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→ L’aparell respiratori 
 
L’aparell respiratori, conjuntament amb el digestiu, circulatori i excretor, col·labora 

a les funcions de nutrició dels organismes. Concretament és el responsable del 

procés de ventilació, que consisteix en captar l’oxigen de l’aire, necessari per 

poder aprofitar els nutrients energètics i en l’eliminació del diòxid de carboni, que 

és un residu de l’activitat de les cèl·lules del cos. Està format per les vies 

respiratòries, els pulmons i el diafragma. Entre les vies respiratòries incloem el nas, 

la faringe, la laringe, la tràquea, els bronquis i els bronquíols. 

 

- El nas filtra les partícules de pols i escalfa i humiteja l’aire que va cap als 

pulmons. 

- A la laringe hi ha les cordes bucals, que vibren i produeixen so quan l’aire les 

travessa. 

- La tràquea és un tub que condudeix l’aire cap als pumons. Té uns anells 

cartilaginosos que la mantenen sempre oberta. 

- Els bronquis són els dos tubs en què es divideix la tràquea i penetren als 

pulmons. 

- Els pulmons estan formats per milers de tubets anomenats bronquíols que 

provenen de les ramificacions dels bronquis. Al final dels bronquíols hi ha unes 

petites cavitats anomenades alvèols, que estan envoltades per capil·lars 

sanguinis. L’oxigen que arriba amb l’aire inspirat des de l’exterior a través dels 

bronquíol, traspassa la paret dels alvèols i desl capil·lars, i passa a la sang, 

oxigenant-la. El diòxid de carboni que portava la sang, procedent del metabolisme 

corporal, segueix el camí invers i és expulsat als alvèols. Quan respirem expulsem 

l’aire dels pulmons amb el diòxid de carboni. 

- El diafragma és un múscul pla, i separa la cavitat toràcica de l’abdominal. Quan 

es contrau, s’abaixa i ajuda a dilatar aquesta cavitat i a que entri aire als pulmons. 

Aquesta cavitat està protegida per la caixa toràcica de la que són elements 

principals les costelles i els músculs intercostals. Els moviments combinats del 

diafragma i dels músculs intercostals contrauen i dilaten la cavitat toràcica i són 

responsables dels moviments de ventilació (inspiració i aspiració). 
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RECERCA 

 
El ritme respiratori és el nombre de ventilacions que una persona efectua en un 
minut. Feu una recerca a internet sobre els factors dels que depèn el ritme 
respiratori. És normal que un jove com vosaltres tingui un ritme respiratori de 14 
ventilacions per minut? Quins són els marges entre els que es pot trobar el ritme 
respiratori d’una persona normal? 
 

Exercici 1  

 
1. Enumera quines són les vies respiratòries. 

2. Descriu el procés que segueix l’oxigen fins arribar als capil·lars sanguinis. 

 

Exercici 2 
 
1. Què té a veure l’aparell respiratori amb l’aprofitament dels nutrients? Explica-ho. 

2. Quantes vegades inspires/espires en un minut? Per què creus que aquest ritme 

s’incrementa quan fas exercici? Explica-ho. 
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Exercici 3 
 
1. Observa i compara les dues columnes de la taula següent. 
 

aire inspirat aire espirat 

nitrogen 78 % 78 % 

oxigen 21 % 17 % 

diòxid de carboni 0,05 % 1 % 

altres gasos prop de 1 % 1 % 

 

 

a. Compara la proporció (percentatges) en què s’inspiren i s’espiren cada 
un dels gasos. Anota les diferències i explica les causes. 
 

 

b. Si en una inspiració incorporem 400 ml d’aire, quants ml d’oxigen entren 
als pulmons? Si en una espiració s’expulsen 400 ml d’aire, quants ml 
d’oxigen surten dels pulmons. Fes els mateixos càlculs pel diòxid de 
carboni. 

 

 

2. El gràfic mostra el resultat d’una espiració forçada, una prova de la funció 
pulmonar que consisteix en exhalar a una persona tant fort com pugui per treure tot 
l’aire dels pulmons. En un manual es pot llegir: “en situacions normals el volum que 
una persona espira en un segon representa prop del 80% del total espirat”. Es 
compleix aquesta condició en el cas que descriu el gràfic? Explica-ho.  
 

 


