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L’ÍNDEX DE MASSA CORPORAL 

L'Índex de Massa Corporal (IMC, sigles en anglès: BMI -Body Mass Index-), també conegut 

com a índex de Quetelet (del científic belga Lambert Adolphe Jacques Quételet), és un número 

que pretén determinar, a partir de l'alçada i la massa, el rang més saludable de massa que pot 

tenir una persona. S'utilitza com a indicador nutricional des de principis de 1980. L'IMC resulta 

de la divisió de la massa en quilograms entre el quadrat de l'alçada expressada en metres. 

L'Índex de Massa Corporal és un índex del pes d'una persona en relació amb la seva altura. A 

pesar que no fa distinció entre els components grassos i no grassos de la massa corporal total, 

aquest és el mètode més pràctic per avaluar el grau de risc associat amb l'obesitat. 

    
    

       
 

on el pes va en Kg i l’atura en metres. 

Per exemple, si una persona pesa 70 kg. i mesura 1,7 m el seu IMC serà: 

    
        

            
 

  

     
 

  

    
       

En adults es sol establir un interval entre [19,25] com a saludable . Un IMC per sota de 18,5 

indica desnutrició o algun problema de salut, mentre que un IMC superior a 25 indica sobrepès. 

Per sobre de 30 hi ha obesitat , i per sobre de 40 hi ha obesitat mòrbida que pot requerir una 

operació quirúrgica. 

Aquests rangs s'apliquen a persones entre 25 i 34 anys, i augmenten en un punt per cada deu 

anys per sobre de 25. Així, un IMC de 28 és normal per a persones de 55-65 anys. També se sol 

fer una distinció segons el sexe: l’interval saludable per a les dones és [19,25] i per als homes 

[20,25]. 

En Biologia, l'IMC s'usa clínicament per a diagnòstic de malalties que fan canviar en poc temps 

la quantitat d'aigua retinguda en el cos, com a malalties de fetge o del ronyó (o una simple 

deshidratació).  

Classificació de OMS (Organització Mundial de la Salut) del IMC: 

 < 16 : Criteri d'ingrés 

 16 a 16,99: Infrapés 

 17 a 18,99: Sota pes 

 19 a 24,99: Pes normal (Saludable) 

 25 a 29,99: Sobrepès (Obesitat grau I) 

 30 a 34,99: Sobrepès crònic (Obesitat grau II) 

 35 a 40: Obesitat premòrbida (Obesitat grau III) 

 >40: Obesitat mòrbida (Obesitat grau IV) 

Entre 25 i 30 s'observa un augment de risc. Els pacients amb aquest pes són considerats amb 

sobrepès. Entre 30 i 35 es considera obesitat lleu, entre 35 i 40 es considera obesitat moderada. 

Per sobre de 40 es considera obesitat mòrbida.  
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ACTIVITAT 1 

Calcula el teu IMC i comprova en el llistat anterior si es considera un valor saludable. 

 

 

 

 

PES MÀXIM, PES MÍNIM I PES IDEAL 

Segons la taula de l'OMS, l'IMC, per a un adult, no hauria de ser inferior a 19. D'aquí podem 

obtenir la fórmula del Pes Mínim Saludable: 

   
   

                                                             

Anàlogament s'obté la fórmula del Pes Màxim Saludable: 

   
   

                                                            

El Pes Ideal depèn de la constitució o complexió física de l'individu. Un IMC ideal seria 22. La 

fórmula del Pes Ideal Aproximat seria: 

   
   

                                                           

ACTIVITAT 2: 

Representa gràficament en un mateix eix de coordenades les funcions: 

 Pes Mínim Saludable en funció de l’altura 

 Pes Màxim Saludable en funció de l’altura 

 Pes Ideal Aproximat en funció de l’altura. 

 Límit del sota pes en funció de l’altura 

 Límit del sobrepes (Obesitat de grau I) en funció de l’altura  

Utilitza punts d’altura començant per 1,30 de 5 en 5 cm fins a arribar als 2 metres. Trobaràs una 

plantilla en la darrera pàgina. Utilitza una escala de pesos adequada. 

Interpreta les regions i col·loca el punt sobre el gràfic que et correspondria. 

 

ACTIVITAT 3: 

Calcula, amb les fórmules, els teus Pesos Màxim i Mínim Saludables i el teu Pes Ideal 

Aproximat i col·loca els punts al gràfic anterior. 
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ACTIVITAT 4: 

Quants Kg. S’ha d'aprimar un home adult d'1,70 m d'altura, que pesa 92 Kg. , fins a 

aconseguir un pes normal i saludable? 

 

 

 

 

 

CÀLCUL DEL METABOLISME BASAL A PARTIR DEL PES I L'ALTURA 

 

El metabolisme basal (MB) és la quantitat d'energia que precisa el nostre organisme en un dia 

quan està en repòs total. És la despesa calòrica mínima diari necessari per al desenvolupament 

de la vida. Com a clar exemple del metabolisme basal està el cas del coma. La persona en coma 

està inactiva, però té una despesa mínima de calories, raó per la qual cal seguir alimentant a 

l'organisme. 

Un adult en condicions basals requereix unes 960 Kcal. diàries per cada m
2
 de superfície 

corporal. Per tant, podem calcular el metabolisme basal a partir de la superfície cutània (SC), 

mitjançant la fórmula: 

 

    
    

   
               

 

La superfície cutània es pot determinar a partir del pes (P), en Kg., i de l'altura (A), en cm., 

mitjançant la Fórmula de Dubois: 

        
                   

     
 

 

ACTIVITAT 5: 

Calcula, amb les fórmules, la teva superfície corporal i el teu metabolisme basal. 
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ACTIVITAT 6: 

Emplena la següent taula, posant en cada cel·la el MB que correspongui:  

    ALTURA 

    160 cm 165 cm 170 cm 

 

P 

E 

S 

 

55 Kg. 

      

60 Kg. 

      

75 Kg. 

      

 

 

Per realitzar l’activitat 2. Utilitza colors diferents per a la representació de les diferents corbes. 

 
Pes (Kg) 

Altura (m) 


