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Prerequisits

No n'hi ha cap.

Objectius

1. Coneixement i visualització de les característiques de la societat de consum a España i Catalunya.

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

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 la qualitat del propi treball.
Buscar fonts documentals a partir de conceptes.
Demostrar que es comprenen els enfocaments de la teoria sociològica, així com els diversos vessants,
interpretacions i el context històric.
Descriure els fenòmens socials de manera teòricament rellevant i tenint en compte la complexitat dels
factors implicats, de les seves causes i dels seus efectes.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.

Gestionar el propi temps: planificar l'estudi propi, gestionar la relació amb un tutor o tutora o un
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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.

Resultats d'aprenentatge

Avaluar la qualitat del propi treball.
Buscar fonts documentals a partir de conceptes.
Comparar els enfocaments teòrics sobre la interacció entre la societat i el medi ambient.
Definir els conceptes sociològics que interpreten la interacció entre la societat i el medi ambient.
Definir la interacció societat-medi ambient des d'aquests enfocaments.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
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.).
Expressar els supòsits epistemològics des dels quals s'ha llegit aquesta interacció.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
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.
Relacionar aquests conceptes i aquestes visions amb els debats teòrics i metodològics sobre la
societat i el medi ambient.
Relacionar els enfocaments teòrics amb els debats sobre l'ordre, el canvi social i el capitalisme.
Utilitzar-ne l'anàlisi per retre compte de la realitat social i ambiental d'Espanya i de Catalunya.

Continguts

I. Introducció al consum des d'una perspectiva sociològica: el consum com a "fenomen social total".

II. Teoria general de la societat de consum: gènesi i estructura de les societats de consum.

La formació del mercat capitalista de consum i els models arquetípics de consumidor.

1.1. Els antecedents de la societat de consum.

1.2. Teoria econòmica neoclàssica de la demanda i conceptes bàsics de l'anàlisi del consum.

1.3. L'estructura real del mercat i creació de la norma de consum: oligopolització i transformació en el procés
de demanda/consum.

III. La societat de consum a Catalunya i Espanya.

Procés de configuració històrica i desenvolupament de la societat de consum: fases i models de
consum.
El paper de les imatges de marca/producte i la publicitat en els models de consum.

IV. Paradigmes teòrics per a la investigació social del consum i la comunicació publicitària.

Crítica a la teoria econòmica de la demanda: la construcció social de les necessitats.
Conductisme i consum: la marca/producte com a senyal.
Psicoanàlisi i consum: la marca/producte com a símbol, i el desig.
Teoria genètica-estructural: el consum com a símbol social.
Estudis culturals i consum: el consum com a cultura material.
Lingüística estructural i semiologia del consum: la marca/producte com a signe i significant.
Teories postmodernes del consum: la construcció identitaria através del consum.

V. Debats actuals en la sociologia del consum.

Els eixos d'estructuració del consumi el context de crisi econòmica: classe, gènere i cicle vital.

El consum cultural i el debat de l'omnivorisme.
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El consum cultural i el debat de l'omnivorisme.
Les tendències de consum sostenible.
Les emocions en el consum.

VI. Investigant el consum: revisió de fonts estadístiques sobre consum i l'ús de les tècniques d'investigació
social per a l'anàlisi del consum.

Metodologia

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

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals i seminaris 42 1,68

Tipus: Supervisades

Tutoria 3 0,12

Tipus: Autònomes

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

105 4,2

Avaluació

L'alumnat haurà de lliurar les següents evidències:
1) Treball individual. A principi de curs es lliuraran les orientacions per a la realització d'un treball escrit sobre
alguna de les temàtiques vistes durant el curs. Serà un treball tipu assaig on l'alumnat plantejarà de forma
crítica, i amb previa revisió de la literatura, alguns dels debats clàssics i/o actuals de la sociologia del consum.

2) Treball en grup: l'alumnat haurà de realitzar -en grup- una breu recerca empírica sobre un fenomen o
objecte/marca de consum previament escollit i acordat amb el professor. El treball es lliurarà a final de curs i
se'n farà una presentació oral en les darreres setmanes del curs. A principi de curs el professor donarà les
orientacions concretes del treball.
3) Treballs breus vinculats a activitats pràctiques de classe: l'alumnat haurà de lliurar les activitats pràctiques
vinculades a la discussió de textos sobre consum i publicitat que es proporcionaran durant el curs.

Les activitats avaluables que no superen el minin d'un 5, hauran que ser repetides per passar l'assignatura.

Aquells alumnes que ho demanen, seran atesos de manera individual en el despatx o virtualment, per tal de
donar les explicacions pertinents a la correcció de les proves i orientar la possible recuperació.
4) Definició del No presentat: No presentar el conjunt de treballs individuals

El plagi en qualsevol prova d'avalaució comportarà la suspensió immediata de l'assigantura

D'acord amb l'article 117.2 de la Normativa acadèmica de la UAB, l'avaluació de l'alumnat repetidor
podrà consistir en una sola prova de síntesi. L'alumnat repetidor que es vulgui acollir a aquesta
possibilitat, caldrà que es posi en contacte amb el professorat a principi de curs.
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Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assaig 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Projecte de recerca 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Treballs breus vinculats a activitats pràctiques 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 14
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