
 

 

COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR 
Tipus d’assignatura 
 
Titulació:  GRAU en Màrqueting i Comunitats Digitals 
Curs: Primer 
Trimestre:  Tercer 
Crèdits ECTS: 4 
Professorat: Ivette Fuentes Molina  
Idiomes d’ impartició:  Català, Castellà, Anglès 
 

1.- Objectius 
 
 
Objectius 
d’aprenentatge generals 
de l’assignatura. 

• L’assignatura del comportament del 
consumidor té com a repte familiaritzar els 
alumnes amb els conceptes i mecanismes 
principals que dirigeixen la presa de decisions 
per part dels consumidors a l’hora de comprar 
productes. 

 

 
2.- Competències 
 

2.1.-  Competències  
generals 

G1. Desenvolupar habilitats per buscar, processar i 
analitzar informació procedent de fonts diverses per 
aplicar-les en els assumptes a resoldre. 

G2. Ser autònom en l'aspecte de la planificació 
personal, la selecció dels recursos apropiats i la 
maduresa per assumir responsabilitats en la presa de 
decisions 

G3. Prendre decisions en l'àmbit professional i 
personal, aplicant els coneixements i tècniques 
adquirides al llarg de l'activitat acadèmica 

G4. Treballar en equip, participant activament en les 
tasques i utilitzant les eines de negociació i 
planificació apreses 

G5. Comunicar amb propietat, tant per escrit com 
verbalment, les idees, projectes, normes i decisions 
manejant adequada i oportunament la diversitat de 
mitjans disponibles 



 

 

3.- Metodologia de treball 
 

En termes cronològics l’adequat seguiment del curs d’un alumne implica, de forma 
general, les següents etapes: 

a) Assistència a les sessions lectives 
L’assistència a classe es obligatòria, tot i que, tot el material didàctic serà 
proporcionat a través del Moodle i el llibre de text obligatori. No obstant 
l’assistència a les classes no forma part de l’avaluació i no influeix la nota final de 
l’assignatura.  

b) Treball individual 
L’aprenentatge de l’assignatura implica l’estudi del material explicat a cada sessió, 
la realització de treballs pràctics i la participació en tallers i seminaris adreçats a 
lectura, comentari i discussió crítica de casos, informes, vídeos, presentacions i 
articles de caràcter macroeconòmic. En qualsevol cas el síl·labus penjat a l’aulari 
virtual (Moodle) explica detalladament tot el contingut del curs. 

c) Moodle 

El Moodle és un entorn virtual que reuneix totes les característiques més 
importants d’una aula virtual. El Moodle és el lloc on es pengen tots els materials 
docents (diapositives, apunts, vídeos, articles de premsa, fonts RSS de notícies 
etc.). En el Moodle també s’hi troben tots els exercicis que cada estudiant haurà de 
entregar durant el transcurs de l’assignatura.  

d) Contacte amb el professor 
El contacte amb el professor de l’assignatura és vital per que els estudiants puguin 
resoldre dubtes i aclarir tots els problemes relacionats amb l’assignatura. Per 
facilitar aquest contacte tenim varies eines de contacte. Principalment els 
estudiants poden trobar-se directament amb el professor durant les hores de 
tutories. Apart, hi ha possibilitat de contacte via correu electrònic, Twitter i Google 
Apps. 

 

2.2.-  Competències 
especifiques 

E4. Conèixer, analitzar, i valorar les estratègies de 
desenvolupament, llançament i posicionament de 
nous productes així com prendre decisions en relació 
amb la variable producte, preu, distribució i 
comunicació. 

E5. Conèixer les particularitats de l'activitat de 
màrqueting en sectors d'activitat amb característiques 
especifiques. 

E6. Analitzar i valorar les estratègies de màrqueting 
per a la internacionalització de l'activitat empresarial. 

 



 

4.- Avaluació global de l’assignatura 
 

• La competència relativa a l’Adquisició de Coneixements s’avaluarà mitjançant un 
examen escrit de preguntes de tipus test i/o un examen escrit de preguntes de 
raonament. 

• La competència relativa a l’Aplicació de Coneixements s’avaluarà mitjançant tallers 
o pràctiques que permetin observar directament la realització de la tasca 
encomanada o del grau de desimboltura de l’alumne.  

• La competència relativa a la Investigació s’avaluarà mitjançant la realització de 
treballs en grups. 

• La competència relativa a la Comunicació i la relativa a l’Autonomia s’avaluarà 
mitjançant la realització de treballs en grups, presentacions en la classe i/o pòsters. 

 

El sistema de qualificació és el previst pel RD 1125/2003, de 5 de setembre. La 
qualificació d'aquesta assignatura s’obtindrà a partir de la mitjana ponderada de les 
qualificacions obtingudes en les diferents activitats formatives realitzades durant el 
període lectiu i de l'examen final.  

Per a l’avaluació de l’assignatura es tindrà en compte tant l’aprofitament del curs per 
part de l’alumne (50%) com el resultat obtingut en un examen final (50%). 

Cada alumne qui ha suspès l’assignatura tindrà dret a reavaluació en els primers dies 
de trimestre immediatament pròxim després de l’examen de l’assignatura.   

5.- Continguts 
 
El contingut de la classe segueix l’ordre de llibre de text bàsic de Solomon (2008) 
Editorial Pearson. 

BLOC 1. ELS CONSUMIDORS EN EL MERCAT 

Tema 1. Introducció al comportament del consumidor: 

• Què és el comportament del consumidor? 

• El comportament del consumidor en l'estratègia de màrqueting. 

• Impacte del màrqueting sobre els consumidors. 

• El comportament del consumidor com a camp d'estudi. 

BLOC 2. ELS CONSUMIDORS COM INDIVIDUS 

Tema 2. Percepció del consumidor: 

• Sistemes sensorials: vista, olfacte, oïda, tacte i gust. 

• L'exposició a la publicitat i els seus efectes en els sentits. 

• L'atenció. 

 

Tema 3. Aprenentatge i memòria: 



 
• El procés d'aprenentatge. 

• Teories conductuals i teoria cognitiva de l'aprenentatge. 

• El paper de la memòria en l'aprenentatge. 

Tema 4. Motivació i valors: 

• El procés de motivació. 

• Necessitats vs. Desitjos. 

• Valors dels consumidors. 

Tema 5. El jo, la personalitat i els estils de vida: 

• Perspectives sobre el jo. 

• Rols sexuals. 

• La personalitat. 

• Estils de vida. 

Tema 6. Les actituds i la comunicació interactiva: 

• Les funcions de les actituds. 

• Models de les actituds. 

• El canvi de les actituds per mitjà de la comunicació. 

• La transmissió del missatge. 

BLOC 3. A DECISIONS DELS CONSUMIDORS 

Tema 7. La presa de decisions individual 

• Els consumidors com “solucionadors” dels problemes.  

• Els consumidors busquen sempre de forma racional? 

• Biaixos en la presa de decisions. 

• Elecció de marques conegudes: Lleialtat o hàbit? 

 

 

 

Tema 8. Efectes estacionals del comportament del consumidor: 

• Variables que afecten el procés de decisió: entorn social i físic, factors 

temporals. 

• Ambient: presa de decisions abans de comprar i després de la compra. 

• Percepcions de la qualitat del producte. 

Tema 9. La influència dels grups de referència i la presa col·lectiva de decisions: 



 
• Tipus de grup de referència. 

• Comunitats de marca i tribus de consumidors. 

• Grups de referència. 

• La família. 

BLOC 4. ELS CONSUMIDORS I LES SUBCULTURES 

Tema 10. Ingrés, classe social i subcultures: 

• Despesa del consumidor i el seu comportament econòmic. 

• Subcultures ètniques, racials i religioses. 

• Subcultures per edats. 

BLOC 5. ELS CONSUMIDORS I LA CULTURAA 

Tema 11. Influències culturals sobre el comportament del consumidor: 

• Comprensió de la cultura, mites i rituals. 

• Creació i difusió de la cultura global de consum: funciona el màrqueting global? 

 

6.- Recursos didàctics 
 

6.1.- Bibliografia bàsica 

SOLOMON, M. (2008), “Comportamiento del consumidor”. Pearson Educación. 
Séptima Edición, Madrid. 

6.2.- Bibliografia Complementària 

SCHIFFMAN, L. Yy Leslie Lazar Kanuk (2010), Pearson Educación. Décima Edición, 
México. 

 


