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Anuncis publicitaris 

Els publicistes són persones especialitzades en el disseny 
d'anuncis publicitaris. El seu objectiu és ajudar el fabricant a 
vendre els seus productes. De vegades fan ús de les estadísti
ques en els seus anuncis. 

Recolliu uns quants anuncis de diaris o revistes que utilitzin 
estadístiques per reclamar l'atenció del lector. 

a Què en penseu de com aquests anuncis fan servir les estadís
tiques? 

A continuació us adonareu com els anuncis utilitzen de vega
des les estadístiques de forma tendenciosa. A partir d'uns 
quants anuncis imaginaris podreu veure més clarament de qui
na manera les utilitzen de vegades incorrectament. Imagineu-
vos que PUBLIMAG és una agència publicitària que acaba de 
rebre l'encàrrec de dissenyar una campanya publicitària per 
promocionar el producte GATUM, una marca de menjar per a 
gats. 
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Al Primer anunci de GATUI\/I 

El mes de gener de 1991 G/lTí/M publica l'anunci que es mostra 
a la figura. 

Figura 1 Primer anunci de GATUM 

Els gats ufanosos menjen GATUM. 
Més i més gats la prefereixen a altres marques. 
Cap altra amb aquests continguts nutritius. 

(0 
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Mitjana de menjars per gats GATUM 

No es mereix el seu gat el millor? 

a Per què aquest anunci resulta deliberament enganyós? 

En alguns països hi ha organitzacions destinades exclusiva
ment a la vigilància dels anuncis publicitaris per tal que 
aquests s'ajustin a fets objectivament comprovables. 

Continuant, amb la ficció, suposeu que VERJTATIS és una orga
nització d'aquest tipus que precisament s'estrena amb l'encàr
rec de fer un estudi ponderat de l'anunci de la marca GATUM 
que apareix a la figura 1. El primer que fa VERITATIS és orde
nar una anàlisi química dels ingredients continguts en els pro
ductes GATUM. Els resultats d'aquesta anàlisi es mostren a la 
taula 1. 
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Taula 1 Continguts nutritius de GA TUM i valors mitjans d'aquests continguts en 
els productes actualment en el mercat (unitats estàndard) 

Proteïnes Fòsfor Tiamina Calci 

Valors mitjans 11 6 7 8 

GATUM 13 4 11 10 

Observeu com a l'anunci de GATUM no hi figura cap tipus d'in
formació numèrica. 

A la figura 2 es presenten tres formes diferents de posar unitats 
a un diagrama de barres per representar el contingut en proteï
nes. 

Figura 2 Contingut proteic de GA TUM i valor mitjà en els productes actualment en 
el mercat: tres representacions 

Contingut proteic 

15-
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5H 
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Valor mitjà 

menjar per a gats 
GATUM 

Contingut proteic 
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Contingut proteic 
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Observeu amb atenció cadascun d'aquests 3 diagrames de bar
res. 

b Quin diagrama presenta GATUM com un producte més 
ric en proteïnes que la mitjana dels productes en el mer
cat? 

c Quin diagrama és el més imparcial? Per què les altres 
representacions no són imparcials? 

d Utilitzeu les dades numèriques de la taula 1 per dibuixar 
un diagrama de barres «imparcial» que substitueixi el 
que figura a l'anunci de GATUM. Encapçaleu el vostre 
diagrama amb el títol «Contingut proteic de GATUM i va
lor mitjà en els productes actualment en el mercat». Recor
deu d'utilitzar barres de la mateixa amplada. 

e Compareu el vostre diagrama amb el del primer anunci. 
Quin és el més imparcial? De quina manera PUBLIMAG 
distorsiona els seus diagrames? 

f Feu servir les dades relatives al contingut en fòsfor que 
s'indiquen a la taula 1 per dibuixar un diagrama esbiaixat 
que mostri com el valor mitjà del contingut en fòsfor en 
els productes per a gats que es venen actualment en el 
mercat, és molt més alt que el de GATUM. 

A2 Mes de març: més anuncis de GATUM 

El mes de març es publiquen alhora dos anuncis de GATUM. 
Són els que es presenten a la figura 3. 

Els inspectors de l'empresa VERITATIS es varen posar a analit
zar el primer d'aquests anuncis. Sabien que el preu habitual 
d'una llauna de GATUM era de 250 ptes. No estaven d'acord en 
el fet que hi hagués un estalvi real d'un 50 %. 

a Copieu i completeu les igualtats següents: 
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Figura 3 Anuncis de GA TUM del mes de març 

Primer anunci 

GATUM - OFERTA ESPECIAL - ESTALVIÏ UN 50 % 

Comprant dues llaunes n'hi donem una altra 
COMPLETAMENT GRATUÏTA! 

Segon anunci 

GATUM 

Fins a un 20 % més! 

Faci feliç el seu gat! 

Compri GATUM avui mateix! 

Preu d'una llauna de GATUM .. = 250 ptes. 
Preu de 3 llaunes comprades per separat . = 250 x 3 =-
Import de 2 llaunes (més 1 de regal) .. = 250 x 2 =-
Quantitat estalviada amb la llauna de regal =-

Part estalviada si es compren les 3 llaunes juntes = 

quantitat estalviada 

• ptes. 

ptes. 
- ptes. 

import de 3 llaunes comprades per separat 

b Transformeu aquesta fracció en tant per cent. 

Els inspectors de VERITATIS tampoc estan d'acord amb el 
segon anunci del mes de març. Argumenten que amb la 
frase «Fins a un 20 % més» no s'exclou la possibilitat que 
l'augment real sigui només d'un 10% o, fins i tot, d'un 
0%. 

c Què creieu que significa «Fins a un 20 % més»? 
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A3 Anunci de GATUMdel mes de juny 

Necessiteu un full de paper mil·limetrat. 

Durant el mes de juny els agents publicitaris de PUBLIMAG 
varen intentar convèncer el públic que comprés més GATUM. 
Per aconseguir-ho, varen presentar un anunci que mostrava 
l'augment considerable que havien experimentat últimament 
les vendes de GATUM (figura 4). 

Figura 4 Anunci de GA TUM (mes de juny) 

GATUM 
Vendes 

1 1 1 1 
1987 1988 1989 1990 Any 

Més i més persones compren GATUM 
No deixi el seu gat al marge 

Doni al seu gat l'oportunitat que es mereix 
Obri avui mateix una llauna de GATUM 

Els inspectors de VERITATIS varen investigar immediatament 
les vendes reals de GATUM durant els últims anys. Els resultats 
obtinguts es mostren a la taula 2. 

Taula 2 Vendes de GA TUM (en milers de llaunes), 1987-1990. 

Any 1987 1988 1989 1990 

Vendes 204 210 212 216 
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a Representeu gràficament les dades d'aquesta taula. Gra
dueu l'eix vertical de 0 fins a 300 milers de llaunes. Feu 
servir com unitat 1 cm = 50 milers. 

b Feu una altra gràfica de l'evolució del total de vendes 
durant aquests últims anys, i aquesta vegada gradueu 
l'eix vertical de 200 fins a 220 milers de llaunes, i preneu 
com unitat 1 cm = 5 milers. 

c A quina de les dues gràfiques anteriors s'assembla més la 
gràfica de PUBLIMAG? Per què? 

d D'entre les gràfiques dels apartats a i b, quina és la més 
imparcial? 

e De quina forma PUBLIMAG ha esbiaixat la gràfica en el 
seu anunci? 

A4 Més enganys 

Els inspectors de VERITATIS han observat en tots aquests 
anuncis altres aspectes destinats a «distorsionar» la informació 
que rep el ciutadà. Alguns d'aquests aspectes es relacionen a 
continuació. 

a Reflexioneu sobre cada un d'aquests punts i escriviu 
dues 0 tres frases per explicar quina és la vostra opi
nió. 

Anunci del mes de gener 

1. Què es vol indicar amb «valors mitjans» dels continguts 
nutritius dels productes per a gats actualment en el mer
cat? És cert que la majoria d'aquests valors mitjans són 
inferiors als de la marca GATUM. Però significa això que 
tots els menjars per a gats són pitjors que els de la marca 
GATUM7 

2 «Els gats prefereixen GATUM». Quines proves hi ha d'aques
ta afirmació? Com podria demostrar-se? 
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3 GATUM pot contenir quantitats més baixes d'altres compo
nents nutritius. Quines altres vitamines o minerals necessi
ta un gat? El fet que hi hagi més quantitat d'alguns nutrients 
millora realment el producte o, pel contrari, suposa un mal
baratament innecesari? 

4 A l'anunci apareix el dibuix d'un gat gras i simpàtic. Quina 
influència creieu que té en el missatge que vol transmetre 
l'anunci? 

5 No hi ha cap referència al preu ni a la quantitat del producte 
anunciat. És possible que el preu de GATUM resulti més car 
que el preu mitjà dels productes del mateix tipus. Com es 
podria fer una valoració del preu del producte? 

Anunci del mes de març 

6 L'anunci reclama «Fins un 20 % més». Més, de què? Això 
assegura que sigui el millor? 

7 Quin sentit té la recta puntejada al final de la gràfica? Per 
què està tan inclinada cap amunt? Hi ha imparcialitat en 
aquest aspecte? 

b Heu trobat algun altre engany en aquests anuncis? 

A5 Farinetes preparades 

Necessiteu un full de paper mil·limetrat. 

L'organització VERITATIS ha rebut informació sobre el contin
gut en elements minerals d'una nova marca de farinetes prepa
rades -NINET- destinades a l'alimentació dels nadons. La in
formació va acompanyada amb les mitjanes dels continguts 
minerals de les marques actualment en el mercat. Tota aquesta 
informació queda recollida a les taules 3 i 4. 

a Feu un anunci esbiaixat a favor de la marca NINET. Es
criviu com heu fet servir les dades estadístiques de for
ma «tendenciosa». 
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Taula 3 Continguts minerals -en mg- en 100 g de NINET i valors mitjans 

d'aquests continguts < ?n farm ites preí: arades actuair nent en < ?/ mercat 

Sodi Potasi Clor Calci Fòsfor Magnesi 

NINET 180 610 450 510 400 50 

Valors mitjans 

farinetes mercats 200 510 300 420 354 75 

Taula 4 Vendes de NINET (en milers d'unitats) 

Any 1987 1988 1989 1990 

Vendes NINET 107 111 114 115 

b Mireu l'anunci que ha dissenyat el vostre company. Es
criviu de quina manera ha «manipulat» les dades estadís
tiques a favor de la marca NINET. 

Mireu novament els anuncis recollits per la classe en comen
çar la unitat. 

c Escriviu tots els intents d'engany que hi observeu. 

B Què vol dir ser representatiu? 

B1 Salaris mensuals 

L'agència VERITATIS ha rebut últimament un estrany encàr
rec. Tant el gerent com el comitè d'empresa de la fàbrica tèxtil 
VETES i FILS, SA. han encarregat per separat l'elaboració 
d'un estudi sobre la mitjana dels salaris que es paguen en 
aquesta empresa. La taula 5 recull les diferents retribucions 
mensuals i el nombre de treballadors que les cobren. 
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Taula 5 Salaris mensuals 

Nombre de 
treballadors Import pagat Salaris 
Nombre de 
treballadors Import pagat 

60.000 

70.000 

90,000 

110,000 

11 
6 
5 
2 
1 

660.000 

420.000 

590,000 

11 
6 
5 
2 
1 

660.000 

420.000 

Total 

a Copieu aquesta taula i completeu l'última fila i l'última 
columna. 

b Quants treballadors hi ha en aquesta fàbrica? 

c Dibuixeu un diagrama de barres per representar el nom
bre de treballadors que cobren cada un dels diferents 
sous. 

B2 El valor mig 

Els inspectors de VERITATIS lliuren el següent informe al co
mitè d'empresa; 

«El salari mensual més 'representatiu' dels sous que es paguen a 
l'empresa és de 60.000 ptes. El gerent guanya gairebé 10 vegades 
aquesta quantitat. Aquest fet és molt injust.» 

Per altra banda, els mateixos inspectors informen al gerent 
que: 

«£/5 salaris que es paguen en aquesta fàbrica són bastant alts. El 
salari mensual més 'representatiu' és de 93.600 ptes., que és el 
valor mig de tots els sous que es paguen.» 

a Com s'han obtingut cada un d'aquests dos «salaris repre
sentatius»? 

S'han donat dos salaris com a «representatius» de la globalitat 
dels salaris que es paguen. Un tercer «salari representatiu» po-
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dria haver estat la MEDIANA. Per calcular-la cal ordenar els 25 
salaris i buscar el que ocupa la posició central. 

b Copieu i completeu: 

En referència als sous mensuals que es paguen en aques
ta petita empresa, la mitjana aritmètica resulta ser de 

ptes., la mediana de ptes., i el mode 
de ptes. 

c Busqueu el rang o amplitud dels salaris calculant la dife
rència entre el sou més alt i el més baix. 

d Utilitzeu les respostes dels dos apartats anteriors per fer 
una valoració imparcial dels salaris que es cobren en 
aquesta empresa. 

e Quin dels tres salaris -mitjana, mediana o mode- resul
ta el mes representatiu? 

B3 Què Significa valor mig? Resulta suficient? 

Tot sovint s'identifica «valor mig» amb «valor representatiu». 

A continuació es presenten quatre enunciats en què es fa servir 
l'expressió «valor mig». En tots ells hi ha un intent de desfigu
rar la realitat. S'han inclòs entre parèntesis un seguit de co
mentaris per tal de completar la informació. 

1 «Vingui de vacances a Oklahoma. El valor mig de la seva 
temperatura és 17°C, la mateixa que la de Califòrnia.» 
(Nota: La temperatura de Oklahoma oscil·la durant l'any 
dels -8°C fins als 45°C). 

2 El valor mig del nombre de fills per famíHa es de 1,8 fills. 
Per tant, s'han de construir habitatges de 3 habitacions. 
(Nota: I què se'n fa de les famílies nombroses?) 

3 El valor mig del número de les sabates que calcen els adults 
és un 39. Per tant, fabricarem totes les sabates d'aquest 
número. 

4 El valor mig del preu dels habitatges s'ha doblat en 5 anys. 
Compri accions imm.obiliàries ara mateix. 
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(Nota: Creieu que la primera casa del dibuix és dues vegades 
més gran que l'altra? Fixeu-vos en les longituds i en les àrees. El 
vostre habitatge és «representatiu» dels preus que es mostren al 
dibuix?) 

a Expliqueu què hi ha d'engayós en cada una d'aquestes 
afirmacions. (Us pot resultar útil discutir-ho amb algun 
company.) 

b Copieu aquests dos comentaris de caràcter estadístic: 

ira. puntualització estadística 

Sempre que s'utilitzi l'expressió «valor mig», cal explicar el 
seu significat precís, indicant si s'ha d'entendre com la mit
jana aritmètica, bé com la mediana o bé com el mode. 

2na. puntualització estadística 

És important donar una idea de la variació de les dades al 
voltant del valor mig que s'està fent servir. Una manera de 
fer-ho és donar el rang. 

Fixeu-vos en els anuncis publicitaris que heu recollit a classe 
en començar la unitat. 

c N'hi ha algun que no tingui en compte les puntualitza-
cíons estadístiques 1 o 2? 

*B4 Més errors 

Hi ha més frases que l'organització VERITATIS ha considerat 
sospitoses de contenir conclusions errònies. 
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1 Durant la nit es produeixen la meitat d'accidents de carrete
ra que durant el dia. Per tant, és més segur conduir de 
nit. 

2 Moltes persones que habitualment es renten les dents han 
d'anar també al dentista per què els empasti. Per tant, ren
tar-se les dents és una pèrdua de temps. 

3 A Austràlia, el 90 % dels conductors ferits en accidents de 
circulació portaven posat el cinturó de seguretat. És més 
segur, doncs, no portar-lo posat. 

a Analitzeu les conclusions errònies d'aquestes tres frases. 

Motocicletes i ciclomotors 

A la taula 6 es mostra una classificació de les víctimes d'acci
dents de circulació esdevinguts a l'Estat Espanyol durant l'any 
1987. La classificació té en compte la zona on es va produir 
l'accident (en carretera o en zona urbana), si la víctima era o 
no conductor/acompanyant d'una motocicleta/ciclomotor, i si 
la víctima va resultar morta o ferida en l'accident. 

La taula 7 classifica els conductors implicats en accidents amb 
víctimes de zona urbana. Els conductors es classifiquen segons 
el tipus de vehicle que conduïen (ciclomotor, motocicleta i 
altres vehicles) i l'edat d'aquests conductors (17 o menys anys, 
entre 18 i 24 anys, i 25 anys o més). 

Finalment, la taula 8 mostra el nombre de motocicletes en rela
ció al total de vehicles que integraven el parc de vehicles de 
l'Estat Espanyol l'any 1987. És important remarcar que no exis
teix un cens del nombre de ciclomotors en circulació. 

Totes aquestes dades han estat extretes del Butlletí Informatiu 
de l'any 1987 publicat per la Direcció General de Trànsit del 
Ministeri de l'Interior de l'Estat Espanyol. 
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Taula 6 Víctimes d'accidents de circulació. 1987 

Víctimes 
159.246 

Morts 

Conductor 0 
acompanyant 
motoc./ciclom. 

8.689 

50B 
Conductor 0 

acompanyant 
motoc./ciclom. 

8.689 

Conductor 0 
acompanyant 
motoc./ciclom. 

8.689 Ferits 
8.181 
Ferits 
8.181 

Carretera 
68.258 

Ferits 
8.181 

Carretera 
68.258 

Carretera 
68.258 

Morts 
4.365 
Morts 
4.365 

Altres 
79.569 

Morts 
4.365 

Altres 
79.569 
Altres 
79.569 

Ferits 
75.204 
Ferits 

75.204 

Morts 
200 

Conductor o 
acompanyants 
motoc./ciclom. 

21.760 

Morts 
200 

Conductor o 
acompanyants 
motoc./ciclom. 

21.760 

Conductor o 
acompanyants 
motoc./ciclom. 

21.760 Fsrits 
21.580 
Fsrits 
21.580 

Z. Urbana 
70.988 

Fsrits 
21.580 

Z. Urbana 
70.988 

Z. Urbana 
70.988 

Morts 
785 

Morts 
785 

Altfes 
49.228 

Morts 
785 

Altfes 
49.228 
Altfes 
49.228 

48.443 

Taula 7 Conductors implicats en accidents de circulació amb víctimes en zona 
urbana. 1987 

<. 17 anys 
4.371 

Ciclomotors 
11.393 

<. 17 anys 
4.371 

Ciclomotors 
11.393 

Ciclomotors 
11.393 

20.950 18-24 anys 
9.554 

20.950 18-24 anys 
9.554 

20.950 18-24 anys 
9.554 

Motocicletes 
9.557 

20.950 18-24 anys 
9.554 

Motocicletes 
9.557 

Motocicletes 
9.557 

¿ 25 anys 
7.025 

¿ 25 anys 
7.025 

Conductors 
86.424 

¿ 25 anys 
7.025 

Conductors 
86.424 

Conductors 
86.424 

S 17 anys 
784 

S 17 anys 
784 

Altres 
vehicles 
65.474 

Altres 
vehicles 
65.474 

18-24 anys 
15.810 

Altres 
vehicles 
65.474 

18-24 anys 
15.810 

Altres 
vehicles 
65.474 

^ 25 anys 
48.880 

94 



Taula 8 Parc de vehicles. 1987 

Motocicletes 

Altres vehicles 
821.326 

12.247.514 

Total 13.068.840 

Aquestes dades estadístiques s'han utilitzat en una discussió 
imaginària sobre la perillositat de la circulació de motocicletes 
i ciclomotors. Mentre uns les utilitzen com arguments per a 
recolzar la lliure circulació d'aquests vehicles, d'altres les uti
litzaven per fonamentar arguments en contra. Alguns d'aquests 
arguments són els següents: 

Arguments a favor: 

«És evident que circular en motocicleta o en ciclomotor com
porta un risc d'accident. Però circular en motocicleta o en ci
clomotor és molt més segur que circular en turisme o qualse
vol altre vehicle. Així, d'un total de 159.246 víctimes 
d'accidents de circulació que es varen produir l'any 1987, no
més 30.449 eren conductos o acompanyants de motocicletes o 
ciclomotors (21.760 en zona urbana i 8.689 en carretera), que 
representa tan sols un 19,1 % del total de víctimes.» 

«A més, del total de 5.858 morts que es varen produir, només 
708 eren conductors o acompanyants de motocicletes o ciclo
motors, que representa el 12,1 % del total de morts en acci
dents de circulació.» 

Arguments en contra 

«D'un total de 13.068.840 vehicles que integren el parc de vehi
cles de l'Estat Espanyol, les 821.326 motocicletes només repre
senten un 6,3 %. En canvi, les víctimes conductors o acompa
nyats de motocicletes o ciclomotors varen suposar un 19,1 % 
del total de víctimes, més de 3 vegades el tant per cent ante
rior.» 

«A més, dels 86.424 conductors implicats en accidents amb 
víctimes en zona urbana, 20.950 eren conductors de motocicle
tes 0 ciclomotors, que representa un 24,2% del total de 
conductors implicats.» 
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«I d'aquests 20.950 conductors de motocicletes o ciclomotors, 
13.925 tenien menys de 24 anys, el que representa un 66,5 %. 
És urgent, doncs, limitar o regular la conducció d'aquests vehi
cles per part de la gent més jove.» 
a Utilizeu les dades de les taules 6, 7 i 8 per comentar els 

arguments anteriors a favor i en contra de la circulació 
de motocicletes i ciclomotors. 

b Creieu que els arguments exposats són del tot impar
cials? 

c Quines altres dades necessitaríeu per poder ponderar 
correctament les argumentacions donades? 

d Escriviu dues llistes: una amb arguments a favor de la 
circulació de motocicletes i ciclomotors en zona urba
na, i una altra amb arguments en contra. 
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