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Proposta	  de	  temes	  a	  tractar	  

1. Reunions	  de	  balanç	  del	  curs	  2012-‐2013.	  
a) Programació	  i	  preparació.	  
b) Recuperació	  dels	  materials	  de	  la	  sessió	  d’avaluació.	  	  

2. Temàtica	  i	  objectius	  per	  al	  programa	  2013-‐2014	  (cf.	  Document	  proposta).	  

3. Matèries	  integrades	  en	  el	  programa.	  
a) Estudis	   Avançats:	   tres	   mòduls	   “Introducció	   a	   la	   geografia	   històrica	   de	   Mallorca”,	  

“Instruments	  per	  a	  la	  gestió	  i	  ordenació	  del	  paisatge”	  i	  “Cicle	  de	  Conferències”.	  
b) Sistemes	  d’Informació	  Geogràfica	  i	  Paisatge:	  “SIG”	  i	  “Cartografia	  paisatge”.	  
c) Ciutat	  i	  Territori:	  “Tècniques”,	  “Memòria”.	  
d) Ordenació	  del	  Territori:	  “Instruments”,	  “Procés	  de	  planejament:	  DAFO,	  Objectius,	  Criteris	  i	  

Propostes”.	  

4. Professorat.	  
a) Enric	  Mendizàbal	  /	  Albert	  Pèlachs	  /	  Esteve	  Dot.	  
b) Anna	  Badia	  /	  Albert	  Pèlachs.	  
c) Àngel	  Cebollada	  /	  Carles	  Donat.	  
d) Oriol	  Nel·∙lo	  /	  Rufí	  Cerdan.	  

5. Cicle	  de	  conferències.	  
a) Inauguració:	  Vicent	  Maria	  Rosselló	  Verger.	  
b) Paisatge:	  Joan	  Nogué.	  
c) Instruments	  per	  a	  la	  gestió	  del	  paisatge:	  Jaume	  Busquets.	  
d) Turisme:	  Salvador	  Anton	  /	  José	  Antonio	  Donaire.	  
e) Història	  territori	  Mallorca:	  Maria	  Antònia	  Carbonero	  
f) Gestió	  del	  territori	  Mallorca:	  Onofre	  Rullan.	  
g) Serra	  de	  Tramuntana:	  Jaume	  Mateu.	  

6. Treball	  de	  camp.	  
a) Exploració	  preparatòria.	  Dates	  i	  participants.	  
b) Format	  i	  durada.	  
c) Dates.	  

7. Materials	  necessaris.	  
a) Bibliografia	  acadèmica	  i	  administrativa.	  
b) Estadística.	  
c) Cartografia	  i	  bases.	  

8. Elaboració	  del	  Quadern	  de	  la	  Troncal.	  
a) Materials.	  
b) Procediment.	  

9. Calendari	  de	  curs.	  
a) Inauguració.	  
b) Dates.	  
c) Horaris.	  

10. Estudiants	  participants.	  
a) Pre-‐incripcions	  fins	  a	  la	  data.	  
b) Estudiants	  italians:	  Facoltà	  di	  Architettura	  de	  l’Alguer	  i	  Istituto	  Universitario	  di	  Architettura	  

Venècia.	  


