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Objectius de l’assignatura:  
 

• Coneixement dels elements psicològics que intervenen en l’àmbit social i 
econòmic: el marketing i la comunicació persuasiva. 

• Estudi dels principals models d’anàlisi de la conducta del consumidor i els 
factors que influeixen en el procés  de compra. 

• Anàlisi dels conceptes bàsics de la comunicació al servei dels objectius de 
marketing. 

 
Metodología: 
 
Classes de teoria , pràctica i anàlisi de casos. 
Realització de pràctiques i treball de recerca en l’àmbit de l’alimentació. 
Comentari d’articles, anuncis i formats de comunicació: premsa, televisió i noves 
tecnologies.  
 
Programa: 
 

1- Introducció. Anàlisi de l’entorn: economia, consum, mercat i comunicació. El 
context actual de la comunicacio: la comunicació periodística, la comunicació 
comercial i la comunicació d’entreteniment. Marketing i psicología del 
consumidor. 

 
2- La integració interdisciplinària i l’estudi de les necessitats: Els diversos tipus 

d’enfocaments. Les ciències econòmiques i l’estudi del comportament: la 
perspectiva psicològica i l’estudi de les necessitats. 

 
3- L’estudi dels models: què són els models; els models globals o integrals; usos en 

la presa de decissions de marketing. La construcció d’un model global de 
comportament. 

 
 



4- L’entorn de la demanda. L’entorn i el comportament de consum individual. 
Anàlisi de l’entorn: el mercat econòmic, les noves tendències, segmentació i 
posicionament. 

 
5- Cultura i comportament del consumidor. Anàlisi dels elements que definineixen 

les cultures i les subcultures. Les noves tendències i els canvis culturals. 
L’entorn del treball. La intel·ligència emocional. 

 
6- Els estrats socials. Formes d’anàlisi i medició de l’estratificació. Utilitat per al 

marketing i la comunicació comercial. Els grups i l’anàlisi de la familia. La 
naturalesa social de l’acte de consum. Les influències sobre el consum. Elements 
que intervenen en el procés de decissió. 

 
7- Processament de la informació – percepció. Anàlisi de l’atenció i els processos 

perceptius. Aprenentatge, memoria i criteris d’avaluació. El funcionament de la 
memoria i el seu impacte en el comportament del consumidor. Anàlisi dels 
criteris d’avaluació. 

 
8-  Personalitat i estils de vida. Actituds i canvi d’actituds. Reconeixement del 

problema. La recerca d’informació. 
 

9- Processos de compra i conductes post-compra. La investigació del consumidor i 
la investigació de mercats. Consumerisme, societat, marketing i aspectes ètics. 

 
10- Elements clau de la comunicació: posicionament, benefici,  estrategia creativa,  

processos i tècniques creatives en publicitat. Conceptes bàsics de  planificació de 
mitjans. 

 
Avaluació 
 
Realització de pràctiques, treball de recerca i participació en els debats i anàlisi de casos 
pràctics i exemples: 50% 
Examen final: 50% (cal obtenir un mínim de 5 punts sobre 10). 
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