
El cos humà 
Morfologia externa 
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Morfologia externa del cos humà 

!  Cada persona és diferent a la resta, allò que ens 
diferència externament, és la morfologia externa. 

!  Tipus de diferències: 
!  Sexe 
!  Alçada 
!  Constitució física 
!  Edat 
!  Trets personals 



Sexe 

!  Tots sabem que hi ha diferències entre homes i dones. 

!  Principals diferències entre els dos sexes: 
!  Els homes físicament són més musculosos. 
!  Els homes tenen més pèl corporal. 

!  Els homes tenen la veu més greu. 

!  Les dones tenen la pell més suau. 

!  Les dones tenen els malucs i els pits més desenvolupats. 
!  Les dones tenen la veu més aguda. 



Alçada 

!  Totes les persones tenim una alçada diferent, aquesta 
va canviant a llarg dels anys. 

!  Les persones podem ser: 
•  Baixes 
•  Mitjanes 
•  Altes 



Constitució física 

! Cada persona te un tipus de constitució, això 
vol dir que podem ser: 

! Grossos 

! Prims 

! Atlètics 



Edat 

! Al llarg dels anys el nostre aspecte extern va 
canviant, això ens permet diferenciar entre: 

! Xiquets 

! Adults  

! Ancians 



Trets personals 

! Cada persona tenim uns trets personals que 
fan que puguem ser diferents dels altres. 

! Diferents tipus de trets personals: 
!  Forma de la cara i del nas 
!  Color dels ulls i la pell 
!  So de la veu 



Etapes de la vida 

!  Amb el pas dels anys les persones anem canviant i tots 
poc a poc anem passant per les diferents etapes de la 
vida i el nostre cos va creixent i canviant. 

!  Les etapes de la vida del ésser humà són: 

!  Infància 
!  Adolescència 

!  Edat adulta 
!  Ancianitat 



Infància 

! És l´etapa on el nostre cos més canvia i creix. 

! Quan som bebés, necessitem ajuda d´altres 
presones per fer pràcticament totes les 
coses. 

! El nostre cos creix i canvia, i va aprenent 
moltes coses. 

! Aquesta etapa dura des de els 0 anys fins els 
12, aproximadament. 



Adolescència 

!  És l´etapa on les persones ens preparem per ser 
adultes. 

!  No sols canvia el cos, també ho fa la ment. 
!  Són més independents, tenen gustos personals, 

etc… 

!  Trobem diferències físiques clares entre xics i 
xiques. 

!  Dins la adolescència trobem la pubertat que va dels 
12 al 16 anys, és on més canvia el cos. 



Edat adulta 

! Ací el nostre cos està totalment dessarrollat i 
preparat per tindre fills. 

! Deixem de crèixer i canviem lentament. 

! És una etapa on les persones estem 
preparades per assumir responsabilitats com: 
tindre treball, fills, etc… 



Ancianitat 

!  Ací el nostre cos va perdent agilitat, força i 
ressistència. 

!  Els cabells es tornen blancs i aparèixen arrugues. 

!  Els ancians són les persones que més coses sabem 
perquè tenen molta experiència i per això podem 
aprendre molt d´ells. 


