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Cap.

Objectius
Bloc I : Sociologia del consum (Part A y B)
1. Coneixement i visualització de les característiques de la nostra societat de consum.
2. Comprensió de les explicacions sobre el comportament del consumidor des de les diferents
perspectives teòriques.
3. Comprensió del lligam entre classe, gènere, cicle de vida y pràctiques de consum.
Bloc II: Psicologia social del consum (Part C y D)
1. Identificar quin és el paper dels consumidors dins la societat i argumentar perquè es parla de la
societat de consum.
2. Conèixer què és la psicologia social del consum: evolució, teories i metodologies.
3. Comprendre la dimensió simbòlica que caracteritza el fenomen del consum.
4. Identificar elsprincipals fenòmens i processos grupals, que permeten entendre el comportament del
consumidor en el nostre entorn social i cultural.
5. Conèixer l'entorn sociodemogràfic i socioeconòmic en el qual es desenvoluparà la tasca
professional.
6. Conèixer, interpretar i predir els canvis socials mitjançant l'anàlisi de l'actualitat.
7. Adquirir coneixements de psicologia social referents a la formació de la identitat, al comportament
grupal, al canvi social i a la formació d'actituds, que ajudin a comprendre el rol dels ciutadans com
a consumidors.
8. Reflexionar sobre la rellevància del consum com a praxis de relació i generació d'identitat en la
societat contemporània.
9. Examinar noves perspectives i línies crítiques en la praxis i resignificació del consum.
10. Definir amb exactitud i saber explicar quins són els principals processos psicològics bàsics que
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10. Definir amb exactitud i saber explicar quins són els principals processos psicològics bàsics que
influeixen en l'acte de compra.
11. Identificar i desglossar el funcionament de les preses de decisió, en l'acte de compra.

Competències
Aportar solucions innovadores a problemes comercials.
Demostrar una visió integral del comportament del consumidor des de la psicologia, la sociologia,
l'economia i el màrqueting.
Desenvolupar habilitats comunicatives en presentacions orals davant de públics crítics.
Treballar en equips de caràcter interdisciplinari.

Resultats d'aprenentatge
1. Desenvolupar habilitats comunicatives en presentacions orals davant de públics crítics.
2. Distingir els grans marcs d'interpretació psicosocial i els seus diferents efectes en la comprensió i la
construcció del consum.
3. Identificar els factors clau per a explicar els comportaments diferenciats dels consumidors.
4. Reconèixer i buscar les diferents etapes de l'evolució del consum i la seva permanència en el model
actual.
5. Reflexionar sobre la rellevància del consum com a praxis de relació i generació d'identitats a la societat
contemporània.
6. Treballar en equips de caràcter interdisciplinari.

Continguts
BLOC I: SOCIOLOGÍA DEL CONSUM

Part A: Bases sociològiques de l'estudi del consum. (2,5 ects)

1. Gènesi, constitució i estructures de la societat de consum: el cas espanyol.
- Aspectes històrics, econòmics i socials de la societat de consum espanyola.
- Aproximació al desenvolupament històric.
2. Les perspectives teòriques del consum
- El consumidor en la teoria econòmica.
- Simbologia i consum. L'estructuralisme.
- Producció i consum: Processos de treball i pràctiques de consum.
- Desig, identitat i consum. Els teòrics de la "posmodernitat".
Part B: Perfils socials del consumidor. (2,5 ects)
3. Les classes socials com eix estructurador del consum.
- L'estratificació social.
- Anàlisi de l'impacte en el consum.

4. El gènere com a eix estructurador del consum.
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- Identitat i rol de gènere.
- Estudis de gènere.
- Anàlisi de l'impacte del gènere en el consum.

5. El cicle de vida dels individus com a eix estructurador del consum.
- Etapes o fases de la vida d'un individu.
- Estudis cicle de vida.
- Efectes en el consum.
BLOC II: PSICOLOGIA SOCIAL DEL CONSUM.
Part C: Bases psicològiques del consumidor. (2,5 ects)

6. Bases teòriques de l'estudi del consumidor.
- La Psicologia Econòmica i les relacions entre psicologia i economia.
- L'enfocament psicosocial: la psicologia social com a disciplina, característiques generals i orientacions
principals.

7. El consum com pràxis dominant en la societat global.
- L'entorn de la demanda.
- Les 3 eres de la societat de consum.
- De l'hommo economicus a hommo consumers.
- Prospectiva. Evolució de l'entorn, previsió i planificació.
- Tendències socials: cicles de tendència.
- Hàbits de consum.

Part D: Processos psicològics del consumidor. (2,5 ects)

8. Les funcions cognitives i els processos psicològics bàsics.
- Atenció i percepció.
- Aprenentatge i memòria.
- Motivació, emoció i actitud.
- Pensament.

9. Procés de presa de decisió de compra.
- Decisions intuïtives, emocionals, heurístics i instints.

- L'avaluació del producte.
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- L'avaluació del producte.
- La decisió de compra.
- Procés postcompra.

Metodologia
Es realitzaran classes magistrals i classes pràctiques. Les classes pràctiques versaran sobre comentaris de
publicitats, lectures comentades, anàlisis de casos i experiments aplicats.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

75

3

1, 2, 3, 4, 5, 6

50

2

1, 2, 3, 4, 5, 6

100

4

1, 2, 3, 4, 5, 6

Tipus: Dirigides
Classes presencials
Tipus: Supervisades
Practiques a classe
Tipus: Autònomes
Treball autònom

Avaluació
Normes generals d'avaluació dels mòduls
Aquest mòdul s'estructura en diferents parts que estan a càrrec de diferents professors. La nota final del
mòdul consisteix en la mitjana de les notes de cada assignatura o part que formen el mòdul.
Es considera que el mòdul s'ha aprovat si:
1. la nota de cada part del mòdul és superior o igual a 5 (en una escala de 0 a 10) i
2. la nota final del mòdul és major o igual a 5 (en una escala de 0 a 10)
Si el mòdul no està aprovat, la coordinació del màster oferirà a l'estudiant la possibilitat de re-avaluar parts
que componen el mòdul que no s'han superat, segons la valoració dels professors dels mòduls i de la
coordinació. Si l'estudiant aprova la reavaluació la nota màxima que s'obtindrà en la part reavaluada serà de 5.
El calendari de les reavaluacions es farà públic juntament amb la llista de notes del mòdul.
La nota de cada part del mòdul
L'alumne tindrà una nota de No Avaluat si no assisteix com a mínim al 80% de les classes presencials (es
portarà un control amb un full de signatures) o si no realitza almenys el 50 de les activitats d'avaluació
continuada. Cada professor especificarà en aquesta guia la manera en la qual avaluarà els estudiants. Si no
s'especifica en la guia, aquestes normes d'avaluació es lliuraran el primer dia de classe per escrit.
Es realitzarà treballs pràctics que seràn tutoritzats pel professorat. Aquests treballs es basaràn en l'anàlisi
d'una tendència de mercat, des de un punt de vista sociológic i aplicat de la mateixa. Així mateix es realizarà
una prova escrita amb dues parts, cadascuna referida a un dels dos blocs del modul.
Especificament, la avaluació final del mòdul es basa en els seguents criteris:
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- Projecte (50%)
- Exàmens (50%)

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Examen

50%

10

0,4

2, 3, 4, 5

Treball pràctic

50%

15

0,6

1, 2, 3, 4, 5, 6
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