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Descripció 
 
 

Finalitats / propòsits de la formació :  

a. L’estudiant de la llicenciatura de Publicitat i les Relacions Públiques no pot limitar-se a  

entendre el  consum com el resultat d’eleccions i necessitats individuals. Cal estudiar-lo en  

funció de les relacions socials, estructures, institucions i cultures  que el  defineixen i 

l’emmarquen. El consum és una pràctica social, cultural i econòmica fonamental. L’ús 

simbòlic i comunicatiu dels objectes de consum juga un paper decisiu en el procés de 

construcció social de la realitat, tant en la seva dimensió objectiva com en la subjectiva.   

L’objectiu d’aquest curs és introduir els estudiants de Publicitat i RR.PP. en tota una sèrie 

de conceptes, teories i tècniques d’anàlisi per tal de facilitar una aproximació comprensiva 

a la dimensió social del consum. 
 

 

1. Mòduls, blocs, temes o apartats: 

 

Tema 1 L’especificitat social i històrica del consum 
La cultura del consum de la societat occidental contemporània no 
la podem entendre sense posar-la en relació amb el procés de 
modernització. En aquest apartat abordarem el procés històric a 
partir del qual s’arriba a la societat de consum i les 
característiques distintives d’aquesta cultura del consum 
respecte de les societats pre-modernes.  
 
Tema 2 Els judicis previs: els discursos sobre el consum 
Quan el sociòleg s’enfronta a la comprensió d’un fenomen social 
no parteix mai de zero. Els fenòmens acostumen a disposar de 
diverses interpretacions prèvies. En el tema que ens ocupa ens 
dedicarem a exposar i analitzar dos tipus de discurs: el  que 
tracta del consumidor sobirà, racional i lliure, capaç de conèixer 
i satisfer els seus desitjos i el que veu en el consumidor a un 
ésser irracional manipulat i conformista, tant superficial com la 
societat de consum en la que viu.  
 
Tema 3 Visió general d’algunes de les  aportacions 
sociològiques fonamentals a la comprensió del consum 



El consum i  la cultura del consum  han estat objecte d’interès 
pels científics socials des de Marx, Weber, Simmel, Veblen, 
passant per Mauss i Malinowski, fins  les aportacions “post-” més 
destacades de les últimes dècades. En aquest apartat donarem 
una visió general d’aquestes aportacions a la comprensió del 
consum. 
 
Tema 4 El consum de mercaderies 
La majoria dels objectes i serveis són mercaderies una part del 
cicle de la seva vida. El consum d’aquestes mercaderies exposa la 
quotidianitat al poder i a lògica de les forces  econòmiques.  Aquí 
el consum és l’àmbit  de reproducció de la força de treball i de 
l’expansió del capital i on les classes i grups competeixen per 
l’apropiació del producte i el de les corresponents  
conseqüències polítiques i culturals. 
 
Tema 5 El consum de signes i símbols 
El consum no pot separar-se del sistema de producció, però 
tampoc pot reduir-se a aquest. És l’àmbit del desig i de la seva 
contenció. El consum ritualitzat  esdevé  un dels instruments 
fonamentals   per fer visibles i estables les categories de la 
cultura i fer intel·ligible la vida social.   
 
Tema 6 El consum:  comunió i distinció  
Les representacions culturals i les pràctiques significatives 
vinculades al consum estan estretament relacionades amb la 
construcció de les identificacions individuals i col·lectives. Però, 
també amb la  producció de divisions socials. En aquests 
processos es construeixen i se  signifiquen les relacions de 
desigualtat i la dominació.  
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3. Referències per estructurar el treball de l’alumne 

 

Per tal d’assolir els objectius proposats disposarem de les sessions de classe, 

basades en l’exposició del professor i la participació dels estudiants a partir de 

la lectura dels textos proposats. Dues sessions de taller i una de seminari de 

pràctiques, les tutories per atendre els equips de treball i les corresponents a 

l’atenció personalitzada.  Campus virtual. 

 

Pràctiques 

1. El  grup-classe es dividirà en 4 subgrups. Els anomenarem grups de 

pràctiques. 

2. Dins de cada grup de pràctiques es faran equips de treball de 3 estudiants.  

3. Cada equip de treball (tres estudiants) farà un treball de   pràctiques.  

4. Feta la pràctica, cada grup treball, reunit amb el seu grup de pràctiques,  

celebrarà una sessió de  seminari, dirigit per un professor, on es presentarà la 

tasca feta i es debatrà amb els companys dels altres equips del grup de 

pràctiques.  

5. Els equips hauran de presentar un informe final de la pràctica. 

 

 

 

 

 

 

4. Competències a desenvolupar   

Competència Indicador específic de la competència 



COMUNICATIVES 
Capacitat de 
comunicació oral i 
escrita en llengua 
pròpia 

Presentació oral organitzada i clara. 
 
Presentació escrita clara i correcta dels mapes conceptuals i 
recensions. 

CIENTÍFIQUES 
Anàlisi dels principals 
conceptes sobre la 
dimensió social del 
consum i els seus 
processos. 
Resolució de 
problemes 

Domini dels conceptes bàsics  
 
Capacitat de distingir-los i aplicar-los a la realitat social. 
Capacitat d’acotar el problema de les  pràctiques. 
 
Capacitat d’elaborar hipòtesis explicatives 
 
Capacitat de fer propostes de resolució. 

CIENTÍFIQUES 
Anàlisi dels principals 
conceptes sobre la 
dimensió social del 
consum i els seus 
processos. 
Resolució de 
problemes 

Domini dels conceptes bàsics  
 
Capacitat de distingir-los i aplicar-los a la realitat social. 
Capacitat d’acotar el problema de les  pràctiques. 
 
Capacitat d’elaborar hipòtesis explicatives 
 
Capacitat de fer propostes de resolució. 

INTERPERSONALS 
Treball en equip i 
cooperatiu. 
Gestionar de forma 
adequada el temps. 
Reconèixer i respectar 
els 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 

Treball en equip eficient i cooperatiu. 

SISTÈMIQUES 
Capacitat per 
reconèixer la 
complexitat dels 
fenòmens socials  
 
 

Relacionar els conceptes 
 
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. 
Capacitat de destriar els múltiples factors que actuen en els 
fenòmens socials. 
 

VALORS MORALS Honestedat i rigor intel·lectual 

APRENENTATGE 
AUTÒNOM 

Lectura dels materials obligatoris 
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 



Prova escrita 
individual 

50% Continguts fonamentals de tots els temes del  
curs. :  Una prova escrita de suficiència  al 
final del quadrimestre. Cal treure una nota 
mínima de 4 per fer promig. 

Treball en equip 50% Treball pràctic, presentació,  exposició en el 
seminari i discussió. Informe final de 30 
pàgines  en format acadèmic. 

Assistència  L’avaluació de la participació exigeix 

l’assistència tant a les classes presencials 

(mínima 75%) com a la sessió del seminari 

que el grup tindrà assignada. 

 
 
 
 

 
PROPOSTA FORMATIVA PER ACTIVITATS I TEMPS 

Activitats dels estudiants 
 
Activitat presencial                                                    19,5 h.        39% 

Sessions teòriques 10 1,5 15 
Sessions taller tot el grup 2 1,5 3 
Seminaris pràctiques 
subgrups 1 1,5 1,5 
 
Activitats lligades a les Pràctiques                  10,5h.         21% 

Treballs  1 10 10 
Tutories grups de 
treball 1 0,5 ,5 
 

Treball autònom de l’estudiant                                                   20 h.           40%  
• Lectura dels texts, inclosos els referits a les pràctiques. El total de les lectures 

“obligatòries” és aproximadament de 250 pàgines. L’equivalent a un llibre de 
butxaca.  

• Estudi, inclòs l’estudi per a l’examen El treball autònom de l’estudiant també 
representa un 35% de la seva activitat. 



Fitxes d´Assignatura - Segon Curs, Primer Semestre Titulació Publicitat i RP 

   

 
Plantilla de l’assignatura (model de continguts qualitatius, complementa a la general d’assignatura) 
 

Activitats docents (veure fitxes) Hores destinades Contingut per 
blocs temàtics 

Competències 
escollides 

Objectius en 
relació a la 

competència Presencials Dirigides Autònomes Professor Alumne 

Activitats 
d’Avaluació 

(veure 
descriptor) 
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