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L’APARELL RESPIRATORI 
 
1. INTRODUCCIÓ. 

 
L’aparell respiratori, conjuntament amb l’aparell digestiu, el sistema circulatori i l’aparell excretor 
ens permeten desenvolupar les funcions de nutrició, una de les característiques definitòries dels 
éssers vius (relació i reproducció). 

La col·laboració d’aquests sistemes i aparells fa possible la incorporació dels elements 
indispensables (nutrients bàsics i oxigen) per tal que les cèl·lules puguin obtenir l‘energia 
necessària per a les seves activitats vitals. 
 

 
 
La funció de l'aparell respiratori és la incorporació de l'oxigen de l’aire i la seva transferència a 
l’aparell circulatori per tal que sigui conduït a totes les cèl·lules de l'organisme. Les cèl·lules 
necessiten oxigen per tal de poder obtenir l'energia necessària a fi de desenvolupar les seves 
funcions vitals. L’oxigen intervé en l’aprofitament dels nutrients. 
Al mateix temps l’aparell respiratori també s'encarrega de l'eliminació d’alguns dels productes 
resultants de les activitats cel·lulars, com el diòxid de carboni que pot ser problemàtic si es troba 
en gran concentració a la sang. Aquest procés d’intercanvi de gasos (aire que s’inspira, aire que 
s’espira) s’anomena ventilació, tot i que comunament de forma equivocada es parla de respiració. 
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Hi ha diversos tipus d’aparells respiratoris (tràquees, brànquies i pulmons, a  més de la respiració 
cutània). En el nostre cas, les estructures respiratòries són els pulmons que estan connectades 
amb l'aparell circulatori, ja que serà el nostre medi intern (la sang) l'encarregat de transportar 
seguidament l'oxigen fins al les cèl·lules. 
 

 
 

 

 
 
 

► Quina és la finalitat de les funcions de nutrició? Explica-ho. 

► Situa la funció de l’aparell respiratori en el context de les funcions de nutrició. Explica les 

interaccions amb els altres sistemes i aparells que hi intervenen. 

► Al l’esquema de la pàgina anterior podem llegir termes com ventilació, digestió, defecació, 

excreció, circulació, respiració. Explica el significat d’aquests termes. Assenyala, si en tenen,  la 
seva relació.
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2. LES PARTS DE L’APARELL RESPIRATORI. 
El nas actua com un filtre. Reté partícules de pols i comença a escalfar l’aire que va cap els 
pulmons. 
La laringe conté les cordes bucals, que vibren i produeixen so quan l’aire passa a través d’elles. 
La tràquea és un tub que condueix l’aire als pulmons. Té uns anells cartilaginosos al seu voltant 
que la mantenen sempre oberta. 
Els bronquis són els dos tubs en què es divideix la tràquea. Cada bronqui es dirigeix a un pulmó. 
També mostren teixit cartilaginós que els manté oberts. 
La caixa toràcica protegeix els cor i els pulmons. Les costelles són els principals elements i es 
mantenen en la seva posició pels músculs intercostals. Aquests músculs ajuden a respirar ja que 
quan es contrauen s’ajunten les costelles i s’eleva  i  es dilata la cavitat toràcica. 
El diafragma és un múscul pla que separa la cavitat toràcica de l’abdominal. Quan es contrau, el 
seu descens ajuda a dilatar la cavitat toràcica. Això ajuda a ventilar. 
Els pulmons estan formats per mils de tubets anomenats bronquíols. Els bronquíols provenen de 
les continuades ramificacions dels bronquis. Al final dels bronquíols es troben unes petites cavitats 
anomenades alvèols. Els alvèols estan envoltats per capil·lars sanguinis. L’oxigen que arriba amb 
l’aire inspirat travessa la paret dels alvèols i dels capil·lars passant a la sang. Aquesta  s’oxigena. El 
diòxid de carboni que portava la sang segueix el camí invers, i s’expulsa als alvèols. Quan espirem, 
expulsem l’aire dels pulmons amb el diòxid de carboni. 
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► Observa el dibuix següent. Col·loca-hi els noms de cadascuna de les parts de l’aparell 
respiratori. Finalment descriu breument la seva funció. 
 

 
 

► Una persona esportista va ser sotmesa a un test. Es volia saber la quantitat d’aire que 

incorporava en cada respiració i com canviava el seu ritme respiratori. Per això es van prendre 
dades abans i després de l’exercici 
 

 abans de l’exercici després de l’exercici 

volum d’aire per cada respiració (cm3) 350 750 

respiracions per minut 18 30 

 
a. Quina quantitat d’aire incorporava aquesta persona durant un minut abans i després de 
l’exercici?  
b. S’ha comprovat que durant l’exercici els bronquíols es dilaten. Usa els resultats de la taula per 
avalar aquesta afirmació. Quina avantatge creus que pot representar aquest fet ? 
c. Per què és important incorporar més aire durant l’exercici? 
d. Com creus que pot afectar l’hàbit de fumar a la funció respiratòria ? 
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3. VENTILACIÓ 
 
La ventilació es deguda a una combinació de moviments que es donen en la caixa toràcica, el 
diafragma i l’abdomen. En cada ventilació els pulmons s’expandeixen, per l’acció dels músculs 
intercostals i del diafragma i posteriorment es repleguen. 
En expandir-se hi penetra l’aire, és la inspiració. Quan els pulmons es repleguen, l’aire és 
expulsat, és l’espiració. 
El nombre de ventilacions en cada minut és el que anomenem ritme respiratori. 
 

  
En cada inspiració es donen els següents 
processos : 
- contracció dels músculs intercostals que 
provoquen l’elevació i obertura de la caixa 
toràcica, 
- contracció del múscul diafragma que provoca 
el seu descens 
- expansió del tòrax com a conseqüència de les 
contraccions musculars anteriors, 
- es xucla l’aire cap als pulmons degut a la seva 
expansió 

En cada espiració es donen els següents 
processos : 
- relaxació dels músculs intercostals que 
provoca el descens i tancament de la caixa 
toràcica. 
- relaxació del diafragma que provoca la seva 
elevació, 
- el tòrax perd volum i es repleguen els 
pulmons, 
- l’aire és expulsat perquè es comprimeixen les 
cavitats i conductes 

 
La ventilació és un procés regular amb un control nerviós automàtic. No ens adonem de les nostres 
inspiracions ! En aquest control intervé la quantitat del gas diòxid de carboni que hi ha dissolt a la 
sang. Quan la sang està carregada de diòxid de carboni i travessa l’encèfal, l’estimula perquè enviï 
ordres als músculs de la cavitat toràcica. Aquestes ordres els obliga a respirar més freqüentment i 
profunda. 
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► Observa les dues imatges dels pulmons. 

 
 

a. Identifica quina imatge correspon a la inspiració i quina a l’espiració. Explica-ho. 
b. Quins són els processos necessaris que s’han de donar per tal que l’aire pugui ser expulsat del 
pulmons? 
c. Quins elements de l’aparell respiratori s’hi poden identificar? Indica la seva funció. Quins 
elements no són visibles? Quina és la seva funció? 
 

► 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 % 4 % 

altres gasos 1 1 

 
a. Compara les quantitats en què s’inspiren i s’espiren cada un dels gasos. Anota les diferències. 
Explica les causes. 
b. Disposem de dos gots idèntics. Un got el deixem com està, amb la boca cap amunt, conté aire 
com el de l’habitació. L’altre got cal acostar-lo a la boca i, després d’inspirar pel nas, espirar per la 
boca en ell durant 1 minut. Més tard, encendrem dues espelmes i col·locarem els gots a sobre. 
- Quina espelma creus que s’apagarà abans? Per què  
- Fem-ho. Quin ha estat el resultat? 
- Pots relacionar el que has observat amb les taules de la primera pregunta? Com? 
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4. RESPIRACIÓ 

 
Al llenguatge col·loquial es parla de respiració com a sinònim de ventilació. Però per les persones  
enteses en Biologia no és el mateix. La ventilació és l’intercanvi de gasos que es fan els pulmons 
amb l’exterior. 
La respiració, en canvi, és un procés que fan les cèl·lules de tot el cos. També s’anomena 
respiració cel·lular. En aquest procés es combina l’oxigen amb els nutrients perquè la cèl·lula pugui 
obtenir l’energia que contenen. Aquesta energia mantindrà viva la cèl·lula i li permetrà d’exercir les 
activitats que li són pròpies. Així les cèl·lules nervioses poden transmetre impulsos nerviosos, les 
cèl·lules musculars es contrauen i s’estenen, les cèl·lules secretores fabriquen substàncies 
necessàries per altres cèl·lules, ... Sense nutrients i oxigen no sewria possible la vida de les 
cèl·lules, no podrien obtenir energia. 
 
Perquè les cèl·lules puguin fer la respiració s’han d’efectuar diversos processos : 
- ventilació, 
- intercanvi de gasos entre els alvèols i els capil·lars sanguinis, 
- transport de gasos pel corrent sanguini, 
- intercanvi de gasos entre la sang i les cèl·lules, 
- obtenció d’energia a partir de la combinació entre l’oxigen i els aliments dins de les cèl·lules. 
 
Com es produeix l’intercanvi de gasos entre els alvèols i els pulmons? L’oxigen i el diòxid de 
carboni es mouen en direccions contràries. A l’aire dels alvèols hi ha més oxigen que a la sang dels 
capil·lars. L’oxigen passa des d’on n’hi ha més cap a on n’hi ha menys, és a dir, dels alvèols als 
capil·lars. Exactament el contrari passa amb el diòxid de carboni. 
Quan una persona està descansant i respira tranquil·lament, els seus pulmons acumulen uns 3 
litres d’aire. Normalment en cada ventilació, s’intercanvia mig litre d’aire. 
Quan es fa una inspiració forçada i profunda, els pulmons poden expandir-se totalment i arriben a 
acumular a la vora 7 litres d’aire (segons la mida del cos). A no ser que es faci una espiració molt 
forçada, no és possible expulsar tot l’aire que hi ha en els pulmons. 
 
L’aparell respiratori, conjuntament amb el digestiu, circulatori i excretor, col·labora a les funcions 
de nutrició dels organismes. Concretament és el responsable de captar l’oxigen de l’aire, necessari 
per poder aprofitar els nutrients energètics. 
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► Les imatges següents permeten relacionar les diferents parts de l’aparell respiratori amb els 

processos d’intercanvi de gasos que hi esdevenen. 
Usa les imatges per explicar quines són aquestes parts, quina funció exerceixen i com es produeix 
l’intercanvi de gasos. 
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5. LES MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI. 

 

Les principals malalties que afecten l’aparell respiratori són:  

• Insuficiència respiratòria. Disminució de la capacitat pulmonar per a intercanviar gasos. 
Pot provenir de diverses causes: pels dipòsits de quitrà del tabac sobre la superfície 
respiratòria, per asma, per infeccions, etc. 

• Asma bronquial. Contracció sobtada dels músculs bronquials generalment deguda a una 
reacció al·lèrgica. Provoca una sensació d'ofec. 

• Edema pulmonar. Infiltració d'un líquid serós que envaeix l'interior dels pulmons 
provocant insuficiència respiratòria. 

• Infart de pulmó. Dolor molt fort al pit provocat per embòlia pulmonar, és a dir per un 
coàgul que obstrueix un vas que aporta sang als teixits pulmonars.  

• Càncer de pulmó. Aparició de tumors o grups de cèl·lules alterades que no exerceixen les 
funcions pròpies dels teixits pulmonars. A mida que aquestes  cèl·lules, anomenades 
canceroses, es van multiplicant substitueixen a les cèl·lules normals i el pulmó perd la 
capacitat per efectuar la seva funció. L’hàbit de fumar té una incidència directa en l’aparició 
d’aquesta malaltia. 

• Malalties infeccioses. Causades per agents infecciosos com els virus i bacteris. 

- Víriques. Les principals són refredat i grip.  

- Bacterianes. Segons el tram afectat es diferencien les següents malalties: sinusitis, 
amigdalitis, faringitis, laringitis, bronquitis, pleuritis (pleures), pulmonia o 
pneumònia. A més cal citar la tuberculosi (infecció produïda pel bacil de Koch que 
dóna lloc a la formació de cavernes en els pulmons) i la tos ferina (tos convulsiva, 
afecta a lactants i nens petits). 

 

 
►  Respon les següents qüestions: 

- Quina diferència hi ha entre l’asma bronquial i un infart de pulmó?  
- El càncer de pulmó és una malaltia infecciosa? Per què? 
- Diverses afeccions pulmonars poden causar inflamació dels teixits pulmonars de forma que 

és fa difícil la respiració. Com s’anomena aquesta situació? Quines causes la provoquen? 
- Fes una taula de dues columnes on col·loquis a la primera d’elles el nom de la malaltia 

respiratòria i a la segona columna i fas una breu descripció. 
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6. QÜESTIONS 

 
1. La imatge  mostra diferents òrgans de l’aparell respiratori. Indica els noms dels components que 
coneguis. 
 

 
 
2., Assenyala la funció dels components de l’aparell respiratori que has identificat en la figura 
anterior. 
 
3. Fes un mapa conceptual que descrigui quins són els components de l’aparell respiratori. 
 
4. Què vol dir ventilar ? Per què no diem respirar? Quina relació hi ha entre ventilar i respirar? 
 
5. Què són els alvèols respiratoris? Què hi passa? 
 
6. Quines diferències hi ha entre l’aire que entra als pulmons i el que surt d’ells? 
 
7. Per quina raó afirmem que l’aparell respiratori col·labora en les funcions de nutrició? 
 
8. Enumera les principals malalties respiratòries indicant breument en què consisteix cadascuna 
d’elles. 
 
 
 
 


