
Aquest grau permet accedir al màster 
universitari en Paisatgisme (MBLandArch) 
de la UPC i a altres màsters nacionals 
o internacionals relacionats amb 
aquest àmbit.
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GRAU en 

PAisAtGisme

Per a més informació:  
esab.upc.edu
esab.info@upc.edu

Segueix-nos a: 

      @esABUPC

      @esABUPC
      @soc_esab

Espai + Temps,
Projecta el futur!

GRAU en 
PAisAtGisme

ESAB
Escola Superior d’Agricultura
de Barcelona

ETSAB
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 
de Barcelona

escola tècnica superior d’Arquitectura 
de Barcelona

escola superior d’Agricultura 
de Barcelona



GRAU en 
PAisAtGisme

El grau en Paisatgisme és impartit 
conjuntament per l’Escola Superior 
d’Agricultura de Barcelona (ESAB) 
i l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 
de Barcelona (ETSAB) de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC). Els 
quatre primers quadrimestres es cursen 
majoritàriament a l’ESAB i els quatre 
últims a l’ETSAB.
El pla d’estudis s’ha dissenyat atenent 
a les competències genèriques 
i específiques que disposa el common 
trainnig framework de la International 
Federation of Landscape Architects, 
IFLA EU, i l’ECLAS Guidance on 
Landscape Architecture Education, 
del Tuning Landscape Architecture 
Education in Europe, ECLAS-LE:NOTRE.

Amb aquest grau adquiriràs els coneixements 
científics i tecnològics necessaris per treballar 
com a paisatgista. Treballaràs en la planificació 
i disseny de projectes paisatgístics i d’espais 
verds (espai públic, espai urbà, espais exteriors, 
restauració i rehabilitació d’ecosistemes i del 
patrimoni natural, nous usos del territori...), i en la 
seva gestió, execució, manteniment, restauració 
i rehabilitació.

Obligatòries

Què cursaràs?

+50
convenis anuals amb 
empreses del sector

Aquesta informació pot estar subjecta a modificacions. 
informació actualitzada a: upc.edu

Pla d’estudis 
i model docent
Les assignatures inclouen sessions 
teòriques i pràctiques (tallers, laboratoris 
i informàtica) i visites. El bloc inicial conté 
les assignatures de formació bàsica, el 
segon està format per assignatures de 
formació bàsica específica i el tercer, per  
assignatures optatives.  
Els estudis s’imparteixen en català 
i castellà, amb algunes assignatures en 
anglès. El model pedagògic es basa en 
l’avaluació contínua.

Formació pràctica 
i pràctiques en empreses
Els grups reduïts dels tallers afavoreixen 
l’adquisició d’habilitats i competències, 
que et prepararan per a l’exercici de 
l’activitat professional i permeten conèixer 
les necessitats del sector.
Al llarg del grau, realitzaràs unes pràctiques 
externes obligatòries que et permetran 
aplicar i complementar els coneixements 
acadèmics. Les pràctiques són, a més, 
una via per conèixer empreses i institucions 

del sector, i, sovint, poden esdevenir un 
trampolí a la inserció laboral. 

sortides professionals 
El graduat o graduada en Paisatgisme 
desenvolupa la seva activitat professional 
en els àmbits següents:
•	Projectes i estudis d’espai públic urbà 

i jardí privat.
•	 Integració d’infraestructures 

i equipaments en el paisatge.
•	Restauració i rehabilitació d’ecosistemes 

i patrimoni natural.
•	Planificació i gestió del paisatge
•	Exercici lliure de la professió (projectes, 

consultoria, assessoria, peritatges, 
direcció d’obres, estudis ambientals...).

mobilitat internacional
Els programes de mobilitat internacional 
complementen la formació acadèmica 
i l’experiència personal adquirida al grau. 
Pots cursar una part dels estudis en 
universitats estrangeres o estatals a través 
de convenis d’intercanvi amb més de 40 
centres universitaris.

tutorització 
El pla d’acció tutorial proporciona elements 
de formació, informació i orientació de 
forma personalitzada a l’estudiantat 
i s’adapta a les diferents necessitats 
d’aprenentatge a través de la distribució 
en diferents grups tutorials. 

On s’imparteix?
L’ESAB, situada al Campus del Baix 
Llobregat, imparteix els graus en l’àmbit de 
l’enginyeria de biosistemes, agroalimentària 
i paisatgisme de la UPC. L’Escola disposa 
de laboratoris i equipaments científics de 
primer nivell per a la docència, la recerca 
i la innovació en agronomia, tecnologia 
alimentària, tecnologies ambientals, espais 
verds i biotecnologia. D’altra banda, 
l’ETSAB ofereix tant formació de grau com 
de màster en l’àmbit de l’Arquitectura i té 
un paper destacat en la investigació en 
l’àmbit universitari espanyol i iberoamericà. 
L’Escola lidera, a més, l’ensenyament 
del paisatgisme a Espanya i manté una 
constant col·laboració amb les més 
prestigioses escoles d’Europa. 

+30
convenis anuals de mobilitat internacional 
amb universitats de tot el món

+20
laboratoris docents i camps 
experimentals

2n quadrimestre

1r quadrimestre
1r curs

Taller de Projectes I 6

Dibuix I 6

Història i Teoria I 6

Coneixement i Aplicació de Plantes 6

Matemàtiques 6

Taller de Projectes II 6

Dibuix II 6

Història i Teoria II 6

Biologia Vegetal 6

Física 6

1r quadrimestre

2n quadrimestre

2n curs

Taller de Projectes III 12

Dibuix III 6

Història i Teoria III 6

Ciències de la Terra 6

Taller de Projectes IV 12

Construcció I 6

Ecologia 6

Urbanisme i Paisatge I 6

2n quadrimestre 2n quadrimestre

1r quadrimestre
3r curs

Taller de Projectes V 12

Construcció II 6

Urbanisme i Paisatge II 6

Implantació d’Espais Verds 6

Pràctiques externes 18

Optatives 12

Taller de Projectes VI 6

Construcció III 6

Gestió i Restauració del Paisatge 6

Legislació i Normativa del Paisatge 6

Optativa 6

Treball de Fi de Grau 18

Optatives 12

4t curs
1r quadrimestre


