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1. INTRODUCCIÓ

El moviment és una propietat i una necessitat de l’organisme humà.
L’aparell locomotor, és a dir, ossos i músculs estan especialment dissenyats
i construïts per a complir una missió de sosteniment i moviment, però han de ser
exercitats perquè siguin capaços de complir-la eficaçment, si no és
així, s’atrofien i degeneren.
Com a conseqüència d’aquesta atròfia es poden produir desviacions de colum-
na, deformacions en els peus, ablaniment del teixit muscular permetent
al greix establir-se entre les seves fibres, artrosi, artritis, i tota una sèrie de
malalties degeneratives pròpies de la vellesa, encara que cada vegada més
present en persones joves.

Els sistemes cardiovascular i respiratori es veuen afectats de la mateixa forma. Per
una persona que fa poca activitat, i per tanta amb un cor i uns pulmons
poc adaptats per a fer esforços, qualsevol activitat extraordinària com:
pujar un tram d’escales, transportar un objecte pesat, jugar a la pilota, etc…
li produiran un grau de fatiga  considerable. El ritme cardíac i respiratori
s'alteren tant que es veurà obligada a realitzar aquestes tasques lentament,
havent de parar-se a descansar en algunes d’elles.

Practicant exercici regularment s’eliminen les conseqüències de la vida se-
dentària, substituint-les per múltiples beneficis, que podrien resumir-se en:
AUGMENTAR LA CAPACITAT DE MOVIMENT I FER COSES, afavorint així la teva
vida en general, el teu treball i el teu temps d’oci.
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2. SEDENTARISME I ACTIVITAT FÍSICA

Pensa en la típica imatge de l´oficinista; tot el dia s´està assegut davant el seu 
escriptori; en acabar la jornada laboral, agafa el seu cotxe i se'n va cap a casa , on 
immediatament s'asseu davant el televisor. I així dia rere dia, durant molt de temps.
Estem parlant d'una persona sedentària, que no inverteix ni un sol minut del seu 
temps a fer exercici físic.
Que comporta el sedentarisme?
Una persona sedentària fa treballar el seu organisme sempre al mateix nivell 
d'activitat; no l´entrena per superar qualsevol sobre-esforç que pugui sorgir.
D'aquesta manera, notarà un cansament molt gran.
El sedentarisme no és gens recomanable, ja que col·labora decisivament en
l´atròfia de les funcions de l´organisme. L´individu té menys força, menys 
resistència i es troba menys àgil ,i més feixuc. A més, estarà molt més indefens 
davant les malalties que poden atacar-lo.
Cal no oblidar que a la societat occidental, en general, es menja més del que la 
persona necessita. Per aquesta raó, són freqüents els casos de persones 
sedentàries obeses. Consumeixen més calories que no pas en cremen.

Catalogarem com activitat física qualsevol actuació de l´organisme humà que 
exigeixi realitzar moviments d'intensitat major que la considerada normal.
El cas més clar és el de l´activitat esportiva, atès que suposa un nivell d'activitat 
bastant superior al de la vida sedentària. Però també podem trobar casos de 
persones que, sense practicar cap activitat esportiva, realitzen un alt nivell 
d'activitat física.

Si és important entendre què és l´exercici físic, també ho és conèixer els efectes 
beneficiosos que comporta per a la salut del nostre organisme.
Els beneficis més clars que s´aconsegueixen mitjançant una practica continuada 
d'activitat física són :
Condicionament del cor i de l´aparell circulatori.
Millora de la capacitat respiratòria.
Millora de l´estat dels músculs, ossos i articulacions
Millora de l´activitat del sistema nerviós.
Manteniment de la forma general
Possibilitat d'iniciar noves amistats.                                                             
La pràctica física i la salut van íntimament relacionades. Però , a més realitzar      
l'exercici físic en optimes condicions ajudarà a obtenir millors resultats.

Alguns consells :
- Assegura't que no tens cap problema que t'impedeixi realitzar exercici físic .
- Després d'haver menjat espera 2 hores abans de practicar un exercici intens.
- Utilitza roba i calçat esportiu adequat.
- Dutxa't després de practicar exercici
- Posa't roba neta i seca.
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3.  LA  RESPIRACIÓ I LA RELAXACIÓ

 L'APARELL RESPIRATORI

Introdueix l’aire de l’exterior  a l’interior  de l’organisme per absorbir  l’oxigen que
porta i cedir- li el CO2 per la seva eliminació.
      
Components bàsics:

Les vies respiratòries: orificis per on s’introdueix i s’expulsa l’aire. Són, per
Aquest ordre ,  la boca i les fosses nasals, la faringe, la laringe, la tràquea, els
bronquis i els bronquíols.

Els  pulmons:  cavitats  on  s’alberga  l’aire  en  el  nostre  interior  i  on  es  produeix
l’intercanvi de gasos. Són formats per multitud d’alvèols pulmonars,que són unes
bosses minúscules on s’allotja l’aire.

                                   La respiració i la relaxació

                 Respiració                                                  Relaxació
     Fases            Tipus de respiració                 Per a què?                  Mètodes
    Inspiració      Toràcica
     Expiració      Abdominal

La  respiració  és  una  funció  imprescindible  per  viure.  Es  tracta  d’un  acte  que
realitzem de manera inconscient, tan automàtic que pràcticament ni ens n’adonem.
Com ja saps, la respiració té dues fases:
. La inspiració o entrada d’aire als pulmons.
. L’expiració o expulsió d’aire dels pulmons a l’exterior.

És important respirar correctament. També és important conèixer formes diferents
de respiració, ja que això ens ajudarà a conèixer millor el nostre cos i les seves
possibilitats. De tots els tipus de respiració, n’has de conèixer els dos següents:
Respiració toràcica, que es localitza en les costelles.
Respiració abdominal localitzada en la zona de l’abdomen,es realitza gràcies a la
contracció i relaxació del diafragma ( múscul respiratori situat sota els pulmons ).
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4. QÜESTIONARI

4.1 RELACIONA LES DUES COLUMNES

                                                         Un repartidor de butà

                                                                  Un oficinista
                                                                  Anar d'excursió per la muntanya
                    Exercici físic                          Córrer 15 minuts cada dia
                                                                  Un conductor d'autobús

                    Sedentarisme                        Nedar 20 piscines sense parar
                                                                  Un presentador de televisió
                                                                 Jugar un partit de futbol

4.2 DIGUES SI ÉS VERITAT O MENTIDA

.   L'aparell digestiu comença a la boca .   V - M                                                          

.   El sedentarisme atrofia els òrgans del cos humà .   V - M                                       

.   Pujar cent graons per arribar a casa és una activitat sedentària .  V - M                

.   Es sedentari el carter, que camina cada dia per la ciutat .   V - M                           

.   Els alvèols són uns òrgans situats en l'aparell digestiu .   V - M                              

.   Si no ens dutxem després de practicar exercici físic, la suor es refreda
    i podem constipar-nos.   V - M                                                                                 
.   Després de practicar exercici convé no dutxar-se fins  passades unes quantes     
    hores per aprofitar els efectes hidratants que la suor provoca a la pell. V - M

4.3  OMPLE ELS ESPAIS BUITS AMB LES PARAULES ADEQUADES, QUE PODRÀS TROBAR 
A LA LLISTA SEGÜENT
      
Pulmons  –  abdominal  –  expiració  –  diafragma  –  pulmonar  –  toràcica  –
inspiració
          
La respiració ......................................... es localitza en les costelles . Aquest tipus
de respiració proporciona una bona expansió.........................................., ampliant la
zona  del  tòrax  en  la  ..........................................,  i  disminuint-la
...............................La respiració  .....................................es localitza en la zona del
abdomen.  Es  realitza  gràcies  a  la  contracció  i  relaxació  del  ............................
(  múscul  respiratori  situat  sota  els................................)  la  qual  cosa  permet  la
renovació de tot l’aire d’aquesta zona.
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4.4  RESPON BREUMENT LES PREGUNTES SEGÜENTS:

Per què és important respirar correctament?

                                                                 
                                                                         

En què ens pot ajudar saber relaxar-nos?

4.5  DE LES TRES RESPOSTES A CADA PREGUNTA, NOMÉS UNA ÉS CORRECTA.     
       ENCERCLA-LA

. La sortida d’aire dels pulmons s’anomena...

a.  Inspiració
b.  Apnea
c.  Expiració

. La respiració abdominal fa que s’infli més …

a.   L’abdomen
b.   La zona de les costelles
c.   El nas 
         
. La relaxació és...

a.   Un tipus de meditació.
b.  Una tècnica d’expressió corporal
c.  El temps que transcorre entre la inspiració i l’expiració.
  

4.6  RESPON SI ÉS VERITAT O MENTIDA

.    La relaxació ens ajuda a alliberar tensions.  V - M

.    L’expiració és l’entrada d’aire als pulmons. V - M

.    La respiració té tres fases: inspiració, concentració, i expiració. V - M

.    Per relaxar-nos correctament cal augmentar la freqüència respiratòria. V - M

.    En la respiració abdominal s’infla la part alta del tòrax. V - M

.    La relaxació ens ajuda a millorar la nostra capacitat de concentració. V - M

.    Les fases de la respiració són la inspiració i l’expiració. V - M
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4.7  DE LES TRES RESPOSTES A CADA PREGUNTA, NOMÉS UNA ÉS CORRECTA .
      ENCERCLA-LA

     
. El moviment d’una persona és possible gràcies a …

a.  L’oxigen i els nutrients que arriben als ossos a través de les artèries.
b.  L’acció dels músculs que, en contraure’s i relaxar-se, mouen els ossos.
c.  La contracció i relaxació de les artèries.

. Practicar sovint exercici físic...
                                                                              
a.  Millora el funcionament dels sistemes de l’organisme i prevé malalties
b. Disminueix la teva salut.
c.  Fa que la persona no estigui en forma.
    
. El sedentarisme és un model de vida...

a. Que consisteix a fer moviments de major intensitat i esforç que els considerats
    normals.
b. Que contribueix a fer l’organisme més dèbil.
c. Que ens deixa en plena forma  i millora la nostra salut.
 
                                                 
 5. CARTELLS REFERENTS A ACTITUDS, VALORS I NORMES

Escriu un valor per full ( mida DIN-A4 ) . L’hauràs d’il·lustrar amb una imatge 
adequada.

Valors:
1.  Potenciar els hàbits de salut, com l’alimentació equilibrada i el fet de no fumar, 
afavoreix un rendiment físic més alt i la constant superació personal.

2.  Respirar correctament és necessari per afrontar la pràctica de qualsevol   
exercici físic. T’ajudarà a cansar-te menys i a recuperar-te més de pressa de  
l’esforç.
           
3.  Un equipament esportiu correcte és imprescindible per fer activitat física en les 
millors condicions possibles.
     
4.  Amb una sèrie d’hàbits correctes, contribuiràs al desenvolupament harmònic
 de la teva musculatura : camina ben dret, asseu-te sempre correctament, i si has 
de transportar una càrrega, reparteix-la bé pels dos costats.                                    

                                                                 8



     Cognoms :                                                  Curs :               Grup:

                                   Nom:                                                       Data:                                                             
                                                                     

6. JOCS POPULARS

Cerca quatre jocs populars.
Pauta que cal seguir: cada joc estarà dirigit a una qualitat ( força, velocitat, 
coordinació, resistència ).
Cada joc en un full  ( mida DIN-A4 ).
Nom :
Número de participants :
Espai de joc:
Organització :
Desenvolupament :
Regles :
Qualitat :

7. CONSELLS

Fes alguna activitat física cada dia : nedar, córrer, caminar, anar en bicicleta.
                    MILLOR SI HO FAS EN COMPANYIA
                                            BON ESTIU!
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