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Temporalitat 
 
Total curs 50 hores 
30 hores presencials d’aula (10 sessions de 3 hores - dijous de 16 a 19 h) 
10 hores presencials de pràctiques (camp) (2 sessions de 5 hores) 
10 hores de treball individual no presencial 
              
 
Objectius generals del curs 
Assumir conceptes i continguts clau de la ciència del Paisatge 
Comprendre la interdependència dels elements i energies que defineixen el paisatge 
Valorar l’oportunitat de determinades actuacions en el territori 
Crear una actitud social responsable vers el paisatge y territori 
 
Mòdul 1. Idees, conceptes i principis  
Tema 1. 1. Evolució del concepte paisatge. La ciència del Paisatge  
Tema 1. 2. Anàlisis del paisatge: elements i energies. Diagnosis del paisatge  
Tema 1. 3. Els subsistemes del paisatge: geoma, bioma i antropoma. Especificitat en zones de muntanya  
         
Mòdul 2. Dinàmica del paisatge  
Tema 2.1. Dinàmica i evolució del paisatge: classificació per dominàncies. La prognosis del paisatge  
Tema 2.2. Concepte d’unitat de paisatge. El cas d’Andorra: mapa de les unitats de paisatge  
Tema 2.3. Paleopaisatge i paisatge històric  
                 
Mòdul 3. Ús del paisatge/territori  
Tema 3.1. Valor patrimonial del paisatge. La Vall del Madriu, patrimoni mundial: llums i ombres  
Tema 3.2. Conservació i explotació dels espais naturals  
Tema 3.3. Paisatge, territori, ciutat i urbanisme  
Tema 3.4. Aspectes legislatius andorrans relatius a paisatge/territori. Conveni Europeu del Paisatge  
Tema 3.5. Turisme de muntanya i paisatge  
         
Mòdul 4. Treball de camp  
Tema 4.1. Paisatges/territoris amb predomini antròpica 
Tema 4.2. Paisatges/territoris amb forta predomini abiòtic i biòtic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Programació hores presencials (30+10) 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Març 2008  
6 Acte d’inauguració 
 Conferència inaugural:  
 Evolució del concepte paisatge. La ciència del Paisatge María de Bolòs  
 Anàlisis del paisatge: elements i energies. Diagnosis del paisatge Jordi Ribas 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
13  Els subsistemes del paisatge: geoma, bioma i antropoma. Antonio Gómez 
 Especificitat en zones de muntanya. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Abril 2008 
 3 Dinàmica i evolució del paisatge: classificació per dominàncies. 
  La prognosis del paisatge Tura Bovet  
 Transformació històrica del paisatge andorrà Olivier Codina 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
10 El concepte d’unitat de paisatge Jordi Bofarull /Gerard 
 El cas d’ Andorra: mapa de las unitats de paisatge Fernàndez /Carles Mayol 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
17 Paleopaisatge andorrà Santiago Riera  
 Conferència:  
 Vall del Madriu paisatge i patrimoni Joan Reguant 
 …………………………………………………………………………………………………………………...... 
24 Valor patrimonial del paisatge: interpretació i sensibilització Rosalina Pena 
 Fragilitat del paisatge de muntanya. Riscos naturals i induïts Valentí Turú
 ………………………………………………………………………………………………………………….. 
26   Camp. Paisatges con predomini antròpic Medi Ambient/Servei de Paisatge 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Maig 2008 
8 Conservació i explotació d’espais naturals  Jordi Soler  
 ……………………………………………………………………………………………………………………... 
15 Paisatge, territori, ciutat i urbanisme.  Antoni Martí Petit
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
22. Aspectes legislatius andorrans relatius al  paisatge / territori Patricia Quillacq 
 Conveni Europeu del Paisatge  
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
29 Conferència de cloenda:  
 Turisme de muntanya i  paisatge: el caso andorrà Francisco L. Palomeque 
 Acte de cloenda 
 Lliurament de Diplomes de Assistència 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

31 Camp. Paisatges amb predomini abiòtic i biòtic Medi Ambient/Servei de Paisatge 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 


