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CONCLUSIONS 
La primera hipòtesi és certa, ja que un 87,5% 

dels enquestats majors de 40 anys compren cos-

mètics, i un 82,98% dels menors de 40 en com-

pren, de manera que en percentatge, la gent de 

més de 40 anys compra més cosmètics que la 

gent de menys de 40. 

La segona és falsa, ja que només 2 dones de 135 

enquestades compren cosmètics per l’envàs, la 

majoria no tenen un criteri definit i la resta com-

pren en funció del preu o la informació científi-

ca. Dels homes, només tres dels 53 enquestats 

compren pel preu, la majoria no tenen un criteri 

definit i la resta compren en funció de la infor-

mació científica. 

L’última hipòtesi és falsa,  ja que la gent que fa 

ciències com la que fa humanitats no responen 

bé a les nostres preguntes. Això vol dir que la 

gent que fa ciències no sap distingir entre els 

enunciats correctes i els que no són correctes. 
 
Així, hi ha anuncis, que utilitzen la ciència, com 

a màrqueting per demostrar un suposat rigor i 

com a conseqüència que la gent tingui confiança 

en que el que compren és bo. 

Els esforços dels publicistes perquè comprin pro-

ductes amb suposats beneficis deguts als efectes 

beneficiosos d'elements químics i biològics no 

tenen tanta repercussió com el preu, els consells 

o el packaging (aspecte) 

Aquells que compren per un suposat rigor cientí-

fic com a reclam de compra, resulta, que no de-

tecten els errors científics que contenen 
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METODOLOGIA 
Organització i planificació  

 
La investigació la vàrem iniciar a l’octubre del 
2016 i per comunicar-nos hem utilitzat: Trobades 
físiques una vegada per semana, correus elec-
trònics, grup de WhatsApp, i Drive compartit.  
 

La tipologia de la investigació és de caire 
quantitatiu: Explicativa i d’anàlisi 
 
Per obtenir les dades: Formulari Google Drive 
associat a la plataforma moodle de l’institut, con-
testat per 114 alumnes entre 3r i 2n de batxillerat 
d’un total possible de 303 alumnes, presentant un 
nivell de confiança del 97% i un 8% d’error 
màxim. Això ens ha permès tenir una descripció 
de la mostra.  
Fotocòpies d’un formulari adaptat del de l’insti-
tut, per la gent del carrer. Persones que han res-
post 104 i corresponen a una mostra aleatòria de 
persones enquestades a la zona universitària i als 
voltants de l’institut.  

 

 

 

 
 

 

 

FET QUE ENS VA MOTIVAR 

És un fet que es presentin anuncis de cosmètics 
utilitzant la ciència com a reclam de vendes 
amb la idea que tot el que es fa en nom de la 
ciència és bo, així un producte de L'Oréal 
l'anuncien com no creo en los milagros, creo en 
la ciencia, però el que és més greu, és que es 
mostrin errors científics, així un producte de 
Medical Beauty indica crema regeneradora con 
filamentos d'ADN.  
 
També indiquen dades de la seva efectivitat, el 
90% han notat l'efectivitat, quan no indiquen ni 
la població de l’estudi, ni la mostra correspo-
nent. 

PREGUNTES 

Pensem que: 
 L'edat influeix en la compra de cosmètics i 

considerem que la gent major de 40 anys, és la 
que més en comprarà. 

 El sexe influeix en l’elecció de la compra de 
cosmètics i considerem que les dones els com-
pren en funció de l’estètica i els homes en fun-
ció del preu.  

 La gent que compra en funció del llenguatge 
científic, no sempre sap si aquest està ben uti-
litzat o no i considerem que els errors es tro-
ben en els suposats efectes de l’ADN, de 
l’oxigen, i de les cèl·lules mare, així com en el 
tractament matemàtic dels efectes de les cre-
mes.  

HIPÒTESIS 

 

 
 
 

Volíem saber: 

 Si companys de 3r fins a 2n de batxillerat del 

nostre institut compren cremes de Bellesa i 

per quin motiu. Per la informació científica 

que porten, per l’envàs i el disseny, pels con-

sells de gent o pel preu. 

 Si la tipologia d’estudis, més que el nivell 

d’estudis, influeix en la no detecció  dels 

errors científics que algunes cremes de belle-

sa utilitzen en la seva propaganda. 

OBJECTIUS 

 La gent que compra cosmètics, per què els 
compra?  

 I si els compra per les suposades qualitats 
científiques, fins a quin punt detecten els 
errors?  

 I la detecció depèn de la tipologia d'estudis? 

RECOLLIDA DE DADES 

ANÀLISIS DE DADES 


