
La respiració i el sistema nerviós parasimpàtic  

Els moviments dels pulmons durant la respiració estàn controlats pel sistema nerviós autònom (o 

vegetatiu). Aquest sistema de nervis actua sobre totes les accions involuntàries del nostre cos, com 

la contracció de les pupil·les, el batec del cor i la respiració. En el cas de la respiració, tot i que és un 

procés inconscient (respirem també quan dormim), pot estar modificat per una activitat voluntària. 

Si ho volem, podem controlar el ritme i la tècnica de la nostre respiració. Imagina’t que fos el cas 

també amb el cor! Aquesta capacitat de control de la respiració és una gran eina per cuidar el nostre 

cos i un arma potent contra l'estrès.  

El sistema nerviós autònom el podem dividir en dos circuits: 

·  El sistema nerviós simpàtic és un sistem actiu. Les seves accions durant la resposta a l'estrès 

corresponen a l’esquema lluita-o-fugida. El cos detecta un perill i reacciona produïnt hormones com 

l’adrenalina, es produeix tensió muscular, augmenta el ritme cardiac i el flux sanguini cap al cervell.  

·  El sistema nervios parasimpàtic, en contraposició, és un sistema que fa anar més lentes les 

funcions vitals, baixa el ritme cardiac i respiratori, augmenta l’activitat peristàltica (intestins) i els 

esfínters es relaxen. El cos es relaxa en general.  

Normalment els humans respirem un promig de 16 a 20 cicles per minut. Fem una prova. Si ens 

posem de peu ara i caminem en el lloc durant 2 minuts, notem l'acció del sistema autònom simpàtic, 

que fa augmentar automàticament el ritme de la respiració.  Els pulmons i bronquis s'eixamplen i la 

respiració passarà a ser principalment clavicular i torácica, facilitant l’activació de l'organisme. 

Observa el teu cor, pots sentir que batega més ràpidament? Pots percebre com aquest moviment fa 

dilatar els vasos de sang en els músculs? 

Ara ens asseiem i baixem conscientment el ritme de la nostra respiració.  Portem la respiració cap a 

la faixa abdominal per fer una respiració diafragmàtica. La respiració diafragmàtica porta grans 

quantitats d'aire a la zona baixa dels pulmons, que es la que té més capacitat. Oxigena i dona rec 

sanguini a la faixa abdominal i al nervi vague, que connecta l’abdomen amb el cervell.  

exercicis 

Amb l’exercici de la respiració alternada augmentem la nostra capacitat pulmonar (vídeo respiració 

alternada). 

La respiració llarga i profunda (vídeo respiració llarga i profunda) és una respiració completa que 

combina els 3 tipus de respiració, clavicular, toràcica i diafragmàtica. Facilita l’activació del sistema 

nerviós parasimpàtic que crearà un estat més relaxat en tot l'organisme. Comença primer omplint 

l’abdomen, després expandint el pit i finalment, aixecant les costelles superiors i les clavícules. 

L’exhalació es a l’inversa, primer, la part superior es desinfla, després la part mitja i finalment es 

contrau l’abdomen cap a dintre i cap a dalt, a  vegada que el punt del melic es contrau cap enrere en 

direcció a la columna.  

 

https://youtu.be/FxtQzXK0o_k
https://youtu.be/FxtQzXK0o_k
https://youtu.be/yW9vDHJXaqA


 

 

A les taules del tirabuixó sovint hi ha exercicis de respiració que tenen el nom d’un animal. És una 

manera lúdica de tractar diferents aspectes de la respiració. Posant el nom d’un animal el alumne 

visualitza la postura i descobreix les tècniques desde el joc.  

 

abella (vídeo respiració abella): Relaxa el diafragma. Equilibra els dos hemisferis cerebrals. Dissipa el 
cansament intel•lectual i ajuda a concentrar-se. Prenem consciència del món interior.  

lleó (vídeo panxa/lleó): Flexionem lleugerament els genolls i posem l’esquena recta i inclinada 
(posició de la xifra 4 o “sentadilla”). Ens podem imaginar que estem asseguts a una cadira imaginària. 
Insiprant arrodonim l’esquena com en la postura del gat. Estirem l’esquena, tornem a la cadira 
imaginària,  i expirem com un lleó sense fer soroll. respiració del mirall però amb molta força. Podem 
treure la llengua. Desfem la posició i posem les mans a la panxa. 

Amb la respiració del lleó movilitzem la caixa toràcica, les vèrtebres lumbars i l’abdomen. Guanyem 
flexibilitat en la zona de la pelvis. Eliminem toxines del nostre cos.  Ens ajuda a alliberar l’excès 
d’energia.  

serp (vídeo respiració serp): Millora la capacitat pulmonar. Relaxa el diafragma i allibera la 
musculatura del coll i la llengua. Ens purifica el fetge i ens neteja la gola. Ens ajuda a revitalitzar el 
cos. 

elefant (vídeo respiració elefant): Millora la capacitat pulmonar. Convida a fer una respiració llarga i 
profunda. Ens ajuda a combatre l’estrès, tranquilitzant cos i ment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/IorVkM29U_A
https://youtu.be/IdyvPa-EQIY
https://youtu.be/bkuLgHP7wTk
https://youtu.be/F12aRdSh_RQ


 

 

 

 

 

 

 

 


