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Descripció 

El propòsit de l’assignatura és introduir al coneixement sociològic i, en concret, pel 
que fa a l’estructura de les societats contemporànies, de les quals la publicitat és una 
institució fonamental. D’aquesta manera, el seu objectiu principal és familiaritzar 
amb aquelles idees, conceptes, teories i perspectives sociològiques que permeten 
comprendre millor els complexos processos d’estructuració social i, sobretot, les 
transformacions concretes de l'estructura social espanyola i catalana, a partir de la 
industrialització. L’assignatura està emmarcada en la formació de publicitaris i, per 
tant, posarà l’accent en aquells aspectes que fan sociològicament més entenedors el 
camp i l’ofici publicitaris. 
 

1. Mòduls, blocs, temes o apartats: 

1.- La sociologia i el concepte d’estructura social. 
Imatge social i definició de sociologia; característiques d’allò social humà; el 
concepte d’estructura social; relació societat/individu; relació estructura, 
acció i canvi social; els processos de globalització.  

 
2.- Principals perspectives d’anàlisi de l’estructura social. 

Perspectives marxistes, weberianes, funcionalistes, de l’acció racional, 
feministes, etc. 

 
3.-  La formació de l’estructura social contemporània espanyola i catalana. 

Les transformacions de l’estructura social; l’impacte del canvi social en 
l’estructuració de classes; l'Estat de Benestar; les migracions; les desigualtats 
a la vida quotidiana; els moviments socials. 

 

4.- L’ofici de publicitari. 

La imatge social de la publicitat; la naturalesa i composició social de l’ofici 
de publicitari; la formació, les condicions laborals i el prestigi social dels 
publicitaris; les representacions publicitàries i  l’imaginari col·lectiu; la 
publicitat i els publicitaris en un context de canvi.  
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3. Referències per estructurar el treball de l’alumne 

Al llarg del curs es faran servir diversos mètodes d’aprenentatge per abastar els 
objectius de l’assignatura i adaptar-los a les necessitats, i a les preferències, de 
l’alumnat de publicitat i relacions públiques. D’aquesta manera al curs es 
conjugaran les exposicions i orientacions del professor amb el treball, l’estudi, la 
investigació i la reflexió, tant individuals com a col·lectives, per part dels 
alumnes. 

Aquesta diversitat de procediments es reflectirà en diverses fórmules 
d’avaluació, que seran tant de caràcter continu, amb l’elaboració, el seguiment i 
la valoració d’un projecte de recerca i dels seus resultats provisionals (40%) i la 
realització d’una ressenya individual i complementaria a aquell (20%), com de 
caràcter puntual, amb una prova de suficiència (40%) que, en qualsevol cas, 
sempre caldrà superar per aprovar l’assignatura. 

 

Treball de grup i cooperatiu. Durant el curs, a més de les sessions presencials i 
tutorials, s’haurà de fer un treball en equip, i de caràcter cooperatiu, en grups de 
4 persones, sobre un tema relatiu a algun aspecte de l’assignatura i, en especial, a 
les relacions que aquest pot tenir amb la publicitat. El treball pretén elaborar un 
projecte de recerca sobre “estructura social i/o publicitat” i recollir els primers i 
provisionals resultats (tant teòrics com empírics) obtinguts, de tal manera que al 
llarg de la seva confecció ha de quedar clarament reflectit el tema, l’objecte 
d’estudi, les hipòtesis o preguntes de les quals es parteix, la justificació, la 
metodologia, la perspectiva teòrica des de la qual se l’encara i els resultats 
provisionals obtinguts. 
El treball tindrà un seguiment públic, en seminari, de tal manera que s’haurà de 
presentar i debatre públicament a) el tema, la justificació i les característiques 
del mateix (1ª sessió), b) l’estat de la qüestió (2ª sessió) i c) la presentació final 
del projecte i dels seus resultats provisionals (3ª sessió). Inclourà també 
mecanismes d’avaluació i autoavaluació, individual i col·lectiva. 
  
Ressenya. A més, per aprofundir en els continguts de la matèria, s’haurà de 
realitzar una ressenya d’un llibre que ha d’estar vinculat amb el tema del treball 
col·lectiu que l’alumne està realitzant. El llibre a ressenyar no podrà repetir-se 
dins del mateix grup. La ressenya, que és individual, constarà de a) títol de la 
ressenya, b) referència completa de l’obra, c) contextualització temàtica, d) idees 
més important o més significatives valorades críticament i e) implicacions per a 
la formació teòrica dels estudiants de publicitat. Aquesta ressenya s’haurà de 
lliurar la setmana en què comencen les presentacions públiques de l’estat de la 
qüestió del treball, i la seva extensió màxima serà de 6000 caràcters (amb 
espais.) 



 

Prova de suficiència. La prova de suficiència, que constarà d’un seguit de 
preguntes curtes i concretes sobre el contingut de l’assignatura, s’ha de superar 
per aprovar l’assignatura.  
 
El fet que el tipus d’avaluació sigui fonamentalment continuo exigeix 
l’assistència tant a les classes presencials com a les sessions del seminari que el 
grup tindrà assignades. Es recomana fer ús de les tutories. 

Per altra banda, els materials de l’assignatura es dipositaran a la fotocopiadora a 
començament de curs. 

 

4. Competències a desenvolupar   

Competència Indicador específic de la competència 

Comunicació  Portar a terme presentacions en públic.  
Redactar i locutar adequadament. 

Científica Aplicar els coneixements científics de la sociologia per 
l’aprofundiment en la pròpia àrea. 
Analitzar i sintetitzar l’informació. 
Utilitzar tota mena de recursos tant formals com conceptuals. 
Ressenyar les fonts bibliogràfiques de manera adequada. 

Interpersonals Treball en equip i cooperatiu. 
Gestionar de forma adequada el temps. 
Reconèixer i respectar el punts de vista i opinions dels altres 
membres de l’equip, i integrar-los en benefici dels resultats del 
projecte. 
Ser crític amb la seva feina i amb els resultats del seu entorn. 

Sistemàtica Comprendre que qualsevol fenomen humà és generat en el temps, 
per agents, per relacions socials, per necessitats, interessos, per 
accions racionals, etc. i que és susceptible de tenir una natura 
reactiva cap als paràmetres presents en el propi context en què es 
localitza. 

Desenvolupament de 
l’autoaprenentatge 

Desenvolupar les habilitats de treball, d’estudi, d’investigació, 
tant personal com en equip. 
Tenir la capacitat i l’autoexigència de fer la feina ben feta. 

 
 
Avaluació 
Bloc/Apartat/tema Pes Descripció 
1. La sociologia i 
el concepte 
d’estructura. 

25% Aquest bloc serà avaluat a la prova de suficiència (40% 
de la nota final) i els seus continguts poden ser tema del 
treball en equip (40%) i, per tant, també de la ressenya 
individual (20%). Es recorda que per aprovar 
l’assignatura s’ha d’aprovar la prova de suficiència. 

2. Principals 
perspectives 
d’anàlisi de 
l’estructura social.

25% Idem. 



3. La formació de 
l’estructura social 
contemporània 
espanyola i 
catalana. 

25% Idem. 

4. L’ofici 
publicitari. 

25% Idem. 
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