant el treball en aquesta assignatura.

Específiques
1. CE-7: Aprendre a interpretar i analitzar la informació a fer front a qüestions geogràfiques a través del

desplegament d'habilitats específicques per al geògraf investigador i professional, inclosa la de l'ús
apropiat de tecnologies d'informació i comunicació (TIC)..

2. CE-8: Demostrar coneixement i comprensió crítica de les diverses formes de representació dels entorns
humans i físics, així com assolir el domini de la tecnologia associada amb l'adquisició i anàlisi de
dades geogràfiques, tals com mètodes estadístics, de laboratori, d'anàlisis qualitatives, aplicacions
informàtiques i teledetecció..

3. CE-9 Aplicar les principals tecnologies dedicades a l'estudi de les relacions recíproques del medi físic i
humà, particularment les adreçades a avaluar l'impacte ambiental de les activitats antròpiques, les seves
conseqüències sobre el paisatge i la transmisió de coneixements científics de forma que facilitin la seva
aplicació en els entorns acadèmics, professionals, educatius i de divulgació..

Genèriques
1. CG-2: Saber aplicar els coneixements tècnics i metodològics al seu treball d'una forma professional

integrans els distints camps d'estudi de la geografia, i tenir les competències que solen demostrar-se per
mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi..

Continguts

Continguts temàtics
Tema 1. El concepte de paisatge: origen, evolució i tendències
Tema 2. L'enfoc sistèmic en paisatge
Tema 3. Ecologia del paisatge: estructura, funció i dinàmica
Tema 4. El paisatge com a recurs i com a receptor d'alteracions
Tema 5. Classificació dels paisatges
Tema 6. Paisatge i legislació
Tema 7. Anàlisi, avaluació i cartografia del paisatge
Tema 8. Paisatges culturals. El paisatge com a patrimoni
Tema 9. Paisatge i ciutat. La posmodernitat
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Metodologia docent

En aquest apartat s'exposen les diferents modalitats d'aprenentatge previstes per a l'assignatura "Geografia del
Paisatge", la qual es desenvoluparà mitjançant classes teòriques i mitjançant dos tipus de classes pràctiques,
unes d'aula i altres en sortida de camp.

En aquesta assignatura pot ser que s'hi computin activitats culturals i formatives que s'organitzin a la UIB,
o en col·laboració amb la UIB,durant el curs acadèmic 2013-14 i que tinguin relació amb l'assignatura

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G) Les classes teòriques tenen com a finalitat l'explicació, per part del
professor, dels continguts fonamentals de l'assignatura. El professor
utilitzarà material audiovisual que estarà disponible per als alumnes, de
manera progressiva, a Campus Extens. Igualment, per a poder seguir
correctament el curs es recomana als alumnes prendre apunts a classe.

Classes pràctiques Activitats
pràctiques fora de
l'aula

Grup gran (G) L'assignatura inclou una sèrie d'activitats pràctiques a desenvolupar fora
de l'aula, que consistiran o bé en una sortida de camp o en la participació
en conferències o actes relacionats amb el temari, o bé en una combinació
d'ambues tipologies d'activitats.

Classes pràctiques Seminari pràctic de
cartografia i anàlisi
del paisatge

Grup gran (G) Cinc sessions pràctiques dedicades a la cartografia del paisatge.
Cartografia de les unitats de paisatge i índex d’artificialitat. Mètriques
del paisatge (índexos d’àrea, superficie, densitat i variabilitat; índexos
de forma/shape factor i índex de compacitat). Anàlisi de fragilitat
paisatgística (conques visuals). Qualitat Paisatgística (qualitat ambiental,
qualitat cultural i impactes). Les pràctiques es faran amb programari
de lliure distribució (gvSIG i Quantum GIS), i inclouen operacions de
fotointerpretació, reclassificació, models digitals del terreny i ús d’eines
de geoprocès.

Avaluació Prova escrita
d'avaluació
continua

Grup gran (G) La finalitat d'aquesta avaluació és comprovar que l'alumne va adquirint els
coneixements previstos en l'assignatura.

La prova inclourà una pregunta amb un tema a desenvolupar (suposarà el
50% de la nota de l'examen) i una sèrie de preguntes breus (50% de la nota).

Avaluació Prova oral
d'avaluació
continua

Grup gran (G) La finalitat d'aquesta avaluació és comprovar que l'alumne va adquirint els
conceptes bàsics de l'assignatura.

L'alumne haurà de definir algun dels conceptes fonamentals de
l'assignatura, dels quals prèviament el professor n'haurà fet una selecció.

Activitats de treball no presencial
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Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

El·laboració d'un glossari Els alumnes hauran d'anar desenvolupant, al llarg del curs, un glossari dels principals
conceptes que es vegin al llarg de l'assignatura.

Les definicions incloses al glossari hauran de ser clares i concises, però també
suficientment completes, on quedin ben reflexats els coneixements adquirits per
l'alumne.

Estudi i treball
autònom individual

Estudi individual La finalitat d'aquesta metodologia és que desenvolupis la teva capacitat de síntesi,
anàlisi, comprensió i aprenentatge dels distints continguts del programa docent. El millor
mètode consisteix en programar-se unes hores setmanals per a l'estudi de l'assignatura.
S'aconsella fer ús del material disponible a Campus Extens, així com de l'altre material
de suport.

Estudi i treball
autònom individual

Realització de treballs
pràctics individuals

La finalitat d'aquesta metodologia és que aprenguis a elaborar, redactar i presentar de
forma individual un treball pràctic, que hauràs de lliurar d'acord amb les indicacions fetes
pel professor. Es valorarà que utilitzis la terminologia adequada, que raonis i argumentis
els resultats, i que estructuris el treball.

Els treballs copiats total o parcialment seran automàticament suspesos i no hi haurà opció
de recuperació. Els aspectes que s'extreguin de bibliografia han de citar-se degudament.

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

L'assignatura està programada de tal manera que un 60% de les hores corresponen a treball personal de
l'alumne, que l'ha de dedicar a estudiar, fer les tasques encarregades, els treballs de pràctiques, lectura de
bibliografia, elaboració d'esquemes,... Aquesta part s'avaluarà a través dels exàmens teòrics i dels treballs
individuals.

La resta de les hores (40%) són treball compartit entre el professor i l'alumne, a través de les classes
magistrals, les pràctiques d'aula i la sortida de camp.

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 60 2.4 40
Classes teòriques Classes magistrals 43.5 1.74 29
Classes pràctiques Activitats pràctiques fora de l'aula 6 0.24 4
Classes pràctiques Seminari pràctic de cartografia i anàlisi

del paisatge
7.5 0.3 5

Avaluació Prova escrita d'avaluació continua 1.5 0.06 1
Avaluació Prova oral d'avaluació continua 1.5 0.06 1

Activitats de treball no presencial 90 3.6 60
Estudi i treball autònom individual El·laboració d'un glossari 10 0.4 6.67

Total 150 6 100
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Modalitat Nom Hores ECTS %
Estudi i treball autònom individual Estudi individual 45 1.8 30
Estudi i treball autònom individual Realització de treballs pràctics

individuals
35 1.4 23.33

Total 150 6 100
A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Classes magistrals

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Tècniques d'observació (No recuperable)
Descripció Les classes teòriques tenen com a finalitat l'explicació, per part del professor, dels continguts fonamentals

de l'assignatura. El professor utilitzarà material audiovisual que estarà disponible per als alumnes, de
manera progressiva, a Campus Extens. Igualment, per a poder seguir correctament el curs es recomana als
alumnes prendre apunts a classe.

Criteris d'avaluació El professor valorarà l'assistència a les classes, així com la participació i l'actitud dels alumnes.

Percentatge de la qualificació final: 5% per l'itinerari A

Activitats pràctiques fora de l'aula

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (No recuperable)
Descripció L'assignatura inclou una sèrie d'activitats pràctiques a desenvolupar fora de l'aula, que consistiran o bé

en una sortida de camp o en la participació en conferències o actes relacionats amb el temari, o bé en una
combinació d'ambues tipologies d'activitats.

Criteris d'avaluació Es realitzaran pràctiques fora de l'aula, d'assistència obligatòria, a partir de les qual es desenvoluparà un
informe.

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

Seminari pràctic de cartografia i anàlisi del paisatge

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Treballs i projectes (No recuperable)
Descripció Cinc sessions pràctiques dedicades a la cartografia del paisatge. Cartografia de les unitats de paisatge i

índex d’artificialitat. Mètriques del paisatge (índexos d’àrea, superficie, densitat i variabilitat; índexos de
forma/shape factor i índex de compacitat). Anàlisi de fragilitat paisatgística (conques visuals). Qualitat
Paisatgística (qualitat ambiental, qualitat cultural i impactes). Les pràctiques es faran amb programari
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de lliure distribució (gvSIG i Quantum GIS), i inclouen operacions de fotointerpretació, reclassificació,
models digitals del terreny i ús d’eines de geoprocès.

Criteris d'avaluació L'assignatura inclou un seminari pràctic de cartografia i paisatge que permetrà als alumnes aprofundir en les
tècniques d'anàlisi geogràfica.

Percentatge de la qualificació final: 25% per l'itinerari A

Prova escrita d'avaluació continua

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu (Recuperable)
Descripció La finalitat d'aquesta avaluació és comprovar que l'alumne va adquirint els coneixements previstos en

l'assignatura. La prova inclourà una pregunta amb un tema a desenvolupar (suposarà el 50% de la nota de
l'examen) i una sèrie de preguntes breus (50% de la nota).

Criteris d'avaluació La finalitat d'aquesta prova és comprovar que l'alumne va assolint els coneixements teòrics de l'assignatura.

En cas de no superar-se aquesta prova l'alumne podrà optar a una nova prova, del total dels continguts
impartits, en el període d'avaluació complementària (5 de febrer de 2014) o en el període d'avaluació
extraordinària (1 de setembre de 2014).

Percentatge de la qualificació final: 25% per l'itinerari A

Prova oral d'avaluació continua

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves orals (Recuperable)
Descripció La finalitat d'aquesta avaluació és comprovar que l'alumne va adquirint els conceptes bàsics de

l'assignatura. L'alumne haurà de definir algun dels conceptes fonamentals de l'assignatura, dels quals
prèviament el professor n'haurà fet una selecció.

Criteris d'avaluació La finalitat d'aquesta prova és comprovar que l'alumne va assolint els conceptes bàsics de l'assignatura.

En cas de no superar-se aquesta prova l'alumne podrà optar a una nova prova, del total dels continguts
impartits, en el període d'avaluació complementària (5 de febrer de 2014) o en el període d'avaluació
extraordinària (1 de setembre de 2014).

Percentatge de la qualificació final: 25% per l'itinerari A

El·laboració d'un glossari

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (No recuperable)
Descripció Els alumnes hauran d'anar desenvolupant, al llarg del curs, un glossari dels principals conceptes que es

vegin al llarg de l'assignatura. Les definicions incloses al glossari hauran de ser clares i concises, però
també suficientment completes, on quedin ben reflexats els coneixements adquirits per l'alumne.

Criteris d'avaluació L'alumne haurà de preparar, i lliurar al professor en la data indicada, un glossari que inclogui els conceptes
fonamentals de l'assignatura.
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Les definicions hauran de ser clares i concises, però al mateix temps suficientment completes per tal de que
quedi palès que l'alumne ha assolit correctament els coneixements.

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

AGUILÓ, M. (1999): El paisaje construído. Ed. Castalia Madrid
ARIAS, P. (2003): Periferias y nueva ciudad. U. Sevilla
BOLOS, M de (coordinadora) (1992): Manual de Ciencia del Paisaje. Teoría, métodos y
aplicaciones.Editorial Masson, Colección de Geografía
BUREL, F. y BAUDRY, J. (2002): Ecología del paisaje. Mundi-Prensa Madrid.
BUSQUETS, J. y CORTINA, A. (Coord.) (2008): Gestión de paisaje. Ariel Barcelona
COPETA, C. Y LOIS, R. (Ed.) (2009): Geografía, paisaje e identidad. Biblioteca Nueva Madrid
CUADERNOS GEOGRAFÍA (Revista n.43) (2008): La convención Europea del Paisaje. U. Granada
ESCRIBANO, M. M. (et al) (1991): El paisaje. MOPT Madrid
FARINA, A. (2011): Ecología del paisaje. Universitat d'Alacant
FOLCH, R. (Coord.) (2003): El territorio como sistema. Diputació de Barcelona
GONZÁLEZ BERÁLDEZ, F. (1981): Ecología y paisaje. Ed. Blume Madrid
HOLT-JENSEN, A. (1992): Geografía. Historia y conceptos. Barcelona, Vicens Vives.
MADERUELO, J (2005): El paisaje: génesis de un concepto. Ed. Abada S.L.
MADERUELO (et al) (2006): Paisaje y pensamiento.ABADA Madrid
MADERUELO (et al) (2008): Paisaje y territorio. ABADA Madrid
MARTINEZ DE P. y ORTEGA, N. (Ed.) (2009): Los valores del paisaje. U. A. Madrid.
MARTÍNEZ DE PISÓN, E. (2009): Miradas sobre el paisaje. Biblioteca nueva Madrid
MARTÍNEZ DE PISÓN, E. (2000): Estudios sobre paisaje. U. A. Madrid
MARTÍNEZ DE P. E. y ORTEGA, N. (Ed.) (2008): La recuperación del paisaje. U. A. Madrid
MATA OLMO, R. y SANZ HERRÁIZ, C. (dirs.) (2003): Atlas de los Paisajes de España. Madrid, Ministerio
de Medio Ambiente, 788 págs. (Premio de Investigación de la Sociedad Geográfica Española, 2004).
NOGUÉ, J. (Ed.) (2007): La construcción social del paisaje. Biblioteca Nueva Madrid
ORTEGA, N. (Ed.) (2004): Naturaleza y cultura del paisaje. U. A. Madrid
PILLET, F. (et al) (2010): Territorio, paisaje y sostenibilidad. Ed del Serbal Barcelona
TOLEDO, S. (Coord.) (2009): Ecología y Paisaje. Gobierno de Canarias
VV. AA. (2007): 1º Congreso Paisaje e infraestructuras.Junta de Andalucía Sevilla
VV. AA. (1998): Paisaje y medio ambiente.U. Vlladolid
VV. AA. (1993): Conferencias del I congreso de ciencia del paisaje. U. Barcelona

Bibliografia complementària

ARIAS, J. y FOURNEAU, F. (Ed.) (1998): El paisaje del Mediterráneo. U. Granada.
ASENSI, M. (2004) : “Paisajes nómadas”. Publicacions del Centre Universitari InternacionalMenéndez
Pelayo de Barcelona (CUIMPB) II Seminari Internacional sobre Paisatge “Elspaisatges de la
postmodernitat”.
AYUGA, F. (2001): Gestión sostenible de paisajes rurales. Mundi-Prensa Madrid
BENAYAS, J. (1992): Paisaje y Educación Ambiental. MOPT Madrid
BERQUE, A. (2009): El pensamiento paisajero. Biblioteca Nueva Madrid
BESSE, J. M. (2010): La sombra de las cosas. Sobre paisaje y geografía. Biblioteca Nueva Madrid
BRU, C. (et al) (1995): Agua y espacios de ocio.U. Alicante
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CANCER, L. A. (1999): La degradación y la protección del paisaje. Ed. Cátedra Madrid
CINALLI, D. (2011): Interpretare il paesaggio.Aracne Roma
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