
 

 

Comportament del consumidor 
 

Tipus d’assignatura 
 

 

Titulació:

Curs: 1r curs 
Trimestre: Tercer 
Crèdits ECTS: 4 ECTS - Obligatòria 

Bloc de Matèria: Matèria 2: Fonaments de Màrqueting 

Professorat: Pau Carratalà 

Idiomes d’ impartició:  Català/Castellà (sessions presencials i apunts) i Anglès (materials complementaris) 
 

1.- Objectius 
 

 

Objectius d’aprenentatge 

generals de l’assignatura. 
L’assignatura del comportament del consumidor té com a repte familiaritzar 
a l’alumnat 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 

2.2.-  Competències 

transversals 

T1. Comunicar-se de forma fluida en català i castellà i en grau mitjà en 
anglès. 

 
T2. Dominar les habilitats pròpies del maneig bàsic de les 
tecnologies de la informació i les comunicacions (TICs). 

 
T4.Ser capaç d'adoptar una perspectiva interdisciplinària i integradora de 
coneixements, alhora de formular judicis de forma autònoma i tenint en 
compte les seves vessants ètiques, socials, econòmiques i commercials. 

ptejedor
Texto escrito a máquina

ptejedor
Texto escrito a máquina
Doble titulació en AdE i Gestió de la Innovació i Màrqueting i Comunitats Digitals

ptejedor
Texto escrito a máquina



 

 

2.3.- 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. 

 

 
 
 

3.- Activitats formatives i metodologia 
. 

 
 

 
L’aprenentatge de l’assignatura s’assolirà per tres vies: 

 
a) Amb l’assistència a les sessions lectives i grupals. L’activa participación dels alumnes a les clases 

es considera cabdal per assolir els objectius pretesos, tant en la seva vessant de coneixements 

com en la seva vessant de competències 

 

b) Amb el desenvolupament individual en la preparació de proves i treballs avaluables. Els examens 

es faran individualment ,sense suport de cap mena i amb una extensió máxima per desenvolupar 

l’habilitat de la síntesis i la concreció 

 

c) Amb el treball del material d’estudi, ve sigui a través del Moodle (interfície comunicativa digital), ve 
sigui a través de la bibliografía obligatòria o recomenada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activitat ECTS Metodologia Competències 

 Sessions Plenàries 5 
Classes expositives dirigides a la 
presentació i discussió dels continguts 
centrals del temari. 

G1, G2, G3, G4, G5, T4, E4, E5 

 Seminaris 1 

Treballs en grup, activitats 
cooperatives d'aprenentatge, anàlisi i 
presentació de materials, 
dinamització de debats, estudis de 
cas. 

G1, G2, G3, G4, G5, T1, T2, 

T4, E4, E5  

 Tutories grupals 5 

Activitats de seguiment i avaluació 
formativa per a orientar sobre 
l'aprenentatge de conceptes, 
habilitats i actituts. 
Orientacions pedagògiques per a la 
millora de l'aprenentatge cooperatiu i 
individual. 

G1, G2, G3, G4, G5, T1, T2, 

T4, E4, E5 

 Estudi i treball autònom 2 

Síntesis reflexiva dels continguts 
generals de l'asignatura, lectures i 
anàlisi de texts, visionat de materials 
audiovisuals, exploració de recursos 
adicionals, preparació de les 
avaluacions 

G1, G2, G3, T1, T2, T4, E4, E5 



 

 
 
 

4.- Avaluació global de l’assignatura 
 
 

El sistema d'avaluació ha estat ideat amb la intenció d'estimular una assimilació progressiva dels 
objectius d'aprenentatge. Amb la combinació de diferents activitats d'avaluació s'incentivarà 
l'adquisició de competències formals i reflexives, així com una visió integrada dels continguts i les 
pràctiques plantejades al llarg del curs. 

Els criteris d'avaluació de les diferents activitats i les característiques de la prova escrita seran 
presentats els primers diers de classe i es penjaran a l'aula virtual de l’assignatura a on sempre 
podran ser consultats per l'alumnat en favor de la claredat i la transparència. 

La relació entre activitats avaluables i percentatge de puntuació ponderada queda especificada 
sota la següent fòrmula: 

1.Examen Final: 50% 

2.Treball d’avaluació continuada grupal (Anàlisi Dossier de Producte): 35% 

3.Activitats d’avaluació continuada individuals (tests temporalitzats al moodle de coneixements 
bàsics i casos): 15% 

 

*Per fer mitja serà imprescindible que l’examen final (1) tingui una nota igual o superior a 5, i 
tant el treball grupal (2) com les activitats individuals (3), una nota igual o superior a 4.  

 

 

5.- Estructura de Continguts 

 

 Tema 1: INTRODUCCIÓ 

- I t odu ió a l estudi del o po ta e t del o su ido : o je tius I e efi is ue se  de ive  

- Aproximació a les ciències del comportament 

- Necessitats, desitjos i demanda 

 

 Tema 2: MODELS 

- Els models de comportament del consumidor 

- Les decisions de consum 

 

 Tema 3: ENTORN 

- Des ip ió de l e to  

- Entorn socio-demogràfic 

- Entorn polític 

- Entorn econòmic 

 

 Tema 4: CULTURA 

- Dimensions antropològiques 

- Dimensions culturals 

 



 

 

 

 Tema 5: ESTRATS SOCIALS 

- Desigualtat I classes socials 

- Procediment de mesura 

- Màrqueting aplicat als extrems 

 

 Tema 6: LA FAMÍLIA I ALTRES GRUPS DE REFERÈNCIA 

- La família i la seva funció 

- El nen, centre del màrqueting 

- Els g ups i el o po ta e t de l i dividu di s d ells 

- Singles, dinkies, generació x... 

- Estils de vida, personalitat i tipologies 

 

 Tema 7: LA PERCEPCIÓ 

- Ad uisi ió d i fo a ió 

- El p o essa e t d i fo a ió 

- Est at gies pe  a apta  l ate ió 

- La percepció selectiva 

- Aproximació al màrqueting sensorial 

 

 Tema 8: EL COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR I LES CÌENCIES COGNITIVES 

- Aprenentatge i memòria 

- Congruència i dissonància cognitiva 

 

 Tema 9: EL COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR I LES NEUROCIÈNCIES  

- Consum i comportament inconscient 

- El neuromàrqueting i les neurociències 

- La publicitat i les emocions 

 

 Tema 10: COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR INTEGRAT: EL PROCÉS DE DECISIÓ 

- Reconeixement del problema 

- ‘e e a d i fo a ió 

- Decisió 

- Avaluació post-compra 

- Fidelització i repetició 
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