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Prerequisits

No hi ha cap

Objectius

1. Coneixement i visualització de les característiques de la nostra societat de
consum.

2. Comprendre les aportacions teòriques del comportament del consumidor

3. Analitzar les relacions entre classe, gènere y cicle de vida y el consum 

4. Comprendre els límits del model actual de consum: Sostenibilitat 

5. Contextualitzar, les perspectives teòriques alternatives.

Competències

Sociologia
Analitzar problemes derivats de l'aplicació de polítiques públiques i de situacions de conflicte
reconeixent la complexitat dels fenòmens socials i de les decisions polítiques que afecten la
democràcia, els drets humans, la justícia social i el desenvolupament sostenible.
Aplicar els conceptes i els enfocaments de la teoria sociològica, especialment les explicacions de les
desigualtats socials entre classes, entre gèneres i entre grups ètnics, a la posada en pràctica de les
polítiques públiques i a la resolució de les situacions de conflicte.
Avaluar les aportacions dels enfocaments sociològics a l'estudi de la cultura, l'educació, la interacció
entre societat i medi ambient, la política social i el treball.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Gestionar el propi temps: planificar l'estudi propi, gestionar la relació amb un tutor o tutora o un
assessor o assessora, i establir i complir els terminis adequats per a un projecte de treball.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d´aprenentatge
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Aplicar la mateixa anàlisi social i ambiental a algun altre país.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Discriminar la visió de la societat que aquests actors donen per descomptada.
Distingir els conceptes que adopten els actors implicats en aquestes polítiques i conflictes
(productivistes, ambientalistes, sostenibilistes, etc.).
Distingir els conceptes sociològics, així com els mètodes i les tècniques de recerca social comunament
utilitzats per la sociologia ambiental.
Gestionar el propi temps: planificar l'estudi propi, gestionar la relació amb un tutor o tutora o un
assessor o assessora, i establir i complir els terminis adequats per a un projecte de treball.
Identificar els fenòmens socials pels quals la societat i el medi ambient interactuen.
Relacionar els conceptes, els mètodes i les tècniques de la sociologia ambiental amb els debats teòrics
i metodològics generals.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Utilitzar-ne l'anàlisi per retre compte de la realitat social i ambiental d'Espanya i de Catalunya.

Continguts

1. Gènesi, constitució i estructures de la societat de consum: el cas espanyol i
català.

2. Les perspectives teòriques del consum.

2.1 El consumidor en la teoria econòmica. Conceptesbàsics de l'anàlisi
econòmica.

2.2 Simbologia i consum. L'estructuralisme.

2.3. Producció i consum. Processos de treball i pràctiques de consum.

2.4 Desig, identitat i consum. Els teòrics de la 'posmodernitat'.

2.5 Qüestionant del consum

3. Eixos estructuradors del consum

3.1 Consum i classe social

3.2 Consum i gènere

3.4 Consum i cicle de vida

4. Consum i Sostenibilitat

4.1 Definicions de la sostenibilitat

4.2 Impactes ambientals dels diferents models de consum

4.3 El debat de la "qualitat de vida"

4.4 Consum sostenible, percepcions i pràctiques ciutadanes

5. Polítiques Públiques per al consum sostenible

Metodologia

Les sessions combinaran a) les presentacions docent de caràcter teòric i b) seminaris
de discussió de textos
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Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals i seminaris 42 1,68 3, 4, 5, 7, 10

Tipus: Supervisades

tutoria 3 0,12 1, 8

Tipus: Autònomes

Lectura de textos, treball en equip, elaboració i presentació seminaris i
assaig

105 4,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10

Avaluació

L'alumnat haurà de lliurar les següents evidències:

1) Seminaris: Treball en equip (2 0 3 persones). A principi de curs es lliuraran les
orientacions per a l realització dels seminaris

- El pes dels seminaris es del 40%

2) Treball individual. Assaig sobre les lectures obligatòries. A principi de curs es
donaran les indicacions sobre les seves característiques

- El pes de l'assaig es de 60% de la nota

3) Activitats de compensació (no es preveu)

4) Definició del No presentat: No presentar el treball individual o els col.lectius

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Assaig 60% 0 0 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10

Seminaris: 40% 0 0 2, 6, 9
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