
Información xeral
Nº de créditos: 60 ECTS
Inicio: outubro 2013
Duración: 1 curso académico
Horarios: De luns a venres de 16 a 20 horas
Tipo Docencia: Presencial
Sede: Escola Galega da Paisaxe /

Fundación Juana de Vega
Idiomas: Castelán/Galego
Prezo: Taxas oficiais UDC/USC
Equipo Docente: Profesores Universitarios e
especialistas nacionais e estranxeiros de re-
coñecido prestixio en cada unha das áreas.

Dirixido a
Arquitectos, Enxeñeiros Agrónomos, Enxeñei-
ros de Montes, Enxeñeiros de Camiños, Ca-
nais e Portos, Biólogos, Xeólogos, Xeógrafos,
Enxeñeiros de Minas, ou calquera outra per-
soa que posúa un título universitario equiva-
lente ás citadas titulacións.
Tamén poderán acceder Enxeñeiros Técnicos
Agrícolas, Enxeñeiros Técnicos Forestais, En-
xeñeiros Técnicos de Obras Públicas, Arquitec-
tos Técnicos e Enxeñeiros Técnicos de Minas.

Título oficial das universidades Master universitario Curso 2013-2014

12
bolsas de
matrícula

arquitectura da paisaxe
Juana de VegaPreinscricións

Na Universidade de Santiago de Compostela
Escola Politécnica Superior de Lugo

www.usc.es

Na Universidade da Coruña
Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña

www.udc.es

Máis información
Escola Galega da Paisaxe / Fundación Juana de Vega

T: 981 65 46 37 Fax: 981 65 20 95
e-mail: info@escolagalegadapaisaxe.org

www.escolagalegadapaisaxe.org

Ilustracións: Gabriel Alarcón Sabarís, antigo alumno do máster



Obxectivos

O master ten un carácter académico - profesional, que responde a ne-
cesidade de formación de profesionais en arquitectura da paisaxe.

O programa académico do máster abarcará temas de planificación da
paisaxe, análise e deseño de paisaxes urbanos, culturais e da paisaxe en
xeral, así como o que se refire a integración das infraestruturas na pai-
saxe. Da mesma maneira, abordarase a execución e posterior mante-
mento, xestión, conservación e restauración da paisaxe, tanto pública
como privada, no medio urbano, rural e forestal.

O master ten unha estrutura e uns contidos adaptados ás directrices do
proxecto europeo Le-Notre. A súa estrutura contempla todas as sensibi-
lidades e necesidades que se requiren nun tema tan complexo e con tan
pouca tradición académica en España.

A finalidade é que o estudante adquira
unha formación avanzada, de carácter
especializado e multidisciplinar,
orientada á especialización profesional
na Arquitectura da Paisaxe.

Organización docente

MATERIAS DO PRIMEIRO CUADRIMESTRE

Materias de especialización(*)
- Deseño gráfico da paisaxe
- Ciencias ambientais aplicadas á paisaxe
(edafoloxia, botánica e ecoloxía)

(*) Plantexanse como dous itinerarios diferentes
en función da procedencia do alumno

Historia da xardinería

Teoria e Metodoloxía

Planificación da paisaxe

Deseño da paisaxe I

Tecnoloxía da información

Vexetación e material vexetal I

Taller
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MATERIAS DO SEGUNDO CUADRIMESTRE

Deseño da paisaxe II

Vexetación e material vexetal II

Espazos públicos urbanos

Integración das infraestruturas na paisaxe

Paisaxe cultural

Materiais, construcións e instalacións

Xestión da paisaxe

Traballo fin de master
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