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COM FUNCIONEN ELS  PULMONS ? 
 
1. Introducció 
 

Els teus pulmons agafen I deixen anar aire 30 vegades per minut , I tot sense que tu hi pensis. Com ho fan? Qui 
els fa funcionar? 
Ara faràs tu mateix un model de pulmons I veuràs per tu mateix com funcionen els pulmons. 
 

2. Objectius 
Veure com funcionen els pulmons 
Aprendre com es fa un model de pulmons 
Aprendre les parts de l’aparell respiratori 

 

3. Material 
a) Unes tisores velles 
b) 2 peces d’uns 5 cm i una peça d’uns 8 cm de tub prim. 
c) 2 globus mitjans 
d) Una peça gran d’un globus trencat (o un globus més gran) 
e) 2 gomes de pollastre 
f) Plastilina 
g) Una ampolla transparent d’aigua de litre i mig 
 

4. Mètode 
 

Pas 1: fabricar els pulmons 
 

Agafa un globus petit i fixa’l amb la goma a un dels extrems d’un dels dos tubs petits. 
Repeteixo amb l’¡altre globus i l’altre tub. 
Enganxa els dos tubets al tub més llarg amb plastilina. 

Assegura’t que no s’escapi l’aire pels costats. 
 
Pas 2: prepara la caixa toràcica 
Talla la part de baix de l’ampolla amb les tisores 
Fes un forat al tap de l’ampolla per fer-hi passar el tub 
Fes passar el tub amb els globus (pulmons) pel forat del tap. 
Tapo amb plastilina per tal que no s’escapi l’aire. 
 
Pas 3: prepara el diafragma  

Talla el globus gros pel mig 
Posa’l a la part de baix de l’ampolla tallada, estirant pels costats 
Fes que el globus tibi el màxim, com si fos la pell d’un tambor. 
 
Pas 4. Comença a respirar      
 

O.K., Els globus representen els pulmons, el tub la tràquea, l’ampolla la caixa torácica i el globus de sota, 
el diafragma! 
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5. EXERCICIS 
a) Omple els espais buits amb les paraules de sota 

El globus de sota l’ampolla representa el…………………….., el principal múscul respiratori. 
Estira’l, com si estiguessis…………………………………………  Això fa baixar la pressió de l’aire dins l’ampolla (la 
caixa……………… es fa més ampla i la …………………… de l’aire baixa). L’aire de fora……………………………… i fa expandir 
els dos …………………………….., igual com els teus ……………………………………… dins de la teva caixa toràcica. 
 
                     Inspirant               pressió          pulmons       globus             toràcica          penetra                 diafragma 
 

 
b) EXPLICA EL PROCEDIMENT (treballeu en parelles) 

Utilitza aquestes paraules: 
NOMS: Ampolla,globus, plastilina, tubs, tisores, gomes.    VERBS: Talla, Fixa, enganxa, posa.... 
 
Primer …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Llavors………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Després……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Finalment…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

c) EXPLICA COM RESPIREM (en parelles) 
VOCABULARI: Estirar, empènyer, contraure’s, relaxar-se, expandir-se, inspirar, expirar, inflar, desinflar, 
intercanvi de gasos, entrar i sortir,oxigen i diòxid de carboni. 

 
INSPIRACIÓ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
INTERCANVI DE GASOS 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
EXPIRACIÓ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

VOCABULARI    POSA ELS NOMS 
 

   
CAIXA 
TORÀCICA  
 
TRÀQUEA 
  
 
ALVÈOLS 

 
                                                                     

 
 
 


