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Taller de salut 

Normes del grup 
 

•  Puntualitat 
•  Assistència a totes les sessions 
•  Confidencialitat 
•  Actitud constructiva 
•  Compromís con la cura personal 
•  Complir las recomanacions que es proposen 
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TALLER DE SALUT 
Sessió 1 

LA RESPIRACIÓ 
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EL SISTEMA RESPIRATORI 

TRÀQUEA 

BRONQUIS 

BRONQUIOLS 

ALVÈOLS 

LÒBUL SUPERIOR 

LÒBUL INFERIOR 

LÒBUL SUPERIOR 

LÒBUL INFERIOR 
LÒBUL MITJÀ 

DIAFRAGMA 
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MOVIMENTS RESPIRATORIS 

 
 

 
 

INSPIRACIÓ ESPIRACIÓ 

DIAFRAGMA 

El diafragma es contrau El diafragma es relaxa 

La cavitat toràcica s’expandeix La cavitat toràcica 
es reduiex 

Els músculs intercostals es 
contrauen 

Els músculs 
intercostals 
es relaxen 
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• La respiració és la base del benestar 

 
• És una eina útil per afrontar situacions   
  d’estrès 
 

 
 

LA RESPIRACIÓ 
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• Important mantenir bons hàbits 
• Respirar pel nas 
 

 

LA RESPIRACIÓ 
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RECOMANACIONS 

 
• No fumar 

 
 

• Mantenir la ventilació al   
domicili i la feina 
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• No barrejar substàncies irritants 
 
 

• Cuidar la contaminació ambiental / reciclatge 
 
 
• Passejar per espais lliures de contaminació 

RECOMANACIONS 
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• Mantenir l’elasticitat de les vies respiratòries:  
 

 
 
EXERCICI 1: Atenció a la respiració 
 
• Períodes de 5 a 15 minuts 
• Asseguts amb la columna vertebral recta 
• Postura còmoda 
• Tancar els ulls 
• Inspirar pel nas i espirar per la boca suaument 
• Observar les sensacions 

 
 

RECOMANACIONS 
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• Mantenir l’elasticitat de les vies respiratòries:  
 

EXERCICI  2-  Respiració abdominal 
- Finalitat: aconseguir una respiració lenta i 
regular 
- Postura còmoda, ulls tancats, dit polze al melic i 
els altres dirigits al pubis 
- Inspirar profundament pel nas (abdomen s’infla).  
- Mantenir l’aire 2 segons i exhalar pel nas o boca 
lentament 

RECOMANACIONS 
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• Mantenir l’elasticitat de les vies respiratòries:  
 

EXERCICI  3 - Cantar: 
- La caixa toràcica  s’eixampla i la respiració  es compassa 
- Produeix alegria i sensació de benestar 

RECOMANACIONS 
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RECOMANACIONS PER A LA SETMANA 

• Practiqueu l’atenció a la respiració almenys 2 cops cada dia 
• Practiqueu la respiració abdominal 
• Canteu (encara que sigui a la dutxa!) 
• Reciclatge de productes contaminants 
• Passegeu per espais lliures de contaminació 
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