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L’anàlisi del paisatge és un element fonamental per a la determinació objectiva 
de les alteracions que es produeixen en el territori, amb vistes a la seva valoració 
estètica, la planificació dels seus usos, la restauració de zones degradades o 
alterades i la redacció de projectes d’adequació i millora paisatgística. Per això, 
aquest curs es dirigeix a tots aquells interessats en el paisatge i el paisatgisme, i 
ofereix una formació especialitzada enfocada a la resolució pràctica dels 
problemes amb els que s’enfronta l’avaluació i la valoració del paisatge, en tant 
que recurs territorial i actiu social i econòmic.

En què consisteix?
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Curs d’anàlisi del paisatge. Mètodes i tècniques 
de representació cartogràfica i anàlisi
integrada del paisatge (9 ECTS) 

Continguts

Unitat 1 (5 hores)
Introducció als Sistemes d’Informació Geogràfica aplicats a la representació 
cartogràfica del paisatge i la seva anàlisi. Definició d’unitats de paisatge.

Unitat 2 (10 hores)
Introducció a la Teledetecció multiespectral i LiDAR aplicada a la representació 
cartogràfica del paisatge i la seva anàlisi. 

Unitat 3 (15 hores)
Components visuals del paisatge: Visualització 2D i 3D del paisatge. Generació 
de conques visuals i perfils. Estudi de la incidència visual en el paisatge. Tècni-
ques de visualització i retoc fotogràfic.

Unitat 4 (10 hores)
Anàlisi integrada del paisatge: models multicriteri d’integració paisatgística 
(qualitat i fragilitat visual). Anàlisi espaial-temporal de l’estructura del paisatge 
(mètriques del paisatge).

Unitat 5 (5 hores)
Mètodes de cerca d’informació científica sobre paisatge. Instruments normatius 
d’ordenació i protecció del paisatge.

Unitat 6 (5 hores)
Tècniques d’investigació en paisatge: disseny i explotació d’enquestes de 
percepció del paisatge. 
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A qui va adreçat?

A titulats en Geografia, Arquitectura, Enginyeria Agrària, Biologia, Ciències 
Ambientals, Topografia, Enginyeria Forestal i altres enginyeries superiors i 
tècniques, i en títols superiors de Disseny, així com altres titulats interessats, i en 
general a totes les persones interessades en el paisatgisme aplicat, que acreditin 
coneixements de Windows a nivell d’usuari.C

U
R

S

Aquest curs seguirà un sistema d’avaluació continuada.

Avaluació

Professorat

L’alumnat que superi el curs obtindrà un certificat d’assistència i aprofitament.

Més informació:
uibtalent@fueib.org

Tel.: 971 25 96 96
http://www.fueib.es/curs/analisipaisatge

2019-20
Curs d’anàlisi del paisatge. Mètodes i tècniques 
de representació cartogràfica i anàlisi
integrada del paisatge (9 ECTS) 

Titulacions

Gabriel Alomar Garau
Doctor en Geografia. Màster en Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció. 
Departament de Geografia. Universitat de les Illes Balears.

Joan Alorda Vilarrubias
Llicenciat en Geografia. Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears, SITIB-
SA.

Joan Bauzà Llinàs
Graduat en Geografia. Màster en Teledetecció i Sistemes d’Informació Geogràfi-
ca per la Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia. 
Universitat de les Illes Balears.

Antònia Fornés Horrach
Llicenciada en Geografia. Tècnica en Sistemes d’Informació Geogràfica. Servei 
tècnic d’Ordenació del Territori. Consell Insular de Mallorca.

Francesc Guaita Mas
Enginyer Informàtic. Servei d’Informàtica del Consell Insular de Mallorca.

Maurici Ruiz Pérez
Doctor en Geografia. Departament de Geografia. Servei de Sistemes d’Informa-
ció Geogràfica i Teledetecció. Universitat de les Illes Balears. 
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Dades específiques

Director del curs:                                                                                                           
Gabriel Alomar Garau. Doctor en Geografia i membre del departamentde 
Geografia de la UIB.                                                                                  
Maurici Ruiz Pérez. Doctor en Geografia. Membre del departament de 
Geografia de la UIB.

Nombre de places: Mínim: 15. Màxim: 25

Modalitat: Presencial

Durada: 9 ECTS. 50 hores del curs són presencials

Dates i horaris: Del 25 d’octubre al 29 de novembre de 2019, els dijous i els 
divendres de 16 a 21 hores.

Lloc de realització: El curs es desenvoluparà íntegrament a l’aula 
d’Informàtica del Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció, 
edifici d’Instituts Universitaris de Recerca (campus UIB). 

Termini de matrícula: Fins al dia 18 d’octubre de 2019

Preu: 300 euros pel públic en general.

Aquelles persones que acreditin que són co�egiats en el Co�egi d'Arquitectes 
el cost del curs serà de 275€.

Únicament es retornarà l’import de la matrícula en cas de no admissió de 
l’alumne o anu�ació del curs.

La direcció es reserva el dret d’anul•lar el curs en cas de no arribar al nombre 
mínim d’alumnes.
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Més informació:
uibtalent@fueib.org

Tel.: 971 25 96 96
http://www.fueib.es/curs/analisipaisatge
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Coneix algunes de les facilitats que t’ofereix la UIB
i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP)
Pràctiques per preparar-te per al món laboral i agència de co�ocació.

Club d’emprenedors
L’objectiu del Club és articular i desenvolupar un itinerari d’emprenedoria 
per no deixar cap emprenedor potencial membre de la comunitat UIB en 
el camí.

Wi-Fi i aules d’informàtica

Biblioteques

Insta�acions Esportives

Residència d’Estudiants

Associacions d’estudiants

Servei mèdic i de farmàcia

Llibreria

Servei de reprografia

Servei de restauració i cafeteries

Programa Alumni 

www.uib.cat
www.fueib.org

www.uibempren.org

Un campus ple d’oportunitats!


