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Prerequisits

Assignatura introductòria de primer. No hi ha prerequisits.

Objectius

Coneixement i visualització de les característiques de la societat de consum espanyola i catalana.
Comprensió dels conceptes bàsics de l'estructura social: classe, gènere y cicle de vida.
Entendre el lligam entre els principals eixos de l'estructura social i el consum
Caracterització de tipus de publicitat en funció del tipus de societat i el perfil del consumidor al que es
dirigeix.

Competències

Publicitat i Relacions Públiques
Aplicar el pensament científic amb rigor.
Demostrar esperit crític i autocrític.
Descriure les principals tendències de consum i estils de vida de les societats contemporànies en els
mercats occidentals.

Resultats d´aprenentatge

Aplicar el pensament científic amb rigor.
Demostrar esperit crític i autocrític.
Demostrar que coneix els instruments per a l'estudi dels hàbits de consum de mitjans d'unes
determinades audiències.

Continguts

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

2. Perspectives teòriques sobre el consum

2.1 Teorica econòmica
2.2 Simbologia i consum. L'estructuralisme
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2.3 Producció i consum. Processos de treball i pràctiques de consum
2.4 Desig, identitat i consum. Els teòrics de la 'posmodernitat'

3. El consum i les classes socials.
4. Consum i gènere
5. Consum i Cicle de vida

Metodologia

L'activitat docent constarà de dues parts: Una primera de classes magistrals, les dues primeres hores de
classe presencial. La segona part de pràctiques a classe sobre publicitats, la tercera hora de classe. Durant
el darrer més de classes la tercera hora serà per la presentació dels treball realitzats.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Teoria 37,5 1,5 1, 2, 3

Tipus: Supervisades

Reunions individuals o en grups reduïts per resoldre dubtes i fer la preparació i el
seguiment de les exposicions

10,5 0,42 1, 2, 3

Tipus: Autònomes

Lectura i estudi. Elaboració de treballs. 94 3,76 1, 2, 3

Avaluació

L'avaluació constarà de dues parts:

1. Elaboració d'un treball en grup i presentació del mateix

2. Un prova escrita

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Presentació de les pràctiques i lliurament 60% 4 0,16 1, 2, 3

Prova escrita 40% 4 0,16 1, 2, 3
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