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Data de caducitat.

Data màxima a partir de la qual no 

es pot ingerir un producte.

Si es supera la data, no ha de ser 

consumit.

Data de caducitat i data de durada 

mínima: és el mateix?

Data de caducitat → l’aliment pot 

causar problemes digestius si és 

ingerit.

Data de durada mínima →  indica el 

període de temps durant el qual 

l'aliment manté una qualitat adequada.

 

Per a què i en 

quins productes 

s’utilitza?

Productes peribles: 

llet pasteuritzada, 

cremes, carns…

Podem ingerir un 

aliment caducat?

Bon sabor i 

dies/setmanes → sí

Mal sabor → no.

Què hem de fer si 
trobem un aliment 
caducat al 
supermercat?
Un supermercat o 
botiga no pot vendre 
un producte caducat, 
ja que està cometent 
un delicte. Quan ens 
trobem en aquesta 
situació podem 
interposar un reclam.

El venedor està 
obligat a canviar 
l'aliment, o bé retornar 
els diners. No pot 
negar-se a donar al 
consumidor el llibre de 
reclamacions. 

Què és la vida útil d'un aliment?
És el període de temps que va des de la seva elaboració fins al 
moment en què deixa de tenir una qualitat acceptable per al seu 
consum.
Aquesta marca el temps que és apte per a consumir l’aliment o, 
el període durant el qual manté unes característiques sensorials, 
funcionals i nutricionals acceptables.

Població i mostra:
Nosaltres hem escollit persones de primer de batxillerat del Pau Vila, per tant, la nostra 
població és de 150 persones. El nostre nivell de confiança és de 85% i el marge d’error és 7. 
Per tant, la nostra mostra de persones és de 63.
Hem realitzat una taula de freqüències i amb ajuda del qüestionari hem comparat quin gènere 
(dona, home o no binari) és el que més freqüentment mira les dates de caducitat.
La pregunta l’hem classificada amb respostes sí, no, a vegades, quasi mai i si m’enrecordo.
En han respost 32 dones, 30 homes i 1 una persona no binaria.
On:

Aquí disposem el QR per si voleu ampliar la font d’informació:

Qui s’encarrega?

L'estableix el fabricant segons estrictes 

criteris sanitaris i condicions de 

conservació estàndard.

La gent li dona importància 
a la data de caducitat?

Dones Homes No binari

Sí 62,5% 53,33%

No 3,125% 3,34%

A vegades 18,75% 30% 100%

Quasi mai 3,125% 10%

Si m’enrecordo 9,375% 3,33%

Autores: Adriana Díez, Lara García, Nora Jamal, Ariadna Lorente i 
Maria Yaniz. 
Tutora: Àngels Medrano García Centre: Institut Pau Vila


