
 
  

IES Dr. Lluís Simarro 
Avda. Corts Valencianes, s/n – 46800 Xàtiva (València) - Tel: 962249080 - Fax: 962249081 

www.ieslluissimarro.org 

 
NESESSITATS CALÒRIQUES D’UNA PERSONA 

 
 
 Per a saber les necessitats calòriques que em fan falta he de començar  per el 
METABOLISME BASAL. 
 
El metabolisme basal és el valor mínim d’energia necessària perquè la cèl·lula 
subsisteixca. És el conjunt de reaccions químiques que transcorren en tots els éssers 
vius, amb vista al manteniment de la vida, al creixement dels individus ja la reproducció 
dels mateixos. Des del nostre punt de vista ens interessa diferenciar un metabolisme 
basal i un metabolisme d'activitat.  
1.- El metabolisme basal implica la mínima despesa d'energia per al manteniment de 
la vida, en absolut repòs de la persona.  
 
2.- El metabolisme d'activitat, en canvi, implica una despesa d'energia per cobrir les 
necessitats de les funcions orgàniques d'un cos actiu, i que estarà en directa proporció 
a la intensitat de l'activitat que es realitza. 
 
En l’organisme, el metabolisme basal depèn de diversos factors, com el sexe la talla, 
pes, edat, etc. 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. 
 
El metabolisme basal és la despesa bàsica energètica diària, és a dir, l el que necessita 
diàriament per seguir funcionant. A aquest càlcul cal afegir les activitats extres que es 
poden fer cada dia. La taxa metabòlica disminueix amb l’edat i amb la pèrdua de massa 
corporal. L’augment de la massa muscular és l’única cosa que pot incrementar aquesta 
taxa. A la despesa general d’energia també poden afectar-li les malalties, els aliments i 
begudes consumits, la temperatura de l’entorn i els nivells d´estrès. 
 
CÀLCUL DEL METABOLISME BASAL 
 El metabolisme basal es calcula en quilocalories/dia i depèn del sexe, l’altura i el 
pes, entre altres factors.  
 A. La FAO proposa aquest mètode per a edats compreses entre 10 i 18 anys: 
 
Dones: 7,4 x pes en quilograms + 428 x altura en metres + 572 
Homes: 16,6 x peso en quilograms + 77 x altura en metres + 572 
 
 B. El metabolisme basal diari es pot calcular de manera aproximada de la següent 
forma mitjançant les equacions d'Harris Benedict:  
 
• Home: 66,473 + (13,751 x massa (kg)) + (5,0033 x alçada (cm)) - (6,55 x edat (anys)) 
• Dona: 665,51 + (9,463 x massa (kg)) + (1,8 x alçada (cm)) - (4,6756 x edat (anys)) 
 
Exemple d’una dona de 24 anys:  
MB = 655 + (9,6 * P) + (1,8 * T) – (4,7 * E) 
P: pes kg  
T: estatura cm  
E: edat en anys 
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MB = 655 + (9,6 * 65) + (1,8 * 168 ) – (4,7 * 24) 
MB = 655 + 624 + 302,4 – 112,8 
MB = 1468,6 
 

C. El professor *Dubois, per a la determinació del metabolisme basal, va estimar 
que de mitjana sol produir-se una despesa de 40 calories per cada metre quadrat de 
superfície corporal i per cada hora. Per determinar la despesa individual es va realitzar 
un quadre o taula on s'obté la superfície corporal. 
 
A partir d'aquí seria fàcil el mesurament del metabolisme basal individual: Posem per 
cas una persona de 70 kg. i 1'70 m., entrecreuem aquestes dades en la taula de la 
superfície corporal i resulta una superfície d'1'8 m2. Per determinar la despesa 
energètica corresponent al metabolisme basal, només resta aplicar les estimacions del 
professor *Dubois; així, en un dia, aquest subjecte té un metabolisme basal d'1.728 
calories (1'8 x 40 x 24 = 1.728 calç/dia). 
 
TAULA PER A MESURAR LA SUPERFÍCIE CORPORAL. 
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2 m.       1,7 1,8 1,9 1,9 2 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3  
1,9     1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 2 2 2,1 2,1 2,2 2,3 2,3  
1,8       1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2 2 2,1 2,1 2,2 2,3  
1,7      1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2 2 2,1 2,1  
1,6      1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2 2  
1,5    1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8    
1,4    1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7      
1,3    1 1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5       

 
 
CÀLCUL DEL METABOLISME D’ACTIVITAT  

El metabolisme d'activitat seria la suma de totes les necessitats energètiques 
diàries que té una persona segons les activitats que realitzi. Per a això, ens servim de 
les següents taules d'activitat i despesa energètica. 
 
CÀLCUL DE LES NECESSITATS CALÒRIQUES 
 Per a realitzar un càlcul aproximat de les necessitats calòriques haurem de sumar 
les calories provinents del metabolisme basal, més aquelles derivades de l’activitat 
física realitzada. Essencialment aquests serien els dos aspectes més importants per 
obtenir la despesa calòrica d’una persona en el seu moment . 
 
 
 
 
 
 



 
  

IES Dr. Lluís Simarro 
Avda. Corts Valencianes, s/n – 46800 Xàtiva (València) - Tel: 962249080 - Fax: 962249081 

www.ieslluissimarro.org 

TAULES D’ACTIVITAT I CONSUM EN CAL/HORA. També et pots ajudar de les taules 
que hi ha per internet. 
 
Actividad Cal./hor

a 
 

Deporte 
Cal./hora 

• Dormir 70  • Ciclisme de carrera 350-360 
• Gitat però despert 80  • Tenis dobles 350-360 
• Sentat 100  • Llançaments 350 
• Treball mental sentat 110  • Remo 660 
• Alimentació 110  • Bàsquet 600 
• De peu 110  • Natació 500-700 
• Treballs manuals 115  • Tenis individual 700 
• Estudi i escriptura 140  • Esquí 700-900 
• Treballs en casa 150  • Patinatge 710 
• Exercicis suaus 160  • Lluita  900 
• Caminar a ritmo ràpid 290   

 
Si realitzes alguna altra activitat o esport 
que no vinga en esta taula deuràs buscar 

el seu despesa calòric en Internet. 

• Dansa vigorosa 340  
• Carrera (12 Km/h.) 1300  
• Caminar ritme suau (4 Km/h.) 600  
• Caminar ritme fort (6 Km/h.) 870  
• Ciclisme de passeig (8,8 Km/h) 190  

 
EXEMPLE: 
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ACTIVITAT 1: 
Calcula el teu metabolisme basal (Ajudat de la taula anterior). 
 

 
 
ACTIVITAT 2: 
Calcula el teu metabolisme d’activitat d’un dia (de 3 dies diferents de la setmana). 
Ajuda’t de la taula. 
 

Activitats físiques realitzades: 

 Tipus 
d’Activitat 

Intensitat Kcal por minuto Temps de 
Treball 

Total Calories 
Cremades en l’activitat 

1      
2      
3      
 
ACTIVITAT 3: 
Calcula les teues necessitats energètiques diàries (despesa calories). 
  
Dia 1: 
METABOLISME BASAL + METABOLISME D’ACTIVITAT = ________+________=________ kcal./dia. 
 
 
Dia 2: 
METABOLISME BASAL + METABOLISME D’ACTIVITAT = ________+________=________ kcal./dia. 
 
 
Dia 3: 
METABOLISME BASAL + METABOLISME D’ACTIVITAT = ________+________=________ kcal./dia. 
 

M.B. = Superfície Corporal (m
2
) x Gasto por m2 i per hora (cal.) x 24 Hores = 

M.B. = Superfície Corporal (m
2
) x 40 (cal.) x 24 Hores = 

    
TOTAL MEU METABOLISME BASAL:                         kcal./dia. 

 


