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Agraïments 

 

Fa tretze anys em vaig assabentar que hi havia una persona a Saragossa que 

ensenyava a nedar als nadons. Em va fascinar la idea i vaig anar cap allà. Vaig 

estar amb en Pedro Franco un mes, totes les hores del dia. Fins i tot a les nits 

anava al seu bar a encomanar-me d’aquella filosofia de l’aprenentatge, que 

aplicava des dels nadons fins als més grans. 

Va iniciar-se així una amistat, que encara que divergia en alguns aspectes, 

compartíem la passió pel mateix:  com aprenen els petits dins el medi aquàtic, i 

com els pot arribar a fascinar. 

Fa dos anys, abans de les vacances de Setmana Santa, vaig enviar-li el 

qüestionari d’aquest projecte. “Estic molt atabalat. Quan torni de vacances te’l 

contesto”. Va morir en un accident de cotxe.  

 

Te’l dedico. 

 

Gemma 
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1. L’interès per a l’estudi de les activitats aquàt iques en la 

primera infància  

Fa uns deu anys que l’oferta de les activitats aquàtiques per a nadons en les 

piscines ha experimentat un fort increment. A la província de Barcelona és 

estrany trobar una instal·lació amb una piscina que no ofereixi aquesta activitat. 

Muyor (2004) afirma que cada cop és més freqüent veure als pares jugant i 

fruint amb el seu nadó a l’aigua, cosa que anys enrere era impensable. Castillo 

Obeso (2001, 2003) fa referència al creixement que estan tenint els programes 

d’intervenció aquàtica i aporta que a Espanya podem trobar aquests cursos per 

a la primera infància en pràcticament totes les províncies. 

De les primeres tendències que anaven encaminades sobretot a aconseguir la 

supervivència del nadó, els programes per a aquests nuclis de població s’han 

anat diversificant i actualment podem afirmar que hi ha un ampli ventall de 

possibilitats per les primeres experiències dels nostres infants a l’aigua que, tot 

i seguir unes línies generals comunes, en la majoria dels casos els objectius 

que promouen són diferents. 

L’ampli ressò d’aquestes activitats el podem veure a través dels diferents 

mitjans, amb imatges de nadons en immersió amb els seus pares, comunicant 

felicitat i benestar en els anuncis de televisió, o per la invasió d’articles sobre 

aquestes activitats en revistes especialitzades.1  

El medi aquàtic possibilita que l’infant pugui explorar per ell mateix un medi 

tridimensional, la qual cosa permet donar moltes oportunitats al treball educatiu 

dins de l’aigua. Una anàlisi molt detallada de les propietats físiques de l’aigua 

les exposa Pla (2004) on destaca, entre d’altres, la disminució del pes corporal i 

l’increment de la resistència que ofereix l’avenç del cos per a aquest medi. 

Aquestes propietats de l’aigua ens ofereixen estímuls sensorials específics i 

variats (FNNP, 1989). L’aprenentatge en aquest entorn ens aporta una gran 

oportunitat per estimular sensorialment al nen (Castillo Obeso, 2001). Si 

aquesta estimulació no es realitza de forma significativa pel nadó, els resultats, 

però, no seran tan positius. La qualitat de la relació entre els adults i el nen en 

les primeres experiències aquàtiques influeix en el comportament resultant del 
                                                 
1 Exemples de revistes on podem trobar articles relacionats serien NSW, Comunicaciones Técnicas, Seae Info (actualment Agua Gestión), Apunts: 

Educació Física i Esports, etc. En adreces com www.matronatacion.giga.com.ar, o www.buceoargentino.com.ar podem trobar informació sobre 

diferents filosofies d’escoles i objectius dels programes. 
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nen (Castillo Obeso, 2003). L’anul·lació de la força de la gravetat fa que es 

neutralitzi el pes del cos i això pot repercutir en què alguns exercicis es puguin 

realitzar abans en aquest medi que en el terrestre. Numminen i Sääkslahti 

(1992) en el seu estudi experimental ja apuntaven que les propietats de l’aigua 

podien compensar les limitacions establertes per la maduració i la manca 

d’experiència dels nadons. Martin (1992), en el seu estudi del desenvolupament 

motor del període prenatal fins al primer any de vida i la seva relació amb la 

natació, exposa que els moviments del nadó semblen més propis del medi 

aquàtic que del terrestre, ja que tenen un record del seu estat fetal, on el nadó 

està immers en el líquid amniòtic. Castillo (2001) fa referència a la 

característica aquàtica de la vida de l’ésser humà en els seus inicis i al fet que 

les primeres informacions que rep el nen es donin en el període de gestació 

dins un entorn líquid. Diversos autors han afirmat que el fet de realitzar 

aquestes pràctiques de forma primerenca, fa que els nadons desenvolupin més 

habilitats mentals i físiques (Azémar, 1975; Castillo Obeso, 1997; Gutiérrez 

Sanmartin, 2001; Chorrin, 1991). 

L’equilibri, per a molts autors, és decisiu en l’aprenentatge. Aquest contingut és 

constant en el treball dins el medi aquàtic. Segons Azémar (1975) les primeres 

etapes de la maduració de l’equilibri es basen especialment en el reflex 

postural laberíntic. Aquest reflex permet arribar progressivament al 

manteniment del cap en posició erecta i a la col·locació dels membres en funció 

de la força de la gravetat. És possible que l’evolució del reflex laberíntic sigui un 

índex de la maduració de les estructures neurològiques relacionades amb la 

postura. Ara bé, els aspectes vinculats a aquesta darrera varien en un medi 

aquàtic i per això resultarà interessant estudiar el desenvolupament de 

l’adaptació postural. Reprenent aquesta idea, molts són els  autors que 

consideren que el paper de l’entorn sobre l’herència és molt important (Ruiz 

Pérez, 1994 i 1999; Osterrieth, 1981; Mayor i altres, 1985; Bassedas, Huguet i 

Solé, 1996; Doman, 1996), i que és la interacció de l'entorn amb les 

possibilitats genètiques la veritable influència en el seu desenvolupament motor 

(Wolfson, 2001). Roca (1983) també considera que el desenvolupament motor 

és un procés d’adaptació del subjecte, controlat per la càrrega hereditària i pels 

factors ambientals que hi actuen. 
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Les escales evolutives han sorgit d’un registre sistemàtic del comportament 

dels nens en diferents edats, de forma que es consideren representatives de 

cada edat aquelles conductes que la majoria de nens realitzen en un període 

de temps determinat. Aquestes escales ens serveixen per comparar i predir 

com serà el desenvolupament futur del nen. Cal esmentar que, tal i com 

apuntava Josep Roca en l’entrevista que li vaig efectuar (vegeu annex I: 

entrevistes a professors experts), el concepte d’estadi és un concepte 

descriptiu i no explicatiu: “una cosa és descriure la conducta humana i l’altre 

determinar on comença i acaba un estadi”. Mc Graw (1939) ha estudiat les 

variacions observables en diferents etapes evolutives (posició asseguda, 

locomoció, etc.) i el seu comportament en el medi aquàtic. Ha constatat que els 

canvis observats reflexen la maduració del Sistema Nerviós. Prenent com a 

referència els conceptes breument exposats fins aquí, i que detallaré més 

endavant, el meu projecte d’investigació pretén observar dos aspectes: 

o Si una metodologia de treball determinada dins el medi aquàtic pot 

influir en la maduració del Sistema Nerviós i per tant fer avançar el 

moment d’aparició d’alguna etapa evolutiva, fixant  l’atenció  en l’inici 

del gateig i de la marxa. Aquestes dues etapes suposen, com 

posteriorment argumentaré, un canvi molt important en l’infant, doncs 

marquen l’inici de l’autonomia motriu del nen. 

o Quins aprenentatges es produeixen en el medi aquàtic com a 

conseqüència d’un treball educatiu sistemàtic. La meva tasca 

d’investigació ha evolucionat durant la realització del projecte. En una 

primera fase, l’interès principal de la recerca es va centrar en 

l’observació de l’evolució de les etapes evolutives. Aquest estudi 

preliminar em va portar a estudiar en una segona fase de la 

investigació l’evolució dels aprenentatges en el medi aquàtic, seguint 

una línia d’intervenció educativa.  
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1.1. Definició del terme Activitats Aquàtiques en l a primera infància 

Diferents autors han definit les activitats aquàtiques en la primera infància de la 

manera següent: 

Franco i Navarro (1980) estableixen com a objectius habituar al nen, des que 

neix, a estar en contacte amb l’aigua, ensenyant-li a fruir d’ella, avançant 

considerablement la seva habilitat motriu aquàtica i reforçant la seva 

personalitat i independència. 

Castillo Obeso (2003) defineix la motricitat aquàtica com la capacitat adquirida 

per mostrar una conducta voluntària i significativa en l'entorn aquàtic de forma 

autònoma, és a dir, sense la utilització de material de recolzament o l’ajut d’una 

altra persona; concretant entorn aquàtic com aquell que no permet el 

recolzament en superfícies sòlides i rígides. L’autora (2001:54) defensa que cal 

parlar de “desenvolupar la motricitat aquàtica i no d’aprendre a nedar”, doncs el fet de 

desplaçar-se amb una tècnica específica és una part petita del que es pot fer a 

l’aigua, però no és ni la primera, ni la més important.  

Borges (2003) afirma que el programa aquàtic permetrà al nadó assolir unes 

conductes i vivències que li permetran estar i comportar-se en l’entorn aquàtic.  

Chorrin (1992) considera que l’objectiu principal d’aquestes pràctiques és 

millorar les capacitats motrius de cada nen i que arribin a sentir gust per les 

activitats físiques i necessitat de moviment al futur adult. 

Comparteixo la definició de Franco i Navarro (1980), considerant que és 

important que el nen s’habituï a aquest entorn i aprengui a estar còmodament 

amb ell, mitjançant el treball de les habilitats motrius bàsiques i específiques del 

medi aquàtic, i incidint en altres aspectes de la seva personalitat com el 

cognitiu, l’afectiu, etc. Ara bé, tal i com afirma Castillo Obeso (2003), aquest 

aprenentatge s’ha de fer de forma voluntària i significativa per a l’infant. 

Tammateix voldria remarcar que no comparteixo la idea de Castillo Obeso 

(2003) referent a “ la no utilització de material de recolzament o de l’ajut d’una 

altra persona”, doncs és precisament amb aquests ajuts que el nen pot 

descobrir abans la motricitat dins el medi aquàtic, actuant en el seu nivell de 

desenvolupament potencial, proposat per Vigotski, i que més endavant 

explicaré detingudament.  
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1.2. Activitats Aquàtiques per a nadons: evolució h istòrica de les 

tendències 

Encara que el terme pràctiques aquàtiques per nadons és comú, podem 

observar que bàsicament els objectius i continguts de treball són diversos 

segons els autors i els països de referència: Cárdenas i altres (1998) afirmen 

que l’existència de diferents escoles o tendències confirmen la diversitat actual 

de tractaments. Castillo Obeso (1997) comparteix l’observació de la gran 

proliferació de programes de natació per nens cada cop més petits. Cirigliano 

(1997) també afirma la diversitat de mètodes d’iniciació aquàtica per a nadons.  

Cal destacar, tal com exposa Castillo Obeso (2001) que contràriament a les 

cultures primitives que es relacionen estretament amb el medi aquàtic i on els 

nens dominen les habilitats aquàtiques a la vegada que les terrestres, en els 

països desenvolupats les activitats aquàtiques es desenvolupen en entorns 

adaptats i amb finalitats educatives o d’ocupació de l’oci. Per tant, en el nostre 

entorn occidental un infant pot arribar a ser adult amb un contacte molt escàs 

amb el medi aquàtic i no haver incorporat dins del seu repertori motor cap 

habilitat motriu aquàtica. Les  metodologies més representatives de la diversitat 

de pràctiques les podríem agrupar, segons la proposta de Camus (1993) al 

voltant de característiques comunes, en un continu entre els dos extrems: 

pràctiques fortes, on la intervenció del tècnic és intensa i permanent, fins a les 

pràctiques suaus, on el tècnic  permet que l’infant prengui la iniciativa de la 

sessió. 

Pràctiques fortes  

A.  Descripció 

Els autors més representatius d’aquesta metodologia són Depelseneer, 

Fouace, la Coursière i Franco2. Aquestes pràctiques es van difondre als 

voltants dels anys 1970 – 1990 i les seves principals característiques 

són: 

- Separació pares3 – nadó. La responsabilitat de l’adaptació de l’infant 

a l’aigua és dels tècnics. L’expert inicia les seves pràctiques sol amb 

el nen. Sols quan aquest domina la respiració i la propulsió 

autònomes es deixa participar als pares (però no lliurement; sempre 
                                                 
2 Franco, en els seus inicis era molt proper a aquesta tendència, però posteriorment va prendre distància.  

3 
A partir d’aquest moment, sempre que ens referim al terme pare, serà sinònim a pare/ mare o adult acompanyant en aquestes pràctiques
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seguint les directrius del tècnic). Segons Camus4(1993) el paper dels 

pares en aquest tipus de pràctiques consisteix en fer realitzar al nadó 

els exercicis que ja ha après  . 

- Comportament inicial del monitor. El tècnic fa un ensinistrament5del 

nen, per ensenyar-li unes tècniques bàsiques. El tècnic, cita Camus 

(1993), ha d’agafar al nadó amb autoritat, i no deixar-se immutar pels 

plors6. En la fase de familiarització, cal una certa disciplina que es 

duu a terme amb sessions intensives que tenen la total aparença 

d’una veritable rebel·lió. L’autor recolza la seva afirmació amb les 

següents paraules de Fouace: En aquesta pràctica els nens solen 

plorar. No volem mimar-los, sinó inculcar-los ràpidament el domini en 

el seu comportament aquàtic. Això no es realitza sense esforç i tot 

esforç requerit a l’exterior té un preu. Les sessions solen seguir uns 

patrons fixos, que són:  

1. Augment de la intensitat dels plors durant les primeres 

sessions. 

2. Disminució dels plors quan ja han passat un bon nombre de 

sessions. 

3. Substitució de les llàgrimes pel somriure de l’infant.  

Fouace (1979:52) afirma que el tècnic ha de “saber interpretar els plors 

del nadó. De petits no tenen valor afectiu: únicament als quatre – cinc mesos 

expressaran pena, sensació desagradable o dolor (...). Desconfiem d’aquests crits 

colèrics i fortifiquem el cor de la mare perquè es mantingui ferma”. 

El clima d’aquestes sessions queda recollit en les següents 

afirmacions: “El què avui és desagradable, demà serà confortable.  Per tant, cal 

continuar a pesar dels plors de l’inici”. “És sa i normal que plorin: això els permet 

alleugerir la seva exasperació”. “Si desitjo que un nen progressi, haig de fer-li 

entendre, des de la primera lliçó, que jo sóc el professor...a mesura que avancin els 

cursos el nen es relaxa” (Camus, 1993:37). 

- La immersió. Partidaris de la immersió primerenca i de l’apnea, doncs 

tal i com afirma Camus (1993:37) “estan convençuts que el nadó està, per 

                                                 
4 

Camus (1993) fa una revisió de les principals metodologies en el seu llibre. Les seves aportacions al respecte seran recollides en aquest punt. 

5 Franco (1980), deixeble de Fouace, també utilitza el terme “ensinistrament” en el seu llibre, exposant els hàbits que s’han de complir, les 

condicions ambientals i l’actitud dels pares vers aquests ensenyaments.  

6 Hi ha molts autors que són totalment contraris a aquest fet. Voldria destacar Cirigliano (1997) que al respecte afirma que “el plor, el malestar 

psicofísic i l’absència de benestar, conformen un gegantesc “no” del nen, que s’oposa a les pràctiques a les que els adults el sotmeten”.  
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natura, preparat per viure puntualment sota l’aigua sense perill”. Franco (1980) 

considera que el nen ha d’adquirir amb la major perfecció possible 

l’acció de bloquejar la glotis quan l’aigua penetri en la seva boca. 

Fouace (1979:98) afirma que fer immersions al voltant de 20 segons 

“no són res extraordinari pels nadons amfibis”.  

- Els tests de supervivència. Per tal de poder assegurar la  

supervivència del nadó dins de l’aigua, les proves de supervivència 

es realitzen de forma precoç. Fouace (1979) afirma que la natació en 

la primera infància és la primera assegurança de vida que es pot fer a 

l’infant. Delpenseneer, citat per Camus (1993:38) atorga un “Diploma 

de supervivència” quan els nadons fan una immersió vestits, es 

mantenen en posició de flotació dorsal i són capaços de mantenir-la 

durant tres minuts. Aquest diploma representa “una etapa primordial en 

l’evolució de l’aprenentatge.” Jean Fouace, als nadons que tenen 4 o 5 

mesos i suren i es giren els fa passar un petit test de 15’, que és el 

resultat d’una vintena de sessions. La Coursière, citat per Camus 

(1993:38) aporta que el seu curs té com a finalitat                    

”ensenyar, en primer lloc, al nadó a sobreviure, dominant el més ràpid possible l’art 

de surar sobre l’esquena.” Si ho fan, els nadons reben la placa de 

“Supervivent”. 

- Relació joc – treball. Els autors destaquen la distinció pedagògica 

que cal fer entre treball i joc. Camus (1993:39) cita algunes 

afirmacions dels autors més representatius: “desprès de l’estat de 

supervivència, s’inicia la fase de recreació”. “És indispensable que després de cada 

lliçó el nadó tingui la seva estona de recreació”. “Comenceu i acabeu cada lliçó 

amb una petita sessió de joc a l’aigua... sobretot no confongueu les coses”. 

- Progrés vers els estils natatoris. Els mètodes presenten una gradació 

dels nivells i les edats d’aprenentatge (dels 5 mesos als 5 anys), que 

inclouen unes sèries d’exercicis. Camus (1993:39) cita “proeses” 

d’aquests petits “campions”:  

� “Als 5 mesos, va travessar sol una piscina” ;  

�  “Als 2 anys i mig: submarinista hàbil, nedador sense descans en els 

25 m papallona, 25 esquena, 25 braça i 25 crol.” Jean Fouace fa 

referència al seu fill, el primer “nadó – peix de Suïssa”, que 
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nedava a la perfecció als 9 mesos i era capaç de recórrer 

la longitud d’un estany amb els peus i els punys fermament 

lligats, als 5 anys;  

� Els nadons “prenen el biberó o mamen del pit de la mare en immersió, 

mantenen la respiració durant minuts seguits, aguanten el bany en 

aigües gelades – o el contacte del cos nu amb la neu - poden recórrer 

500 metres sense aturar-se, als 20 mesos”. 

Fouace (1979) sintetitza prou bé els objectius i la filosofia d’aquesta 

tendència, en les següents afirmacions: Moltes vegades, el camí de casa a 

la piscina, desprès de les primeres sessions, s’omple de plors quan el nen 

reconeix l’entrada a la piscina. Després, conforme van seguint les sessions, 

els plors s’inicien cada cop més a prop de l’entrada a l’aigua, per acabar 

desapareixent completament i donant pas al plaer, que segueix una corba 

ascendent durant el període destinat al joc. No importa el com: després serà 

el propi nen el què demanarà la piscina. 

 B. Anàlisi 

Avui en dia aquestes pràctiques han deixat de tenir l’interès i la rellevància 

que tenien en els anys que van sorgir. El cas més proper és el de Pedro 

Franco, que va iniciar a la seva escola de Saragossa la metodologia de 

Fouace i els darrers temps parlava més de pràctiques educatives que 

d’aprenentatge de supervivència, doncs les darreres tendències educatives 

anaven més encaminades a aquestes pràctiques. Els darrers articles que 

s’han publicat adopten una línia molt més educativa, que s’allunya 

d’aconseguir uns objectius en un temps determinat.  

Molts dels autors actuals han expressat el seu desacord a la supervivència 

del nen en el medi aquàtic: 

o Murguía (2002) considera que fins al moment no es compta amb 

estudis que demostrin que els cursos i programes aquàtics per 

nadons i pre – escolars puguin incrementar o disminuir el risc 

d’ofegar-se.  

o Cirigliano (2000) creu que la ciència mèdica i en especial la pediatria i 

la Neonatologia expressen des de fa dues dècades opinions 

contràries a l’entrenament de nens amb l’objectiu de sobreviure a un 

accident i assenyala la incongruència d’exigir la relaxació davant 
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d’una situació d’estrès vital com ocasiona un accident, a un petit que 

encara no governa neuralment la inhibició voluntària del moviment 

(1997). 

o American Academy of Pediatrics considera que no s’ha de promoure 

un programa aquàtic amb l’objectiu de disminuir que els nens es 

puguin ofegar. 

o El mètode desenvolupat per Chorrin (1991) no pretén afavorir 

actituds de supervivència mitjançant un condicionament dolorós i 

manipulador. Creu que aquestes tècniques marquen profundament la 

psiquis del nadó i ocasionen una vivència negativa del medi aquàtic. 

 

Pràctiques pre - esportives 

A. Descripció 

Continuant amb la proposta de Camus (1993), resumirem les principals 

característiques d’aquestes pràctiques, que tenen com a principal 

representant a Vallet, que va exposar les seves teories als voltants de l’any 

1970: 

- Separació pares – nadó. Vallet va optar per fer una separació 

progressiva dels nadons i els seus pares, donat que la separació 

brusca que defensaven els autors de les pràctiques fortes, violentava 

molt al nadó. El tècnic no difereix massa de la proposta anterior. En 

paraules de Camus (1993:42) “ha de presentar-se i imposar-se com aquell 

que sap i que pren totes les iniciatives”.  

- Comportament inicial de l’educador. Segueix sent qui té els 

coneixements i pren les iniciatives de les accions. En aquest cas és, 

però, “respectuós amb les necessitats del nen, atent a les seves reaccions i 

preocupat per ajustar les temptatives a les capacitats. En cap moment ha d’abusar 

de la seva autoritat i seguir endavant a pesar dels plors: la iniciació no és una 

lluita.” Camus (1993:42). L’actuació de l’educador és també 

contundent quan el nen plora: no s’ha de seguir endavant a pesar del 

plors. La iniciació es descriu com una prova, mai com una lluita. 

- La immersió. També es considera imprescindible, i cal fer-la de forma 

primerenca. Solen comptar fins a dos abans de realitzar-la, per 

produir un condicionament (el nen sent “dos” i sap que ha de tancar 
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les vies respiratòries superiors, doncs acte seguit el seu cap entra 

dins de l’aigua). 

- Els tests de supervivència. L’objectiu de l’aprenentatge és aconseguir 

futurs campions.7Lluny de ser un test de supervivència, el fet de 

mantenir la posició dorsal autònoma surant sobre l’aigua, es 

considera un exercici més (i no una prova, com passava en les 

metodologies fortes).  

- Relació joc - treball. El joc és una eina que s’utilitza dins de la 

metodologia de les sessions, per tal d’assolir els objectius. També 

s’utilitza en la part final de la sessió,  igual que en les metodologies 

fortes. Difereixen de les anteriors del concepte que tenien de joc com 

a recurs per oblidar el mal tràngol passat durant les sessions.  

- La progressió vers els estils de natació. Creuen que, encara que 

l’objectiu darrer sigui fer bons nedadors, cal aplicar el treball motriu 

en funció de les possibilitats del nen en cada etapa, tal com afirma  

Camus (1993: 44): “La voluntat de ser eficaç no extreu l’èxit a qualsevol preu: el 

més important és el desenvolupament del nen”.  

B. Anàlisi 

L’aprenentatge primerenc amb l’objectiu de formar campions no ha estat 

una pràctica que s’hagi implantat en el nostre país. De fet, no hi ha estudis 

que mostrin que una iniciació primerenca en aquestes pràctiques dugui a 

formar futurs medallistes. Les pràctiques preesportives, doncs, han tingut 

ressò mediàtic, però no han estat gaire seguides en les diverses 

instal·lacions esportives.  

 

Pràctiques lúdiques i de relació 

A. Descripció  

Els autors més representatius d’aquestes pràctiques són Azémar, Yves 

Camus i Magnin, i la seva difusió es fa al voltant del 1974. 

Magnin (1974) les defineix com una sèrie de conductes motrius elaborades 

pel nen en resposta a diverses situacions en el medi aquàtic.  

                                                 
7 En contra d’aquest aspecte, Lhermeneier (1996) afirma que: “els objectius preesportius, prematurs, duen a pràctiques de sobreestimulació, 

segurament nefastes pel nen”. 
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Camus (1993) exposa que els principis que segueixen aquestes pràctiques 

són: 

- Separació pares – nadó.  No la consideren adient, doncs justament la 

base de les seves actuacions està en la relació pares – fills.   

- Comportament inicial de l’educador. El tècnic està al servei dels 

pares i dels seus fills per a aquells dubtes que precisin, però no 

estableix cap seqüència d’exercicis a fer, ni manipula directament als 

nens. Camus (1974) afirma que les recomanacions d’activitats per 

part dels tècnics no han de ser un obstacle pels pares, per realitzar 

situacions creatives i originals pels seus nens. Deixar realitzar 

aquestes accions és indispensable perquè es sentin directament 

implicats en aquest procés educatiu. El tècnic no està dins de la 

piscina, sinó al seu voltant.  

- La immersió. S’oposa a que sigui un esdeveniment primerenc, tal i 

com ho defensaven les dues tendències anteriors. Ha de ser el nen 

qui desitgi fer-la.  “És el nen qui ha d’indicar, pel seu grau de soltura en l’aigua, 

quan és el moment adient perquè la immersió pugui ser tolerada sense por” 

Camus (1993: 47). 

- Els tests de supervivència.  Els progressos que van fent els nadons a 

mesura que transcorren les sessions es van veient, tal i com afirma 

Magnin (1974) manifestats per una més àmplia gamma d’eleccions i 

per freqüents modificacions de reaccions anteriors. Mai farien proves 

de supervivència, ni donarien un títol als nens. El seu sistema 

respecta la individualitat del ritme d’aprenentatge de cada nen i el 

plaer en fer les activitats8 (aquests dos objectius es contraposen als 

de les propostes anteriors). Tant Camus (1974), com la Federació 

Francesa de Natació Pre - escolar manifesten el respecte de la 

individualitat del nen i del seu ritme d’aprenentatge i de maduració.    

- Relació joc-treball. No té cap sentit, per a aquestes pràctiques, 

diferenciar l’un de l’altre, doncs el joc és l’eina bàsica del treball. 

Camus (1974; 1993) exposa que l’aigua és un espai de joc i no un 

                                                 
8 Azémar (1974) exposa que les reaccions motrius dels nadó sols estan motivades per factors afectius, lúdics o fisiològics.  
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element hostil que cal vèncer per tal de prevenir la seguretat del 

nadó.  

- La progressió vers els estils de natació. Els objectius finals que 

haurien d’assolir els nens són: dominar la posició vertical, la capacitat 

d’orientació i la de desplaçament; però no hi ha una única manera ni 

un ritme idèntic per assolir-los. Els autors seguidors d’aquestes 

pràctiques consideren que el seu mètode està proper a la 

psicomotricitat. 

B. Anàlisi 

 En aquesta tercera corrent trobem canvis significatius respecte les dues 

anteriors i fonaments que són la base de moltes de les tendències actuals: 

o La base de l’aprenentatge és la relació dels pares amb els seus fills. 

o El tècnic està al servei de la díada pare/mare – fill. 

o No hi ha una seqüència predeterminada d’exercicis a fer, ni es 

manipula directament als infants. 

o La immersió no ha de ser primerenca i ha de ser el nen qui decideixi 

quan fer-la. 

o No té sentit diferenciar el joc de l’aprenentatge. 

o L’infant dóna diverses respostes en funció de les demandes del medi. 

o Les accions proposades seran individualitzades i adaptades a les 

característiques de cada nen.  

 

Pràctiques suaus 

A. Descripció. 

Aquestes pràctiques sorgeixen al voltant dels anys 80 arrel d’un seguit de 

publicacions d’articles de vessant pluridisciplinar (ensenyants, professors 

d’Educació Física, metges i psicòlegs) que proposaven una forma nova de 

viure-les. És la filosofia d’ensenyament de les activitats aquàtiques  

proposada per la Federació de Natació Pre – escolar francesa. Camus          

(1993) sintetitza les principals idees: 

- Separació pares – nadó. Sols es produirà separació en casos d’àmbit 

terapèutic.   
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- Comportament inicial del tècnic. Els objectius en aquestes propostes, 

van més enllà dels estrictament aquàtics. No cerquen les immersions, 

flotacions,...sinó ajudar i entendre al nen. Totalment contraris als 

termes utilitzats pels pioners de les pràctiques fortes: “fermesa”, 

“disciplina”, etc. Rebutgen els ensinistraments (FNNP, 1989; 

Cirigliano, 1997).  

- La immersió. Els objectius estrictament aquàtics no són el més 

important. Així, la immersió es podrà produir, quan el nen tingui plena 

confiança en sí mateix i en el tècnic que l’acompanya.   

- Els tests de supervivència. Evidentment, estan totalment allunyats 

d’aquesta filosofia. Camus (1993:50) destaca pels seguidors 

d’aquestes pràctiques la inutilitat del control del temps d’apnea o 

flotació dorsal. La FNNP (1989) es nega a obtenir “a qualsevol preu” 

la supervivència a través de l’ensinistrament.   

- Relació joc - treball. Aquesta filosofia d’entendre les pràctiques 

aquàtiques no considera conceptes com lliçó, exercicis, ... No té 

sentit parlar de dualitat  joc – treball. Es tracta d’una pedagogia del 

plaer que és descrita per la FNNP  (1989) com el respecte del ritme 

del nen i del joc lliure en els seus descobriments.  

- La progressió vers els estils de natació. No tenen com a objectius 

adquirir de forma primerenca les tècniques de natació, ni preparar als 

nens per a la competició (FNNP,1989). No són els objectius dels 

tècnics. Ells volen crear confiança, donar iniciativa al nen, ... 

B. Anàlisi 

Aquestes pràctiques, que en l’actualitat segueixen molt vigents a la FNNP 

francesa, tenen com a trets distintius: 

o L’equip de treball és pluridisciplinar. Ja no hi ha sols el tècnic, 

sinó que s’introdueixen altres perfils professionals: metges, 

psicòlegs, ... 

o S’introdueix l’àmbit terapèutic en aquestes pràctiques. 

o Rebuig absolut a l’ensinistrament. 

o Pedagogia del plaer: joc, com a eix vertebrador de les 

pràctiques. 
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o Es vol donar iniciativa a l’infant, a través de la confiança en ell 

mateix, l'entorn i l’equip que dinamitza les sessions.  
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Reflexió a l’entorn de les diferents tendències 

Podríem dir, emmarcant les tendències dins dels models explicatius del 

desenvolupament i aprenentatge motor, que les pràctiques fortes i pre – 

esportives estarien dins d’uns models conductistes, amb una concepció 

associacionista del comportament i de l’aprenentatge. Consideren el nen 

com una taula rasa i és el tècnic qui sap i li ensenya totes les accions que 

ha de fer. El nen/a simplement automatitza els coneixements que el monitor 

li mostra i els realitza per condicionament  (són freqüents les imatges 

d’aquests autors llençant els infants a l’aigua i aquests, mecànicament, 

suren en posició dorsal i mecànicament comencen a bellugar braços i 

cames). Seguint el model conductista, no hi ha diferències individuals, 

doncs tots els nadons segueixen un programa predeterminat i passen per 

les mateixes fases i al mateix ritme9. Interessa, doncs, que els nadons 

assoleixin uns comportaments majoritaris (immersió, flotació,...), sota unes 

condicions preestablertes, que les marca el tècnic (“ensinistrador”). Es 

treballa mitjançant condicionament clàssic (davant un estímul del tècnic –ex: 

comptar a dos -, es busca una resposta automàtica del nen – que tanqui les 

vies respiratòries-). El tècnic, seguint aquest model conductista, serà qui 

proposarà les tasques, la seqüència de moviments a seguir, ... i l’alumne es 

limitarà a donar respostes condicionades i mecàniques. Evidentment, si ens 

centrem en la supervivència del infants dins de l’aigua haurem de considerar 

que és una tècnica adequada, doncs el nen, si cau accidentalment, 

realitzarà un acte mecànic de posar-se en posició dorsal i surarà fins que el 

vinguin a buscar els pares. Però des del punt de vista educatiu el preu que 

paguen alguns nens per arribar aquí pot ser massa alt; no sols no es tenen 

en compte els nens que ho passen malament durant el període 

d’ensinistrament (“ja passarà”), sinó que es descuiden massa aspectes que 

són importants pel desenvolupament del nen (aprenentatge significatiu, 

diàleg emotiu amb els pares, etc.).   

Les dues metodologies següents (lúdiques i de relació, i pràctiques suaus), 

s’associen a models innatistes – maduracionistes, on l’entorn quedaria en 

un segon pla, sols facilitant o obstaculitzant la maduració de l’infant. Aquests 
                                                 
9  Pedro Franco, a la seva escola de Saragossa, aplicava un sistema als seus alumnes en el què tots, al mes d’iniciar les sessions, assolien els 

objectius bàsics: immersió, flotació autònoma dorsal i girs per assolir la flotació dorsal.   
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models potencien  la màxima llibertat possible perquè sigui l’infant qui trobi 

les solucions que més li convinguin, evitant d’aquesta manera determinar de 

forma massa rígida certes formes de conducta, en detriment d’altres. 

Aquests models maduratius tenen com a autors de referència a Gessell i 

Koupernic que consideren que l’origen de les diferències entre subjectes és 

genètic i no rep influència de l'entorn10. En la mateixa línia situarem a Pikler 

(1985:19), que sols “assegurava un espai suficient i adient, sempre una mica superior 

al què podia utilitzar”. Va demanar als pares que van participar en el seu estudi: 

“ no obstaculitzar  els moviments lliures del seu fill, no esforçar-se per apressar o canviar el 

curs normal del seu desenvolupament mitjançant intervencions directes”. Un altre dels 

seguidors d’aquestes tendències és la Federació Francesa de Natació Pre-

escolar. En un document sense publicar, exposa que el nadó manifesta en 

presència de l’aigua una actitud particular. Alguns l’exploren prudentment, 

intentant d’agafar-la, d’assaborir-la. Altres, sense cap por, s’aventuren en 

ella i se submergeixen; i altres, encara, romanen arrupits als braços dels 

seus pares durant setmanes abans d’intentar les seves primeres 

exploracions. Tal i com exposa Berk (1998), durant els primers anys de vida 

podríem afirmar que el cervell defineix i dissenya la seva estructura mental 

bàsica i desprès resulta molt difícil canviar els seus referents elementals. A 

mesura que l’infant creix, el procés de connexió es va tancant (sobre els tres 

primers anys de vida). Per això durant els primers anys, el cervell humà és 

tan flexible i sensible a tot el què suposa l’estimulació ambiental. És 

probable que un infant amb pocs estímuls estableixi una quantitat inferior de 

xarxes neuronals i de més baixa qualitat que un nen que ha rebut més 

estímuls. Això accelerarà repercutint en la capacitat del cervell per establir 

en el futur d’aquest infant un nombre més elevat de connexions neuronals. 

Per tant, amb aquesta metodologia, aquells nens que tinguin poca iniciativa 

a provar, a tafanejar, etc. tindran menys possibilitats de desenvolupament  

que altres infants que són més actius per genètica. No estem oferint als 

nens les possibilitats màximes de desenvolupament. No n’hi ha prou amb 

oferir les condicions materials i de l’entorn adient, perquè no tots actuen de 

la mateixa manera amb elles. Osterrieth (1981) fa una crítica molt 

                                                 
10 Ruiz Pérez (1994) esposa que per Gessell “ el desenvolupament infantil necessita d’importants factors de regulació interna, o intrínseques, més 

que extrínseques”. 
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contundent als defensors d’aquestes pràctiques: aquells que inciten a 

abstenir-se de tot esforç educatiu, de tot intent per modificar el quadre en 

què creix el nen és un coixí per a la mandra pedagògica. Mayor i altres 

(1985), al respecte, afirmen que els nens que no rebin una correcta 

estimulació ambiental en edats primerenques poden arribar a tenir 

desordres greus, fins i tot irreversibles en el desenvolupament sensorial, 

motor i psicològic. Per tant, estem desaprofitant la potencialitat d’aquestes 

pràctiques.  

L’anàlisi de les activitats aquàtiques descrites em permet fer les següents 

reflexions: si bé m’allunyo de les dues primeres propostes, més dictatorials i 

inquisidores (compartint l’opinió de Cirigliano, 1992 i 1997, que està en 

contra d’aquestes pràctiques de coacció del nadó per tal d’aconseguir la 

independència i que considera que mereixen la seva “crítica fonamentada”), 

tampoc comparteixo l’excés de llibertat que té el nadó en les dues darreres, 

molt properes a un laisser – faire del qual no en sóc gens partidària. 

Lluny d’aquestes postures, em situo en la perspectiva sòcio – cultural 

defensada per Vigotski. Per a l’autor, el desenvolupament és un procés 

culturalment organitzat (de la mateixa manera que  ho són les pràctiques 

dins el medi aquàtic que defenso). Diferencia entre la línia de 

desenvolupament natural, conformada per processos psicològics elementals 

i la línia de desenvolupament cultural, formada per processos psicològics 

superiors. Anar d’una a l’altra no és només un procés estrictament 

maduratiu. Les pràctiques aquàtiques que proposo haurien d’anar 

encaminades a donar un impuls i desenvolupament vers aquests processos 

psicològics superiors, mitjançant tasques de complexitat creixent. Els 

humans, segueix l’autor, tenim un potencial d’educabilitat i els dispositius 

culturals promouen formes específiques de desenvolupament, mitjançant 

l’organització d’activitats socials particulars. Perquè hi hagi processos de 

desenvolupament, cal una apropiació d’objectes, sabers, normes i 

instruments culturals...i això no ho pot assolir el nen per ell mateix, necessita 

l’ajut d’un adult més capaç, que l’ajudi a adquirir-lo.  
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Vigotski (2000) parla de tres nivells de desenvolupament: 

� Nivell de desenvolupament real, que és la capacitat de resoldre 

independentment un problema (els autors que treballen sota les 

perspectives lúdiques i de relació, i suaus, estarien dins 

d’aquestes pautes de treball). 

� Nivell de desenvolupament potencial, que és la resolució d’un 

problema sota l’ajut o guia d’un adult o en col·laboració d’un 

company més capaç, perquè en un futur ho pugui realitzar sense 

ajut.  

� Zona de desenvolupament potencial, que és la zona situada entre 

els dos nivells anteriors. Vigotski considera que un bon 

aprenentatge ha de tenir els nivells superiors d’aquesta zona (és a 

dir, els assoliments que es puguin obtenir amb l’ajut d’un altre). 

Per tant, la meva proposta anirà encaminada a proposar tasques que l’alumne 

pugui fer amb l’ajut del pare/mare o tècnic aquàtic perquè posteriorment pugui 

realitzar-les per sí sol.  

Crec que el paper del tècnic aquàtic és molt important, com també ho és el dels 

pares. Cadascú té un rol molt precís en aquestes pràctiques i cap pot substituir 

l’altre. El tècnic aquàtic és qui condueix la sessió, de la mateixa manera que 

deixem al nostre nadó a càrrec de la mestra quan el deixem a l’escola bressol. 

Els pares són el suport de l’infant que li permet atrevir-se a realitzar noves 

activitats, i d’acolliment quan el nadó està cansat. Cadascú té un paper 

fonamental i complementari per la formació del nadó.   
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2. Dimensions d’estudi en les activitats aquàtiques  en la 

primera infància 

En els següents apartats veurem la dualitat actual entre el paper que té 

l’herència i l’entorn pel desenvolupament motor de l’infant,  definiré el concepte 

d’etapa evolutiva i observarem com la tracten els diferents autors de referència, 

veurem quines són les aportacions de l’inici de la marxa i el gateig, així com les 

condicions necessàries perquè es produeixin i els factors que fonamenten que 

el medi aquàtic pot afavorir el procés d’acceleració de les mateixes. Conclouré 

definint el terme estimulació i els factors que la poden afavorir i quines són les 

necessitats de l’infant i els elements que intervenen en el seu aprenentatge. 

2.1. Desenvolupament motor 

Del debat actual a l’entorn del desenvolupament motor els aspectes que 

destacaré són: la dualitat entre herència i entorn, el paper de l’experiència 

motriu i les possibilitats d’accelerar aquest procés.  

2.1.1. Dualitat herència – entorn 

Adopció més general per part dels autors 

La polèmica de si les capacitats motrius del nen són fets maduratius o 

depenen de la interacció amb l’entorn, és un tema que duu a controvèrsies 

ja fa molts anys (Doman, 1996; Pansu, 2002; Osterrieth, 1981; Wicstrom, 

1983) . Woolfson (2001) recull les diferents opinions dels autors: 

- D’aquells que opinen que les capacitats motrius són hereditàries, 

aporten estudis que han demostrat que bessons idèntics tenen un 

grau d’intel·ligència més semblant que els no idèntics, afirmant, 

doncs, la importància de la genètica en el desenvolupament 

intel·lectual.   

- I dels que pensen que són adquirides. Aporten moltes proves que un 

nadó aprèn a través de l’experiència i que la qualitat de les seves 

capacitats d’aprenentatge depèn de la qualitat de les seves 

experiències durant els primers anys de vida. 

Pocs professionals del desenvolupament infantil es decanten actualment 

vers una de les dues postures extremes. Woolfson (2001) afirma que  està 

àmpliament reconegut que si bé cada nen té un potencial basat en la seva 

estructura genètica en néixer, la veritable influència sobre el seu 
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desenvolupament és la interacció que es produeix entre les seves 

capacitats hereditàries i l’entorn en el qual es cria. L’actual debat herència – 

entorn es centra en la contribució que cada influència aporta al creixement i 

al desenvolupament del nadó11. Hi ha proves que recolzen els dos 

plantejaments, encara que tal i com afirmen Ausubel i Sullivan (1983), cal 

preguntar-se fins a quin punt li interessa veritablement al psicòleg evolutiu la 

interacció amb el medi.  

La veritable explicació probablement es trobi en un punt intermedi, el nadó 

està genèticament  predisposat a aprendre, però necessita que l’estimulin i 

posin a prova les seves aptituds existents. 

Roca Balasch (1983) té en compte els coneixements sobre la història grupal 

i individual de cada organisme. No estableix ni defensa el dualisme entre 

allò heretat i allò après (innat – adquirit), sinó que proposa una diferenciació 

natural en la manera com els organismes es relacionen amb el seu entorn. 

Els organismes superiors presenten unes estructures biològiques que 

permeten l’adaptació individual, filogenètica, a entorns variables i, 

específicament, al fet cultural. La idea de molts psicòlegs evolutius al 

respecte que l’edat en què un infant mostra per primera vegada una habilitat 

concreta depèn de la interacció dels factors de l’herència i l’entorn, és 

defensada per Stassen Berger i Thompson (1997). Cada nen té un 

programa genètic per la seva maduració que pot ser més ràpid o més lent 

que el d’altres nens del seu mateix grup ètnic i fins i tot de la mateixa 

família; i cada nen també té una família i una cultura que li proporcionen 

diferents nivells d’ànims, nutrició i oportunitats per practicar.  Avui en dia ja 

és comuna l’opinió que la relació entre els dos ha d’explicar-se mitjançant 

models que reconeguin la interacció d’ambdues variables: interaccionisme o 

constructivisme. Cada subjecte respon a l'entorn de forma única, degut a la 

seva composició genètica. Tal i com afirma Berk (1998), les combinacions 

úniques d’herència i entorn són les que ens duran a semblances i 

diferències en la conducta. 

                                                 
11 Ausubel i Sullivan (1983) consideren que els plantejaments actuals d’aquesta dicotomia al voltant del desenvolupament tendeixen a una 

interacció.  
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Per tant, la postura constructivista de l’aprenentatge i el desenvolupament 

tindria com a fonaments que l’herència és la que aporta la disponibilitat i 

l’entorn les possibilitats d’estimulació...però és la pròpia història del subjecte 

la què configura el seu desenvolupament. Piaget és un dels autors 

constructivistes més reconeguts. Va destacar el paper de l’adaptació a 

l’entorn en el desenvolupament de la intel·ligència del nen. El nen, afirma 

l’autor, construeix sobre les pròpies estructures mentals en un ajust 

progressiu amb l'entorn.  

Seguint a Ausubel i Sullivan (1983), puc afirmar que: 

1. Els factors genètics limiten el creixement potencial absolut d’un 

subjecte, però els factors ambientals limiten l’expressió de la 

potencialitat genètica. 

2. Els factors genètics fan als subjectes més sensibles a l’efecte de 

determinats factors ambientals. 

3. L’ésser humà és el resultat d’una complexa interacció recíproca entre 

allò genètic i allò ambiental. 

Acceptant el que he exposat fins ara, que el nostre comportament i el nostre 

desenvolupament estan influïts i determinats tant per aspectes genètics com 

per aspectes ambientals, el problema fonamental, tal i com manifesten 

Triadó i altres (1998) seria conèixer com es relacionen la genètica i l’entorn i 

establir en quins moments del desenvolupament evolutiu la influència de 

l’entorn sobre l’infant té un paper més important. En aquest punt trobem 

divergències entre els autors. Stamback (1978) considera que l’evolució 

dels nens és molt homogènia fins als 6 – 7 anys i a partir d’aquí ja podem 

trobar diferències per cada aspecte motor. Palacios i altres (1992) creuen 

que fins i tot el primer any de vida està obert a la influència de l’estimulació 

de l’entorn, de l’experiència, de l’exercici, de l’aprenentatge i de les 

influències educatives.  

Els mateixos autors ens exposen que en el codi genètic es poden distingir 

uns continguts “tancats” i uns altres “d’oberts”. Els primers ho són en la 

mesura que no poden ser alterables per l’acció de l’experiència individual  

(ex: un cervell, dues orelles, un nas, ...). Els segons tenen menys relació 

amb continguts concrets i més relació amb possibilitats d’adquisició i de 
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desenvolupament; per exemple, l’adquisició del llenguatge: gràcies a això 

tots els humans normals poden aprendre a parlar. 

La part tancada estableix un cert calendari maduratiu: per més que s’intenti, 

un nen de dos mesos no pot produir cap mena de llenguatge articulat capaç 

de transmetre continguts socialment significatius.  

A partir del moment en què les bases maduratives estiguin a punt, 

l’adquisició del llenguatge queda a càrrec de la interacció del nen amb el 

seu entorn social. El llenguatge no està configurat com a contingut concret, 

sinó com a possibilitat de desenvolupament12.  

Així, doncs, Triadó i altres (1998) afirmen que els processos psicològics 

estan:  

1. Possibilitats per uns gens, que ens defineixen com a membres de 

l’espècie. 

2. Limitats per un calendari maduratiu que determina el moment en què 

certes adquisicions són possibles.13 

3. Determinats en el nivell final que assoleixen per les interaccions de la 

persona amb el seu entorn.  

Els primers trams del nostre desenvolupament, tal i com acabem d’exposar,  

estan més tancats en el codi genètic que els posteriors. Els nadons són 

capaços d’aconseguir el nivell d’autonomia que precisen per desenvolupar-

se, si el medi els aporta una mínima estimulació. De fet, nens que creixen 

en contextos molt poc estimulants aconsegueixen aquests nivells bàsics14. 

En aquest sentit es diu que el desenvolupament primerenc està fortament 

canalitzat: els processos maduratius determinats per la part tancada del codi 

genètic van fent aparèixer capacitats que, en contacte amb estímuls de 

l’entorn  es materialitzen en desenvolupament. Aquesta estimulació mínima 

està en certa manera garantida per comportaments dels adults que potser 

tenen també una determinació filogenètica.  
                                                 
12 En la mateixa línia de pensament, Bassedas i altres (1996) afirmen que els éssers humans passen per una seqüència de desenvolupament que 

sempre és igual per a tothom ( caminar cap a l’any, parlar als dos, ...) i què en els seus trets bàsics no es fan de manera diferent (citen com 

exemple que un infant no podrà mai caminar als sis mesos, perquè en aquesta edat encara no hi ha un desenvolupament motor que li ho permeti, 

encara que ja li permeti mantenir-se assegut). 

13 Wicstrom (1983) afirma al respecte que la seqüència de desenvolupament es pot predir i és aproximadament la mateixa per a tots els nens, 

però la velocitat a la què es produeixen els canvis varia en cada infant. 

14 Sobre això, Berk (1998) aporta un estudi de Dennos (1960), en què va observar a nens en orfenats de l’Iran, privats d’estimulacions de l'entorn. 

Els nens es passaven el dia en llits, estirats, sense joguines per jugar. La majoria no es van moure per sí sols fins als dos anys. En aquesta edat, 

enlloc de gatejar, es desplaçaven asseguts. Sols el 15% d’aquests  nens orfes van caminar per sí sols als tres / quatre anys.  
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Això no vol dir que el desenvolupament primerenc sigui independent de 

l’estimulació. Els mínims d’estimulació només garanteixen mínims de 

desenvolupament.  

Jacob, citat per Palacios (1979), afirmava que: 

� La part tancada del codi genètic, és la que imposa una determinada 

informació genètica i s’ha de complir necessàriament. Es tracta de la 

informació genètica que estableix per als éssers humans un cicle vital 

determinat, uns reflexos al moment de néixer, unes característiques 

genètiques determinades. 

� La part oberta del codi genètic, estableix un conjunt de potencialitats 

que no es poden desenvolupar totalment sense una influència del 

medi, sense una estimulació que prové de les persones que envolten 

les criatures.  

 

El pes dels factors hereditaris 

Roca Balasch (1983) exposa que els partidaris d’aquesta perspectiva, no 

neguen la influència de l’entorn, però la releguen a un segon pla: sols pot 

facilitar o obstaculitzar. De la mateixa manera, es poden explicar alteracions 

en el procés de maduració a través de l’exercici. Pot actuar de manera que 

alteri el procés de desenvolupament, però es limita a posar les condicions 

que afavoreixin o limitin l’acció de les “entitats internes”. De la mateixa 

manera que l’alimentació pot alterar la taxa de creixement, l’estímul 

ambiental pot alterar la taxa o la progressió del “creixement conductual”.  

Altres autors, com Osterrieth (1981) destaquen la importància del paper de 

l’herència  en determinats aspectes com l’habilitat motora, la destresa 

manual, les aptituds verbal i numèrica, el cansament i la sensibilitat en 

l’aprenentatge, l’aptitud musical i la del dibuix. 

Masson (1985) també és partidari de donar al nen la major llibertat possible. 

Ell considera que cal deixar al nen trobar la solució o les solucions que més 

li convenen en una determinada situació. S’evita d’aquesta manera 

determinar o afavorir de manera massa rígida alguns circuits en detriment 

d’altres i reduir el ventall de possibilitats. La noció innat – adquirit ha 

evolucionat i es pensa que hi ha cert nombre de mecanismes psicomotors ja 
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establerts que sols necessiten expressar-se si se’ls dóna la possibilitat, 

essent l’entorn només un pretext per a l’adequació i l’adaptació d’aquest.   

En canvi, altres autors com Palacios i altres (1992) consideren que ni tan 

sols durant el primer any de vida, quan el desenvolupament està fortament 

canalitzat, el calendari evolutiu és totalment independent de l’estimulació de 

l’entorn i, per tant, de l’experiència, l’exercici, l’aprenentatge i les influències 

educatives.  

 

El pes dels factors ambientals 

Molts autors consideren que la influència de l’entorn adquireix una 

importància cada cop més gran a partir del naixement, tant des del punt de 

vista orgànic com mental. La psicologia del nen, tal i com afirmaven Piaget i 

Inhelder (1984), no pot limitar-se als factors de maduració biològica, doncs 

els factors que han de considerar-se depenen tant de l’exercici o de 

l’experiència adquirida com de la vida social en general.  

Osterrieth (1981), va fer una reflexió al voltant de la família Bach, amb 15 

compositors de mèrit repartits en cinc generacions. Si és cert que alguns 

treballs permeten admetre la idea de l’herència del talent musical, no hem 

d’oblidar que es tractava d’una família on la música era fonamental i en la 

que els nens es familiaritzaven amb ella des de molt petits. La iniciació, 

l’estímul, la imitació, podrien haver contribuït a aquesta “collita” de talents. 

Per tant, siguin quina sigui la importància i el pes dels factors hereditaris, el 

nen no depèn solament d’ells, sinó també de les condicions en què viu i el 

context d’acció pel seu desenvolupament. 

Osterrieth (1981) creu que podem afirmar que les circumstàncies de la vida i 

les experiències del subjecte determinen en alt grau la forma en què s’ha 

d’expressar la seva estructura hereditària. 

Mayor i altres (1985) han comprovat com nens que durant edats 

primerenques no disposaven d’una correcta estimulació ambiental podien 

patir desordres greus, fins i tot irreversibles, en el seu desenvolupament 

sensoriomotor i psicològic.  
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Per tant les possibilitats que ofereix el genotip o herència d’un subjecte 

poden ser optimitzades a través de la interacció amb l’entorn. Durant la vida 

tot subjecte presenta un potencial de desenvolupament obert a les 

influències de l’entorn, el qual s’encarregarà d’actualitzar-lo i desenvolupar-

lo o deixar-lo en el nivell de la potencialitat.  

La maduració no és una cosa perfectament programada i tancada a les 

influències del medi ambient, sinó que està oberta a la influència de les 

condicions externes. La majoria dels processos evolutius comprenen tant la 

maduració com l’aprenentatge. La maduració és una condició necessària, 

però no suficient per sí sola perquè es produeixi el  desenvolupament.  

El grau de maduració assolit per un organisme és el que determina el límit 

sobre el qual comença l’aprenentatge en una edat determinada. De totes 

maneres, cap habilitat heretada pot madurar completament sense l’adient 

recolzament de l’entorn o sense l’exercici i l’entrenament a través de 

l’aprenentatge.  

El terme maduració és un concepte dinàmic que inclou el perfeccionament, 

la qual cosa suposa l’existència de canvis qualitatius. Equival, doncs, a la 

consecució de nivells adients per a la formació d’estructures i adquisició de 

capacitats que permetin progressos cap a cotes superiors amb la possibilitat 

d’emprendre noves conductes (Mayor i altres, 1985). 

Les habilitats motrius, tal i com afirma Ruiz Pérez (1994) no sols apareixen 

per efectes maduratius, sinó que han de ser apreses i per tant practicades. 

Per tant, i seguint a Greenough (1976), les pautes bàsiques del 

desenvolupament venen determinades més probablement per l’herència; 

però els determinants genètics no troben expressió com no sigui en la 

interacció amb els diversos aspectes de l’entorn.  

Partint de la importància dels aspectes relacionals amb l’entorn, segons 

Azemar (1975) en el transcurs dels primers 5 o 6 anys de vida, la riquesa de 

les situacions actives que li son proposades condicionarà la posada en 

marxa correlativa de les facultats motrius i intel·lectuals: és l’edat d’or de 

l’adaptació. Per tant, s’allunya de l’expressió “ Wait and see”: esperar i veure 

què passa en el seu desenvolupament. Per tant, és adient explorar el què 

Vigotski anomenava la zona potencial de desenvolupament, és a dir, tot allò 
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que el nen podria arribar a desenvolupar amb l’ajut de l’adult. Segons Ruiz 

Pérez (1999) els esquemes motors infantils es construeixen i enforteixen per 

l’experiència variada i nombrosa. 

El desenvolupament de l’espècie humana és, doncs, el resultat d’una 

interacció entre un programa maduratiu (inscrit genèticament) i l’estimulació 

social i personal que l’infant rep de les persones que en tenen cura.  

Bassedas, Huguet i Solé (1996) afirmen que la maduració per sí sola no 

seria capaç de produir les funcions psicològiques pròpies dels éssers 

humans i és l’aprenentatge, en interacció amb les altres persones, el què 

ens dóna possibilitats d’avançar en el nostre desenvolupament psicològic. 

Són aquests processos d’interacció amb les altres persones els que 

permeten l’establiment de les funcions psicològiques superiors. 

Els mateixos autors consideren que les capacitats actuals d’un infant estan 

definides per la interacció entre maduració psicofísica (creixement, calendari 

maduratiu) i les possibilitats que li ha ofert l’entorn fins aquell moment (les 

relacions amb les persones, els objectes, les situacions educatives en què 

ha participat).  

La proposta de Bassedas, Huguet i Solé (1996) és posar als infants en 

situació i donar-los “l’oportunitat”. Suggereixen preparar al nen per la posició 

asseguda i erecta tonificant els músculs. Tot i que proposen exercicis 

específics, insisteixen en no violentar al petit, sinó acompanyar-lo en el seu 

desenvolupament: “alliberar la motricitat”. Destaquen la influència en l’afectivitat 

del nen del llenguatge parlat, del cantat i de la mímica. 

Els exercicis es realitzaran en funció del desenvolupament psicomotor de 

cada infant i poden ser utilitzats també pels nadons deficients. 

Els divideixen en tres períodes: 

- 1 a 3 mesos: relaxació bàsicament 

- 3 a 6 mesos: gimnàstica de preparació per la posició asseguda 

- 6 a 12 mesos: moviments globals, assoliment de la posició erecta i 

preparació vers la independència.  

Tot això està orientat vers el desenvolupament psicomotor i afectiu del nen, 

on la mobilitat i els desplaçaments han de ser possibles i afavorits tant com 

es pugui. 
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Per tant, i seguint a aquests autors, les pautes de treball a seguir haurien de 

ser: 

� Conceptualitzar les relacions entre desenvolupament i aprenentatge 

com a processos indissociables i entenent que és precisament 

l’aprenentatge, en unes condicions determinades, el què permetrà el 

desenvolupament. 

� No esperar que l’infant maduri per començar a introduir-lo en alguns 

aprenentatges més elevats. Si li interessen, aquestes primeres 

informacions ajudaran a desenvolupar capacitats que li permetran 

entendre millor . 

� Confiar en el paper dels educadors i les educadores com a promotors 

del desenvolupament. 

� Confiar en el paper de la persona adulta com a mediadora entre el 

món cultural i l’infant.  

� Animar a que a poc a poc els infants agafin més responsabilitats 

quan estiguem segurs que ho poden fer. 

� No patir per donar més informació de la que els infants potser podran 

assimilar. Cadascun ja assimilarà allò que pugui pel seu nivell de 

desenvolupament. 

  

La relació entre maduració  i exercicis 

La relació entre maduració i la restricció i l’excés d’exercici,  la va exposar 

Del Moral (1994): 

1. Restricció de l’exercici abans de la maduració. Els autors han conclòs 

que les activitats que es desenvolupen al llarg del primer any de vida 

son molt poc o gens modificables per la manca d’exercici o d’estímuls 

socials. Pel contrari, les etapes normals d’evolució del comportament 

s’assoleixen amb l’acció combinada de la maduració i 

autoestimulació del nen. Per tant, les activitats filogenètiques 

apareixen en el moment que la maduració ho permet, encara que 

s’hagi exercit una acció negativa sobre elles.  
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2. Excés d’exercici abans de la maduració. Les experiències realitzades 

amb bessons van donar els resultats que resumeixo a continuació: 

- L’entrenament específic té un efecte molt petit en el moment 

de l’aparició de les activitats filogenètiques, com trepar, 

caminar en quadrupèdia, seure o caminar. Aquestes activitats 

es recolzen essencialment en el desenvolupament 

d’estructures anatòmiques poc sensibles a l’entrenament. 

- En activitats més complexes que el nen pot adquirir o no, 

l’entrenament va donar resultats excel·lents. 

3. Manca d’exercici després de la maduració. La limitació d’exercici 

durant un llarg període en els primers anys de vida produeix una 

manca de control, l’efecte del qual sembla irreversible, doncs el 

subjecte no té capacitat per desenvolupar una activitat tan precisa 

com la què hagués desenvolupat en condicions normals. Caldrà oferir 

al nen el major nombre d’estímuls relacionats amb la maduració i 

l’aprenentatge de cada etapa. 

De tot això puc afirmar que: 

- Fins a una certa edat, el nivell d’aptitud pot augmentar de 

forma natural sense cap estímul, per simple maduració. 

- Després d’una determinada edat, malgrat l’entrenament 

intensiu, un subjecte no pot assolir el nivell d’aptitud que 

hagués assolit si se li hagués estimulat a l’edat adequada. 

- Si alguna de les habilitats que és capaç l’ésser humà no s’ha 

desenvolupat en el moment adient, les possibilitats 

d’adquisició en una època posterior poden desaparèixer.  

No tots els nens tenen el mateix grau de maduració en una determinada 

edat cronològica, sinó que solen existir notables diferències respecte la seva 

edat  fisiològica que dificulten l’ensenyament en grup.  
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La importància del moviment 

La importància del moviment en els primers mesos de vida, la van exposar 

Diem, Bresges, i Hellmich (1978). Els autors citen que determinades 

investigacions permeten demostrar que l’educació del moviment durant els 

primers 22 mesos de vida exerceix una influència duradora en el posterior 

desenvolupament motor, és a dir, afavoreix les habilitats cinètiques del nen. 

En relació a la intervenció psicomotriu, que segons Pastor (2002) és la 

funció  resultant i  condició de la relació interactiva del subjecte amb el seu 

entorn, s’ha de tenir en compte que totes les dimensions del subjecte 

interactuen entre sí i intervenen en el resultat final de la conducta. Així, 

doncs, la importància del moviment en el nen es veurà reflectida en la 

conducta final que manifesti.  

Que el moviment del nen té una extraordinària importància durant la primera 

i la segona infància, és citat per nombrosos autors. Triadó i altres (1998) 

consideren que és bàsic en el desenvolupament del nen, en la integració del 

seu esquema corporal, en el descobriment i assimilació del món exterior i en 

la comunicació amb els altres. Sarmento (2003) també fa referència a la 

importància de l’estimulació psicomotriu per a una millor maduració. 

Gran part dels autors ressalten la contribució dels moviments en la 

construcció i desenvolupament infantil. Ruiz Pérez (1994) destaca que la 

motricitat contribueix a la corticalització progressiva i a la generació d’éssers 

complets. Cirigliano (1989) aporta que l’oportunitat de caminar, tocar, 

palpar, actuar... sobre el món real, situa al nen en el camí del 

desenvolupament de la intel·ligència, doncs la corticalitat és, segons  

Koupernic (1980), la unió d’experiències viscudes. Així, doncs, motricitat i 

psiquisme són aspectes indissolubles d’una mateixa organització. 
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2.1.2. L’experiència motriu com a element clau 

La individualitat del desenvolupament és manifestada per molts autors.  

Gessell (1977) manifesta que no hi ha dos nens (amb l’excepció parcial de 

dos bessons idèntics) que es desenvolupin de forma absolutament igual. 

Cada nen té un ritme i un estil de creixement que son tan característics de la 

seva individualitat com les característiques de la cara. Tota la història del 

desenvolupament del nen, des  que és fetus fins que inicia l’educació infantil 

(3 anys), es resumeix en una corticalització progressiva. Aquesta 

corticalització es relaciona amb les experiències viscudes. Atenent a les 

possibles variacions individuals en el desenvolupament, Torralva i altres 

(1999) creuen que encara que és possible definir una certa seqüència o 

esquema general del desenvolupament, la velocitat, les característiques i la 

qualitat del mateix varien d’un nen a l’altre. Aquesta variació individual és 

producte, per un costat, de la configuració biològica especial de cada nen i, 

per l’altre, de l’entorn particular en el què es desenvolupa. Moltes vegades 

s’ha considerat el desenvolupament com un element que s’origina dins del 

subjecte, és a dir, com el resultat de la interacció de factors interns com la 

programació genètica, la maduració física, el creixement cognitiu i les 

opcions personals. Però hem vist que cada cop més s’accepta que el 

desenvolupament també està molt influït per les forces de fora del subjecte, 

per l’entorn físic i per les interaccions socials que proporcionen incentius, 

oportunitats i vies de creixement. Aquestes forces externes, considerades 

en la seva globalitat, són les que conformen el context del desenvolupament 

(Stassen Berger i Thompson, 1997). 

Per tant, independentment que els adults tractin de facilitar-lo o d’impedir-lo, 

en part, el progrés de les habilitats motores es pot explicar segons Wicstrom 

(1983) per: 

- l’increment de capacitat que acompanya al creixement i al 

desenvolupament, 

- un procés natural, no dirigit, que es produeix per imitació assaig – 

error i llibertat de moviment. 
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Aquest procés natural és important, però si no se’l recolza pot perdre 

oportunitats de progressos d’ordre superior. Concretament, el procés pot ser 

insuficient per produir en cada persona el què es podria considerar un 

desenvolupament òptim d’habilitats motores. Segons Mayor i altres (1985) 

és aquesta optimització del desenvolupament la què s’està convertint en un 

objectiu central de la psicologia evolutiva. 

Mc Clenaghan i Gallahue (1996) afirmen que el grau de desenvolupament 

que assoliran els patrons motrius en la primera infància depenen de tres 

factors: 

1. El potencial de desenvolupament del nen. 

2. La progressió del procés maduratiu. 

3. L’oportunitat en quantitat i varietat de les experiències 

motrius. 

Per tant, s’allunya molt d’aquelles tendències maduracionistes, que he 

tractat en punts anteriors i que sols creuen en el transcurs del temps pel bon 

desenvolupament motor.15Hi ha autors que han volgut donar una visió més 

global d’aquests canvis, analitzant els processos d’influència dins de 

l’espècie humana. Així, Triadó i altres (1998) afirmen que el procés de 

desenvolupament psicològic que cadascun de nosaltres seguim és una 

síntesi de la confluència i interacció de causes diferents. Aquestes causes 

afecten tots els membres de l’espècie humana. Per exemple, la seqüència 

de desenvolupament motor és molt semblant en cultures més properes: 

1. Afecten a totes les persones que comparteixen determinades 

condicions de vida (època històrica, classe social, etc.). Les 

diferències entre cultures són notables; per exemple, en algunes 

cultures es valora molt la dependència i la submissió dels nens als 

adults, mentre que en altres es valora molt més la independència, 

l’autonomia i la iniciativa personal. Lògicament, aquestes variacions 

culturals repercutiran sobre el desenvolupament psicològic.  

2. Afecten a individus aïllats, no a grups d’individus. Per exemple, el fet 

que els pares d’una nena de cinc anys es divorciïn, afectarà 

probablement al desenvolupament d’aquesta nena. 

                                                 
15 Recordem a autors com Masson (1985) que afirmen que cal deixar al nen trobar les solucions que més li convenen 
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Com que en psicologia evolutiva s’estudien els canvis relacionats amb 

l’edat, seria bo assenyalar que l’edat per ella mateixa no és la causant dels 

canvis. L’edat cronològica no produeix per sí mateixa canvis psíquics. Es 

tracta d’un índex relatiu i no absolut, ja que les persones varien molt les 

unes  de les altres en el ritme de desenvolupament (Triadó  i altres, 1998). 

En referència a la predictibilitat del desenvolupament, els mateixos autors 

afirmen que ho és molt en els organismes simples, però menys  en els   

complexos, doncs amb  la complexitat del sistema nerviós s’atenua el rigor 

de l’herència i, per tant, augmenten la plasticitat del comportament i del 

desenvolupament, és a dir, augmenten el paper i la importància dels 

processos d’aprenentatge. Així, tal i com afirmen Triadó i altres (1998), 

mentre que les abelles parlen el llenguatge de l’espècie, els éssers humans 

parlen el llenguatge del seu grup cultural, de la seva època històrica i de la 

pròpia història personal. 

Finalment, com a cloenda d’aquest punt, m’agradaria citar els dubtes que es 

plantejava Castillo Obeso (1997): 

• Hi ha un desenvolupament motor òptim? 

• Quin és? 

• Com es pot contribuir a aconseguir-lo? 

Sabem que la majoria dels nens assoleixen una determinada habilitat a una 

determinada edat. Però, tal i com afirma l’autora, queda per plantejar-se si 

això és el millor, si és el desenvolupament òptim, si pot aconseguir-se en un 

altre moment, si pot considerar-se normal el desenvolupament si no apareix 

aquesta habilitat, i si una determinada habilitat que es perfecciona per sobre 

de la mesura és un millor desenvolupament. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

2.1.3. La importància de l’acceleració del desenvol upament motor en 

l’infant 

Alguns autors com Del Moral (1994) s’han preguntat si seria possible 

accelerar el desenvolupament motor del nen, cosa que plantejaria la relació 

directa entre exercici i maduració.  

 

Sobre aquesta qüestió, Roca Balasch (1983:30) citant a Rigal i Portman 

(1977), exposa la taula següent: 

 

 “maduració   +   aprenentatge = desenvolupament 

 maduració   +   no aprenentatge = no desenvolupament 

 no maduració   +   aprenentatge = pèrdua de temps 

 no maduració   +   no aprenentatge = sense efecte” 

Taula 1. Relació entre maduració i aprenentatge (Roca, 1983: 3 0) 

Aquest quadre explica que no hem de tenir present sols uns factors 

determinats perquè es produeixi desenvolupament, sinó que el 

veritablement important és la relació que es produeix entre aquests16. Així, 

per exemple, si el nen està madur per realitzar una tasca però no es 

produeix un aprenentatge, no podem parlar de desenvolupament del nen 

perquè, recordant la definició de Díaz (1999), perquè hi hagi 

desenvolupament hi ha d’haver creixement, maduració i aprenentatge. 

La importància d’obtenir  avenços motrius la recullen diversos autors:  

• Mayor i altres (1985) afirmen que tots els avenços de tipus motriu 

tenen una immediata repercussió en l’acceleració d’altres processos 

com el perceptiu, cognitiu, etc; així com en l’afirmació personal i en 

l’expressió de les emocions.   

• Ausubel i Sullivan (1983) aporten que el concepte de 

desenvolupament pressuposa que hi ha un cert grau de continuïtat 

legítima entre les etapes successives d’un procés de creixement i 

que les propietats de les fases prèvies determinen, en part, la forma i 

la substància de les fases següents.  

                                                 
16 Noguerol (2003) exposa que tant important és allò que es transmet, com que l’alumne trobi sentit als continguts. Els estímuls han “d’arribar 

organitzats en globalitats significatives” 
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• Stamback (1978) afirma que l’edat d’aparició de la marxa pot tenir 

repercussions importants sobre el conjunt del desenvolupament 

psicològic del nen i que dins dels propis límits d’un desenvolupament 

psicològic normal, l’edat de les adquisicions motores pot tenir unes 

repercussions en l’evolució d’altres aspectes del desenvolupament 

psicològic. L’autora parla al llarg del seu treball sobre la importància 

de l’aparició de la marxa primerenca o tardana en les relacions 

afectives que s’estableixen entre el nen i el seu entorn. 

Finalment Gessell, Bayley, Wellman, Shirley i altres pioners en el camp del 

desenvolupament motor, citats per Wicstrom (1983)  han observat i descrit 

els assoliments motors inicials dels nens. Gràcies a la informació obtinguda 

per les seves investigacions podem fer-nos una idea del progrés natural que 

es produeix quan el nen s’encamina vers a patrons motors madurs. El valor 

de la informació és limitat perquè es basa en el que fan els nens en 

circumstàncies normals, no en el que poden fer si se li donen oportunitats 

més favorables.  

Puc concloure, doncs, que la importància de l’acceleració o precocitat 

d’assoliment d’aquestes etapes de desenvolupament és compartida per 

diferents autors, però les investigacions al respecte són encara escasses i 

poc concloents. 

 

2.2. Les etapes evolutives 

Moltes són les informacions que trobem al respecte. Per Bassedas, Huguet i 

Solé (1996) són salts en què es produeixen uns canvis qualitatius. L’infant té 

possibilitats de fer abans o després aquests canvis que representen el pas 

d’un estadi a un altre, és a dir, no es produeixen per tots en el mateix 

moment, poden haver diferències individuals. Els estadis són acumulatius, 

en el sentit que el primer estadi representa un domini inferior en la resolució 

de situacions amb què s’enfronta, en relació amb el segon; i són universals, 

almenys dins d’un context cultural determinat. Tots els éssers humans 

passen pels mateixos estadis, si bé no tenen lloc sempre a la mateixa edat 

necessàriament. Els moments en què es fan els salts qualitatius poden ser 

força diferents d’uns infants a uns altres i d’un grup cultural a un altre. Els 
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entorns rics en afecte i estimulació permeten una evolució en el 

desenvolupament de les capacitats més ràpida que d’altres contextos 

menys rics en estímuls.  

De les entrevistes inicials als experts(vegeu annex I), vaig poder extreure 

les definicions següents en relació a aquest concepte: 

o Segons Catalina González una etapa evolutiva és un moment de 

canvi en el desenvolupament humà. Aquests canvis determinen les 

particularitats anatòmiques, fisiològiques, psíquiques i motrius dels 

nens en cada edat. 

o Per Juan Antonio Moreno és un estadi pel qual passen 

cronològicament tots els éssers humans i on cada persona es troba 

exposada a ser estimulada en determinades àrees de 

desenvolupament. 

o Josep Roca considera que el concepte d’estadi és descriptiu, no 

explicatiu. Una cosa és descriure la conducta humana i l’altre és 

determinar on comença i acaba un estadi.  

 

Com a síntesi, puc afirmar que són salts qualitatius i acumulatius, comuns a 

la majoria de subjectes d’un mateix període d’edat i que són modificables 

(de forma positiva o negativa) per l'entorn que els afecta.  
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2.2.1. Etapes evolutives segons diferents autors de  referència 

La recopilació dels diferents estadis evolutius, segons diferents autors de 

referència, són: 

� Stassen Berger i Thompson (1997: 192) 

Normes d’edat (en mesos) referents a habilitats motores 

 

HABILITAT 

EDAT EN QUÈ EL 50% 

DE TOTS ELS NADONS 

DOMINEN L’HABILITAT 

EDAT EN QUÈ EL 90% 

DE TOTS ELS NADONS 

DOMINEN L’HABILITAT 

Peus, subjectant-se 5,8 10,0 

Camina, subjectant-se 9,2 12,7 

Peus, un moment 9,8 13,0 

Peus bé, per sí sol 11,5 13,9 

Camina bé 12,1 14,3 

Camina cap endarrera 14,3 21,5 

 

Font: The Denver Developmental Screening Test (Frankenburg i col.,1981) 

Taula 2. Normes d’edat referents a habilitats motores (Stasse n Berger i Thompson,    

1997: 192) 

� Delval (1996), seqüencia el desenvolupament motor i la locomoció         

(segons Shirley, 1933).   

Estar de peu amb ajut 8 mesos 

De peu, subjectant-lo 9 mesos 

Gatejar 10 mesos 

Caminar amb ajuda 11 mesos 

De peu, agafant-se 12 mesos 

Estar de peus sol 14 mesos 

Caminar sol 15 mesos 

 

 Taula 3. Seqüència de desenvolupament motor i locomoció (Shirley, 193 3) 
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� Stamback (1978), ha estudiat l’evolució de la marxa mitjançant dues 

proves de l’escala Brunet – Lézine: 

 

- Sostenint-lo per sota del braç, fa moviments de marxa  (9 mesos). 

- Camina amb ajuda quan se li dóna la mà (12 mesos). 

  

Sostenint-lo per sota del braç, fa moviments de marxa. 

 

PROVA 
SUPERADA 

ALS 
(MESOS) 

 
 

NENS 

 
 

NENES 

 
 

TOTAL 

8 23 13 18 

9 80 71 76 

10 100 100 100 

 

Taula 4. Moviments de marxa sostenint pel braç (Stamback, 19 78) 

Camina amb ajuda quan se li dóna la mà. 

 

PROVA 
SUPERADA 

ALS (MESOS) 

 
NENS 

 
NENES 

 
TOTAL 

10 7 4 5 

11 27 14 19 

12 84 72 78 

13 100 92 98 

14 100 100 100 

 

Taula 5. Camina amb ajuda quan se li dóna la mà (Stamback, 1978)  
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� Rigal (1987). Edats mitjanes del control d’actes motors particulars: 

 

ACTIVITAT MOTRIU EDAT 

ESPECÍFICA 

De peu, amb ajuda 9 m. 

Reptar sobre el ventre 9 m. 

Marxar a quatre potes 10 m. 

Posar-se de peus, sol 10 m. 

Caminar, subjecte per 2 

mans 

11 m. 

Caminar, subjecte per 1 mà 12 m. 

Caminar sobre mans i peus 12 m. 

Caminar sol 13 m. 

 

Taula 6. Edats mitjanes de control d’activitats motrius (Rigal , 1987) 

 

� Gassier (1983) 

 

ACTIVITAT MOTRIU 

EDAT 

ESPECÍFICA 

Comença a gatejar (a l’inici va cap endarrera) 9 m. 

Es posa de peu sostenint-se en els mobles o el parc, es manté uns instants 

i cau 

9 m. 

Gateja recolzant-se en les mans i els genolls 10 m. 

Es posa en peu sol, agafant-se als mobles (fa algunes passes i cau amb 

freqüència) 

10 m. 

Marxa de l’ós (gateja sobre les mans i els peus) 11 m. 

El nen camina sol recolzant-se en els mobles (pot deixar anar una mà) 11 m. 

Camina si l’adult l’agafa de les mans 11 m. 

Camina agafat d’una mà 12 m. 

El nen camina sol 15 m. 

 

Taula 7. Activitats motrius a edats específiques (Gassier,  1983) 
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� Del Moral (1994) exposa que la majoria dels autors coincideixen en uns 

períodes essencials en ordre a la seva aparició cronològica: 

1. Sobre el 5è mes, el nen aconsegueix un control postural de la part 

superior del tronc, pot seure amb ajut i estén les cames. 

2. Sobre el 7è mes, pot rodar de costat, s’asseu sol i controla la postura 

del tronc amb activitat anàrquica. 

3. Sobre el 9è-10è mes, realitza esforços actius per desplaçar-se 

arrossegant-se sobre el ventre. 

4. Als 11 mesos, repta amb precisió i pot mantenir-se de peu amb 

ajuda. 

5. Als 12-14 mesos, el nen té un correcte control postural i una 

coordinació acceptable per la marxa. En aquesta etapa està de peu 

sol, camina sol, encara que utilitza un major nombre de músculs que 

contribueixen a augmentar la seva força.  

6. Sobre els 18 mesos, encara necessita controlar visualment la seva 

marxa observant contínuament la col·locació dels seus peus.  A 

mesura que va millorant l’equilibri, la marxa es fa més eficient, 

integrant el ritme dels braços en el moviment general del cos.  

7. Entre els 2 i 3 anys ja camina sense necessitat d’una observació 

curosa dels peus i es nota un cert control de l’espai i dels objectes 

que l’envolten.  
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Quadre – resum comparatiu dels diferents autors: 

 

Edat en què entre el 90% - 100% dels nens dominen l’habilitat 

 Stassen 

Berger i 

Thompson 

Delval Stamback Rigal Gassier  Del Moral 

Dempeus, 

subjectant-

se 

10 12  9 10 11 

Gatejar   10  10 9 - 10 11 

Camina 

subjectant-

se 

12,7 11 13 11-12 11  

Dempeus, 

sol 

13,9 14  10  12-14 

Camina bé 14,3 15 14-15 13 15 12-14 

  

Taula 8. Quadre comparatiu d’edats en què s’assoleixen diferents ha bilitats 

  

Com a conclusió puc afirmar que els resultats són, tal i com hem observat i 

també apunta González (2001 i 2003) heterogenis, doncs els autors pertanyen 

a èpoques diferents i orígens geogràfics i socials també dispars. Un exemple 

concret el trobaríem davant la variable d’estar de peu subjectant-se; en funció 

de l’autor oscil·lem entre els 9 i els 12 mesos. Un altre el podem concretar en 

l’edat d’inici de caminar sol subjectant-se, que estaria situada entre els 11 i 13 

mesos, segons els autors. Per tant, puc concloure que prendre un únic autor de 

referència no és del tot fiable, doncs hi ha forces diferències entre ells.  

Aquestes diferències d’edats entre les diferents etapes evolutives i autors de 

referència em fa constatar que és possible la variació individual entre les 

diferents etapes i que una intervenció educativa amb aquest objectiu, com és la 

intervenció en el programa aquàtic que proposo, estaria justificada.  
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2.2.2. Aportacions sobre l’inici de la marxa i el g ateig en l’infant 

L’anàlisi de diferents autors ens permetrà observar quins són els beneficis que 

l’infant obté en el moment que assoleix la marxa i el gateig, pel que fa als 

paràmetres següents: 

 

En relació a la seva personalitat 

La marxa concedeix al nen la independència per poder anar i venir per ell 

mateix, d’accedir a una gran diversitat de relacions que l’envolten i per tant 

contribueix a una afirmació més taxativa de la seva personalitat (Koupernik, 

1980). Osterrieth (1981) comenta que el nen que depèn d’una altra persona 

pels seus desplaçaments i a qui l’adult ha de transportar deixant-lo aquí i allà 

com un objecte, és encara un nadó. El que va i ve segons els seus impulsos, 

que deambula, que té la possibilitat d’anar quan se’l crida ,o d’allunyar-se, ja no 

és un nadó. Per tant, tal i com afirma l’autor, l’inici del desplaçament autònom 

suposa pel nadó un canvi en la seva personalitat, doncs comença a decidir què 

vol i quan fer-ho.  

 

En relació al desenvolupament motor 

Des del punt de vista motor, la instauració de la marxa significa que el nen s’ha 

lliurat definitivament de la influència dels reflexos arcaics i que, d’ara endavant, 

elaborarà, perfeccionarà i posarà a punt automatismes secundaris o corticals 

que li serviran per a tota la vida. La marxa és un moviment alternatiu complex 

que posa en joc la mobilitat dels membres inferiors i superiors del tronc i del 

cap i utilitza les informacions pròpioceptives, vestibulars i visuals que flueixen 

sense parar (Koupernik, 1980). 

Ruiz Pérez i altres (2001) consideren que el fet de mantenir la posició erecta de 

forma independent és una de les fites en el desenvolupament motor infantil, 

doncs: 

- es manté una postura estable 

- es canvia d’una posició a l’altre 

- es manté l’equilibri mentre es mou 

- suposa el suficient desenvolupament muscular per suportar aquesta 

postura (i la marxa). 
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L’assoliment de la marxa assegura al nen una mobilitat que, en el pla motor, 

l’allibera de la dependència dels adults i li confereix un principi d’independència. 

La  mobilització del nen possibilita una ampliació del  camp d’experiències, del 

repertori de sensacions i accions que pot experimentar. L’univers de la 

manipulació s’amplia vers l’expressió i l’activitat corporal massiva  (Osterrieth, 

1981). L’assoliment  de la marxa com la darrera etapa important del 

desenvolupament motor és destacada per Rigal (1987) perquè atorga a l’infant 

autonomia en els seus desplaçaments i el poder de descoberta activa del seu 

entorn. 

 

En relació al desenvolupament cognitiu 

Des del punt de vista cognitiu, el nen aprèn literalment d’aquest món exterior 

que d’ara endavant pot envair. Ara emmagatzema l’estructura de l’espai que 

l’envolta, mitjançant continus engranatges pròpioceptius, el descobreix sota el 

seu aspecte real de marc de la vida, tal i com afirma Koupernik (1980). A més 

de permetre als nens llibertat de moviments, el fet de caminar i gatejar ajuda al 

desenvolupament. Stassen Berger i Thompson (1997) afirmen  que quan arriba 

l’increment de la mobilitat i la independència dels nens també hi ha  un salt en 

la seva consciència cognitiva i s’obren noves dimensions en la interacció entre 

pares i fills. Com afirma Osterrieth (1981) l’adquisició de la locomoció no 

suposa únicament afegir una possibilitat suplementària a les que ja existien, 

implica una modificació profunda dels encaixos espacials i de les relacions 

socials. La importància d’aquestes etapes la resumeixen Stassen Berger i 

Thompson (1997) citant a Bertenthal i Campos (1990): la combinació de la 

motricitat, la consciència cognitiva, la interacció social i l’accés a nous entorns 

fa que el nadó de nou mesos que gateja sigui bastant diferent del que no ho fa.  

Aquesta afirmació sobre la importància que té pel nadó assolir aquestes etapes 

evolutives li permetran una independència més gran i esdevenen moments 

claus pel desenvolupament motor del nen. Aquesta afirmació, compartida 

també per altres autors com Del Moral, 1994; Koupernick, 1980; Osterrieth, 

1981; Wicstrom 1983; Stamback, 1978; Ruiz Pérez i altres, 2001; Rigal,1987, 

ressalta la importància que té l’assoliment d’aquelles etapes evolutives que 
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permeten l’autonomia de moviment a l’infant com a moment clau del 

desenvolupament motor.   

 

2.2.3. Condicions necessàries per l’inici de la mar xa i el gateig 

Segons Wicstrom (1983) la velocitat en què el nen desenvolupa la seva 

capacitat de caminar depèn en gran mesura de la seva velocitat de maduració. 

No es pot moure sense ajut en posició vertical fins haver desenvolupat 

suficientment: 

- la força muscular 

- els reflexos  antigravitatoris adients 

- els mecanismes d’equilibri mínimament eficaços 

Del Moral (1994) reforça el necessari desenvolupament de la força en  l’inici del 

gateig i de la marxa i afirma que els dos depenen, directament o indirecta, de 

l’evolució del to muscular, doncs el to és la contracció muscular de fons sobre 

la que es recolza tota la activitat física del nen i el manteniment de les actituds. 

Si als 7-8 mesos l’infant no té el to suficient als músculs del tronc, el nen no 

podrà seure de forma estable i caurà cap endavant o a un costat, i si no 

aconsegueix seure, tampoc podrà agafar, mirar i manipular objectes des 

d’aquesta posició, cosa que suposarà un retard en l’aprenentatge, afirma el 

mateix autor. Diverses tasques que poden promoure la meva proposta aquàtica 

van orientades vers aquest objectiu: el nen és dut, amb ajut material o dels 

pares, amb el mínim suport possible, en diferents posicions. La disminució de la 

força de la gravetat possibilita aquest manteniment de postures, abans que ho 

puguin realitzar fora de l’aigua (per exemple, el nen pot mantenir 

autònomament la posició asseguda dins l’aigua, mentre que fora no pot).   

Comparteixo l’afirmació que fan Lleixà  i altres (1997) respecte al paper relatiu 

que juga la maduració  en l’assoliment de la marxa. Segons aquests autors, 

diverses investigacions demostren la importància que té el paper de 

l’experiència comprovant diversos retards motors en nens a qui se’ls ha limitat 

l’oportunitat d’usar el seu cos. En la mateixa línia, aposten per oferir un ventall 

d’activitats a l’infant i “educar la marxa”, proposant tasques amb l’objectiu que 
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el nen pugui assolir una major seguretat quan realitza un desplaçament, i major 

coordinació, a fi de desenvolupar un moviment més ”sincronitzat i harmoniós”.17 

Per tant, acompanyar el desenvolupament del nen amb tasques específiques, 

serà la base de les meves propostes de treball dins el medi aquàtic.  

Del Moral (1994) afirma que  la marxa bípede necessita: 

- control de l’equilibri en posició vertical 

- coordinació de moviments alterns dels membres inferiors  

- adquisició de força suficient per mantenir temporalment el pes del 

cos sobre una cama.  

Segons, Rigal (1987) el nen necessita: 

- control de l’equilibri en la posició vertical  

- to de manteniment elevat en els músculs extensors                              

(antigravitatoris) 

- coordinació dels moviments alternats dels membres inferiors  

- adquisició d’una força suficient per mantenir temporalment el pes 

del cos sobre una cama 

Tal i com afirmen Mayor i altres (1985) un nen no podrà caminar fins què el 

sistema neuro – muscular no sigui prou consistent per poder sostenir el cos i 

controlar els moviments.  

Resumint els punts anteriors, podem concloure que els elements necessaris 

per l’inici de la marxa i el gateig són: 

- Reflexos antigravitatoris adients. 

- Mecanismes d’equilibri mínimament eficaços. 

- Coordinació de moviments alterns de membres inferiors. 

- Adquisició de força suficient per mantenir temporalment el pes del 

cos sobre una cama. 

- To de manteniment elevat en els músculs extensors                       

( antigravitatoris). 

 

                                                 
17 Els autors, en el seu llibre ens proposen un seguit d’activitats per educar la marxa, agrupades en dos nivells. Primer nivell ( 8 mesos – 2 anys): 

desplaçaments amb ajuda fixa, variant superfícies de recolzament, variant punts de recolzament i variant l’amplitud i freqüència de les passes; i de 

Segon nivell (2 anys a 6 anys): consolidant els elements anteriors, realitzant canvis diferents, canvis de direcció, canvis de sentit i tasques durant 

el desplaçament 
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Per tant, es pot deduir que si el nen assoleix de forma primerenca aquests  

determinants, pot caminar abans del preestablert dins la normalitat, doncs la 

seva maduració s’haurà completat abans. Això tindrà conseqüències positives 

en el seu desenvolupament. Els avenços motrius repercuteixen en l’acceleració 

d’altres processos (perceptiu, cognitiu, ...) i en l’afirmació personal i expressió 

de les emocions, tal i com afirmen Mayor i altres (1985). També Stamback 

(1978) ens aportava la influència del to muscular en la presa de consciència 

que tindrà el nen de sí mateix i en l’edificació del coneixement del món i dels 

altres:18dins dels propis límits d’un desenvolupament psicològic normal, l’edat 

de les adquisicions motores pot tenir unes repercussions en l’evolució d’altres 

aspectes del desenvolupament psicològic: hem parlat al llarg del present treball 

sobre la importància de l’aparició de la marxa primerenca o tardana en les 

relacions afectives que s’estableixen entre el nen i el seu entorn.  

Per tal d’entendre perquè considero que els continguts que treballo en les 

meves sessions poden afavorir la precocitat de la marxa, caldrà fer una anàlisi 

d’aquells factors què, segons els autors, necessitem perquè s’iniciï la marxa, i 

veure si tenen una presència important en els continguts que treballo a les 

classes.  

En les sessions a l’aigua, el treball d’equilibri – desequilibri és constant, i es 

potencia el moviment dels membres inferiors, que els nens realitzen 

simètricament en els nadons més petits i alternativament quan comencen a 

assolir una major destresa aquàtica. Aquest treball de propulsió constant, crec 

que pot incrementar el grau de força de les cames, donat que la resistència de 

l’aigua és 12 cops superior a la que ofereix l’aire (Sova,1993)19, la qual cosa 

podria possibilitar assolir abans el grau de força suficient per mantenir-se dret. 

Complementant els autors anteriors, Rigal (1987) fa referència als autors 

Gessell i Ames (1949), establint una llista de 23 estadis en l’adquisició de la 

marxa que reagrupa en 4 cicles. Aquestes fases il·lustren les etapes lentes i 

progressives de les transformacions posturals necessàries per a l’adquisició 

                                                 
18 Stamback (1978)  fa un estudi relacionant la influència del to muscular amb els diferents aspectes del desenvolupament motor. D’entre altres 

conclusions extreu que hi ha una estreta relació entre l’extensibilitat i l’assoliment de la posició dempeus i la marxa; també afirma que l’edat 

d’aparició de la marxa pot tenir repercussions importants sobre el conjunt del desenvolupament psicològic del nen.  

19 Sova, afirma que la resistència de l’aigua proporciona beneficis cardiovasculars i que s’obté un grau de tonificació impossibles d’assolir en terra.  
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final de la posició dempeus i de la locomoció i apareixen, segons aquests 

autors, en tots els nens: 

� 1er cicle: la flexió bilateral dels braços i de les cames desapareix 

progressivament, i apareix la flexió unilateral dels membres. 

� 2on cicle: extensió bilateral dels braços i extensió – flexió bilateral 

de les cames amb coordinació de moviments dels membres 

oposats. 

� 3er cicle: el nen repta. 

� 4art cicle: es produeix l’extensió del tronc, la posició dempeus i 

l’assoliment de la marxa.20 

El domini de la posició vertical i de la locomoció, afirma el mateix autor,  

depenen del control de l’equilibri estàtic i dinàmic que descansa sobre les 

informacions visuals, laberíntiques i plantars, doncs en cada nova posició es 

produeixen ajustaments dels circuits nerviosos que tenen en compte les 

informacions recollides per regir l’equilibri i les integrants. Les anteriors 

afirmacions, segueix l’autor, són les que proporcionaran al nen un conjunt de 

sensacions i percepcions que configuraran l’elaboració del seu esquema 

corporal.  

Les informacions de caràcter visual, laberíntic i plantar que reben els nens, 

fonamentals com ja hem vist pel desenvolupament de la posició vertical i de 

locomoció,  també s’estimulen dins el medi aquàtic en la proposta que faig: 

� Informacions visuals: observació i seguiment d’objectes de diferents 

mides i colors, en diferents posicions, ubicacions, direccions i distàncies. 

� Informacions laberíntiques: propostes diverses d’equilibris i desequilibris 

(en trasllat del nen amb l’ajut d’un adult; en el material de suport a la 

flotació; sobre les màrfegues). 

� Informacions plantars (s’estimulen en contacte amb el terra de la piscina; 

en posició dorsal del nen i en contacte amb la paret de la piscina; 

contacte directe amb les mans del tècnic aquàtic que estimula; 

desplaçaments sobre un mitjà inestable: màrfega sobre l’aigua, etc.). 

Rigal (1987) conclou que diferents factors, entre ells la morfologia,21 l’herència i 

l’entorn influencien en el moment de l’adquisició de la posició dempeus i de la 
                                                 
20 Rigal exposa que sovint podem observar que el nen retrocedeix en aquesta progressió, degut a què a vegades el nen necessita retornar a 

posicions anteriors més conegudes abans de controlar l’equilibri particular d’una part del seu cos per seguir progressant vers etapes posteriors 
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marxa. I és en aquesta influència que aporta l’entorn, en què fonamento el meu 

treball.  

 

2.2.4. L’aparició primerenca del gateig, pot compor tar l’aparició 

primerenca de la marxa? 

Si el nen explica en certa proporció a l’adult, també podríem dir que cada 

període de desenvolupament informa, en part, dels següents. És en base això 

que considero que és possible que l’inici primerenc del gateig pugui comportar 

un inici primerenc en altres períodes de desenvolupament postural, com ara 

l’inici de la marxa. 

L’estudi comparatiu més rellevant que he trobat al respecte, ha estat el             

d’Stamback (1978). En el seu estudi del desenvolupament postural ha 

confirmat  dades ja comprovades per altres autors, però a més a més, ha pogut 

avaluar les relacions entre les edats d’adquisició dels diferents aspectes del 

desenvolupament postural. Estableix que els nens avançats en el manteniment 

del cap ho estan també en la posició asseguda. Però no hi ha correlació entre 

la posició asseguda i la possibilitat d’incorporar-se sol fins a la posició 

asseguda. En l’adquisició de la posició dempeus i de la marxa, el què sorprèn 

és sobretot la gran dispersió d’èxits. També aquí és precís assenyalar que la 

precocitat en la posició dempeus no suposa sempre una precocitat en la marxa 

autònoma: els índexs de correlació entre aquestes dues variables són febles. 

Per tant, veiem que la correlació entre etapes de desenvolupament és variable, 

i que no van observar la relació entre gateig precoç i inici de la marxa 

primerenca...però sí podem constatar que entre d’altres etapes, com 

manteniment del cap i posició asseguda,  sí hi havia relació.  

Rigal (1987) també va observar que en l’evolució del control del moviment, es 

presenten variacions en el mateix nen: l’adquisició primerenca de la posició 

dempeus no implica automàticament una marxa autònoma primerenca.22 

                                                                                                                                               
21 L’autor, referenciant a Norval (1947) afirma que entre dos nens que tinguin el mateix pes en el moment de néixer, el més gran camina 

generalment abans que l’altre ( 22 dies per una polzada de diferència). L’edat mitjana de la marxa, en canvi, no difereix de forma significativa entre 

els nens i les nenes. 

22 L’autor, establint unes conclusions generals sobre el desenvolupament motor, afirma que aquest, a part de presentar variacions intraindividuals, 

varia també entre nens: “les edats mitges s’acompanyen de desviacions de precocitat o morositat des d’unes setmanes a diferents mesos, segons 

l’activitat motriu considerada.”  
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Finalment, Castillo Obeso (1997), fent referència a Haywwod (1993), afirma 

que l’experiència i l’entorn també influeixen en el desenvolupament motor. Un 

nen que té múltiples oportunitats de pràctica és probable que perfeccioni una 

habilitat a una edat més primerenca que un altre que no les té. Això significa 

que un nen pot estar relativament avançat en unes habilitats però no en 

d’altres. És a dir, un tècnic pot potenciar un treball que afavoreixi el control del 

to postural i el nen pugui seure abans que un altre, però si no potencia la 

motricitat de les extremitats, potser no caminarà abans que un altre. L’autora 

proposa que les pràctiques motrius que es realitzin en el medi aquàtic serveixin 

per enriquir el bagatge de les conductes motrius que el nen va adquirint 

madurativament i progressivament al llarg dels tres primers anys de vida. 

Assenyala les línies d’intervenció per tal d’afavorir el desenvolupament de les 

habilitats motrius bàsiques.  

  

2.2.5. Factors per fonamentar que el medi aquàtic p ot afavorir aquest 

procés d’acceleració 

Joven (1987 – 1989) destaca que un dels aspectes més tractats i debatuts de 

la natació com a estimulació primerenca és la possibilitat d’avançar i estimular 

processos  o mantenir / modificar alguns reflexos. L’autor destaca que de 

moment les investigacions no són concloents, però que aquestes pràctiques 

garanteixen una estimulació dins l’àmbit psicomotor molt beneficiosa vers la 

maduració del nen.  

Azémar (1975) afirma que el medi aquàtic té l’avantatge de modelar el cos del 

nen de la forma més global i equilibrada, afectant simètricament a la totalitat de 

l’aparell locomotor. 

Les referències en relació al desenvolupament motor i l’increment de les 

capacitats motrius també són constants. Cirigliano (1989) afirma que les 

pràctiques aquàtiques en general, i la natació en concret, son àmpliament 

acceptades i reconegudes perquè: 

- afavoreixen el desenvolupament simètric dels eixos longitudinal i 

transversal 

- rectifiquen i prevenen les desviacions de la columna vertebral 

- exerciten la destresa motriu 



 57 

- actuen com a prevenció de possibles retards psicomotors 

- eviten l’augment de l’atrofia muscular 

- desenvolupen la seguretat i domini de sí mateix 

- incrementen el coneixement i domini del cos 

- asseguren la supervivència del nen a l’aigua 

- afavoreixen la comunicació del nen amb l’adult i dels nens entre sí  

- milloren la qualitat de vida en general. 

Aquestes aportacions són les què, segons l’autora, ens permeten veure la 

matronatació23 com un agent educatiu adient per a la primera infància, doncs la 

formació física de base troba en la matronatació el més ampli espectre de 

realització, a una edat en què altres agents educatius són encara inabastables. 

Fouace (1979) aporta que dins de l’aigua el nadó pot llençar-se a executar 

moviments impossibles per a ell en un altre lloc, i aquesta mobilització muscular 

primerenca és excel·lent pel desenvolupament motor del nen. Borges (2003) 

afirma que aquestes pràctiques transcorren en un entorn específic. Destaca la 

major densitat de l’aigua, cosa que suposa una major intensitat en realitzar una 

tasca. Afirma que permet disminuir el percentatge de teixit adipós, enfortir els 

músculs, el teixit conjuntiu i el sistema càrdiorespiratori. Conclou que la natació 

per a nadons permetrà el desenvolupament psicomotor del nen, enriquint les 

seves experiències sensorials i motores. Sarmento (2003) afirma que l’aigua 

exerceix estimulacions a través de les seves propietats físiques en diferents 

sistemes (tèrmic, auditiu, visual, circulatori, energètic, tàctil, cinestèsic, 

laberíntic, per acció de la seva pressió hidrostàtica i la força de l’impuls) que 

possibiliten sensacions pròpies en la formació de l’esquema corporal. Muyor 

(2004) diu que determinades propietats del medi aquàtic com l’absència de 

gravetat el posen en avantatge davant el medi terrestre per acollir i estimular 

els primers moviments del nadó. En definitiva, cada vegada hi ha més proves 

que quan els nens tenen l’oportunitat d’aprendre habilitats motores abans del 

que és habitual, en condicions prou estimulants, solen respondre 

desenvolupant un nivell d’habilitat motora superior al normal en la seva edat 

(Wicstrom,1983). L’autor afirma que la seqüència de desenvolupament es pot 

predir i és semblant en tots els nens, però hi ha variacions en la velocitat amb 
                                                 
23  La matronatació (Cirigliano, 1992) és el nom que dóna l’autora a la seva metodologia i culmina en el domini “de les destreses i de les actituds 

de supervivència que acompanyen al saber de les normes de seguretat, autocura i prevenció de l’accident”. 
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què es produeixen els canvis. El procés natural d’aprenentatge de les habilitats 

motrius bàsiques la considera important, però si no és recolzada podria perdre 

oportunitats de progressar. L’avantatge del què podria semblar una introducció 

anormalment primerenca en aquestes habilitats es posa de manifest en l’èxit 

sorprenent que tenen els nadons quan se’ls ofereix l’oportunitat de nedar. 

Sembla que és l’oportunitat primerenca, més que l’anomenat reflex natatori, el 

factor realment important en l’èxit dels nadons en nedar.  

L’experiència positiva en activitats com la natació posen de manifest que, en la 

majoria dels casos, probablement no s’ofereixin oportunitats per millorar el 

desenvolupament d’habilitats fonamentals amb anticipació suficient (Wicstrom, 

1983). Tal i com afirma Ruiz Pérez (1994) citant a Illingworth (1983),              

aprendre a aprendre habilitats motrius té el seu origen en els cinc primers anys 

de vida. No proveir d’oportunitats d’acció o no estimular els desitjos d’aprendre 

a moure’s pot provocar una incapacitat permanent del subjecte per aprendre.  

El medi aquàtic, tal i com afirma Sarmento (2003), ofereix estimulacions a 

diferents sistemes que permeten sensacions pròpies en la formació de 

l’esquema corporal. D’entre elles destaca: 

- Una despesa energètica més gran conseqüència de la major 

conductibilitat de l’aigua. 

- L’acció de força d’impuls que provoca sensacions diferents mentre es 

produeix el moviment.  

Chorrin (1992) escriu que un dels seus objectius és el de millorar mitjançant les 

seves pràctiques les capacitats motrius de cada infant i de promoure, a través 

d’una pràctica aquàtica primerenca, el gust per les activitats físiques i la 

necessitat de moviment al futur adult. 

Lhermeneier (1996) cita estudis fets a Burdeos que han desvetllat que els nens 

que havien fet aquestes activitats eren més autònoms que la resta de nens de 

la llar d’infants.  

Finalment, Martín (1992)24 i Conde i al. (1997)25 consideren que l’activitat  de 

natació en nadons suposa una important base per futures adquisicions motrius 

que tenen un paper facilitador de possibilitats i potencialitats motores. En la 

                                                 
24 L’autor afirma que la natació permet al nen associacions molt útils pel posterior desenvolupament de l’habilitat sensorial i motora. 

25 Els autors reconeixen avantatges que es produeixen a través del treball en el medi aquàtic: de tipus social; increment i millora de les capacitats 

físiques; major capacitat d’orientació espai – temps i de percepció cinestèsica i tàctil. 
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mateixa línia, Franco i Navarro (1980) afirmen que l’ensenyament primerenc no 

pretén una altra cosa que habituar al nadó, des que neix, a estar en contacte 

amb l’aigua, ensenyant-li a fruir d’ella, avançant considerablement la seva 

habilitat motriu aquàtica i reforçant la seva personalitat i independència.  

Els avantatges d’aquestes pràctiques tenen repercussions en la conducta en 

general (Azémar, 1975); perquè s’incrementa una major intel·ligència motriu per 

haver fruït d’un camp més ampli d’experimentació (Gutiérrez Sanmartin i Díaz, 

2001); s’incorpora  la postura estàtica correcta com a conseqüència del balanç 

osteomuscular harmònic a partir del domini de la postura dinàmica en entorn 

aquàtic i aeri, s’utilitza el medi aquàtic i es potencia  les seves virtuts 

terapèutiques com a aportació correctora en els casos d’impediments pel 

trasllat terrestre autònom, evitant així l’increment de l’atrofia muscular i les 

seves seqüeles i el retard agregat de les conductes intel·ligents per absència 

de l’acció corporal i el vincle amb l’espai i els objectes; o incidint en l’equilibri 

(Cirigliano, 1989). L’autora afirma que en la matronatació, la companyia 

materna i el particular dinamisme i relativa estabilitat del cos a l’aigua, units a 

una exercitació variada de posicions, postures i actituds que provoquen 

respostes psicomotores globals, podrien ser determinants de l’increment de la 

capacitat equilibrada estàtica i dinàmica i de l’enriquiment de la imatge corporal 

en un moment evolutiu adientment precís. Cirigliano considera que els patrons 

de moviment bàsic són posicionals i és a partir de l’alineació del centre de 

gravetat que sorgeixen la direcció i orientació del moviment i l’espai. Sembla 

haver una correlació significativa entre el domini de la natació i l’equilibri. 

Les experiències amb nens amb diverses necessitats educatives especials 

també son nombroses. Sense ànim d’estendre’m en aquest punt, sols citaré a 

autors com Azémar (1975), Cirigliano (1989), Vázquez Menlle (1999) que 

aporten els avantatges que han observat  amb nens deficients mentals, 

disminucions sensorials o amb dificultats escolars, on s’han observat 

progressos, desbloquejos i avenços sorprenents dins de l’aigua. Destaquen la 

importància del complement dels programes d’aigua amb les tècniques de 

reeducació.  
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2.3.  La importància de l’estimulació 

Justo Martínez (2000) exposa que durant els primers anys de vida és 

quan té lloc el desenvolupament més ràpid i important de l’ésser humà i 

que és en aquest temps quan les estimulacions positives que provenen 

de l'entorn aportaran una major influència sobre el desenvolupament.  

La FNNP (1989) també afirma que els estudis neurològics tendeixen a 

provar que hi ha en els primers anys de vida una extrema sensibilitat del 

còrtex a les condicions de l’entorn i que les experiències viscudes 

contribueixen a la corticalització del cervell i a una millor adaptabilitat 

futura a l’activitat esportiva. 

González (2000) considera que és necessari estimular el 

desenvolupament maduratiu del nen, perquè d’aquesta manera adquireix 

una major capacitat per aprendre, facilitant així el desenvolupament de 

les seves capacitats.  

Diem i altres (1978) conclouen que el cervell infantil té més possibilitats 

de canvi, com més riques i sistemàtiques són les seves experiències 

externes.   

Escorihuela i altres (1993) es refereixen a la intervenció primerenca i la 

prevenció de dèficits futurs, referenciant la possibilitat que les 

experiències que viuen els infants en els cinc primers anys de vida 

puguin comportar uns canvis estables o bé alteracions en les estructures 

nervioses que en aquells moments estan creixent o madurant i això 

suggereix que les competències i capacitats de l’organisme adult podrien 

dependre, en part, de les habilitats adquirides durant aquest període. 

Això faria possible la intervenció primerenca i la prevenció de dèficits 

futurs. Els mateixos autors afirmen que, a nivell preventiu, dades 

obtingudes en diferents estudis mostren que l’estimulació cognitiva i 

motora pot alleugerir o modificar deficiències ja presents o bé pot actuar 

com a prevenció de l’aparició de possibles disfuncions en un futur. I són 

els mateixos autors que fan referència a estudis que han demostrat que 

viure en ambients enriquits incrementa el gruix de l’escorça cerebral i 

l’arbre dendrític de les cèl·lules nervioses, a més d’altres paràmetres 
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neurals, i que genera canvis en cèl·lules del cervell i en els sistemes 

immunològic i hormonal.  

Tots aquests canvis han estat associats a millores en tasques complexes 

d’aprenentatge.  

Marsellés i Jové (2000) afirmen que actualment hi ha un consens 

generalitzat en relació a que cal estimular adequadament els infants en 

el període inicial de creixement per tal de potenciar el seu 

desenvolupament mental i social i per evitar o corregir aquelles 

alteracions que puguin inhibir o alterar l’aprenentatge. 

La importància de l’estimulació en nens prematurs és també tractada per 

Escorihuela i altres (1993), doncs problemes que podem trobar en el 

llenguatge i en la parla, alteracions de la conducta i dificultats en 

l’aprenentatge són més freqüents en infants prematurs. Això ha 

comportat el desenvolupament de programes basats en l’estimulació 

suplementària per tal de prevenir-los. Generalment s’apliquen fins què el 

nen assoleix el pes adient. El tipus d’estimulació que té resultats més 

rellevants és la tàctil–cinestèsica (és la que té efectes més prometedors) 

i la combinació d’aquesta amb estímuls visuals, auditius o de tipus social.  

Els guanys que s’han observat són un increment del pes, una activitat 

més alta i millores en puntuació en escales de desenvolupament en els 

nadons estimulats, respecte als no estimulats (Field, 1986, citat per 

Escorihuela i altres, 1993). Les sessions solen ser diàries, de durada 

entre 5’-10’ a diferents hores del dia. Estan formades per carícies a la 

cara, extremitats i a l’esquena del nen. Altres tècniques comportarien 

flexions de cames i braços i carícies en diferents parts del cos.  

Un estudi de Solkoff i altres (1969), citat pels mateixos autors, mostra 

com la manipulació diària de nens prematurs durant cinc minuts 

provocaven un increment de pes més ràpid que el  grup control.  

També citen com a referència l’estudi fet per Field i altres (1986). Van 

estimular tàctil – cinestèsicament durant 12 dies desprès del naixement a 

nens prematurs, obtenint: 

1. Increment del pes diari 47% superior respecte al grup – control 

no estimulat. 
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2. Els subjectes estimulats van estar durant més temps desperts i 

actius que els no estimulats. 

3. Els nens estimulats tenien uns índexs més alts d’habituació, 

orientació i maduració motora i conductual.  

4. Els estimulats estaven un temps menor de permanència a 

l’hospital. 

Els autors reiteren la importància, realitzant estudis amb bessons, 

d’estimular en aquestes edats. Els nens estimulats responien millor a les 

respostes que els del grup control.  

Puc concloure aquest apartat considerant la importància provada de 

l’estimulació en aquestes edats, tant en la seva implicació  en  

l’aprenentatge, en l’adquisició de majors connexions neurals i com a 

prevenció de dèficits futurs i especialment en aquells nens amb 

problemes en el seu desenvolupament, com és el cas dels prematurs.  

  

2.3.1. Quan començar? 

Molts són els autors que defensen la precocitat dels aprenentatges 

Doman (1996); Diem (1979); Ruiz Pérez (1999)26 . Els tres autors estan 

d’acord que quan abans comencin a estimular al nen, molt millor. 

Greenough (1976) assenyala que un cop el nadó neix, entra dins d’un 

període crític on l’estimulació és molt important. L’autor puntualitza que 

no vol dir que l’estimulació no tingui cap efecte passat aquest període, o 

que un sol període determini totes les respostes.  

Escorihuela i altres (1993) aporten que els organismes es relacionen 

amb l’entorn des de molt aviat, i aquest exerceix sobre ells la seva 

influència.  

Les capacitats sensorials que tenen el subjectes poden comportar que 

determinades característiques de l’entorn resultin ràpidament familiars, 

produint-se així certs tipus d’aprenentatge.  

Això permetria fer hipòtesis sobre possibles efectes positius en 

l’organisme adult, a causa de les estimulacions en edats primerenques. 

                                                 
26 L’autor cita el següent: “Expliquen que una mare de l’antiga Grècia es va apropar a un Savi a demanar-li consell sobre quan havia de començar 

l’educació del seu nadó”. El savi li va preguntar quina era l’edat del seu fill, i ella va contestar que  un any. I el savi li va indicar: doncs duus un any 

de retard. “ 
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Traslladant aquesta hipòtesi al nostre tema d’estudi, podríem establir una 

hipòtesi sobre el fet que avançar una etapa evolutiva en edats 

primerenques pot tenir un efecte positiu visible en edats posteriors  - com 

ja apuntava Moreno, en l’entrevista inicial (vegeu Annex I) -.  

No cal oblidar, però, que la genètica és la base sobre la qual l’entorn 

exerceix la seva influència. El resultat final dependrà, per tant, dels dos 

tipus d’influència.  

 

2.3.2. Estimulació de la intel·ligència 

Molts són els autors partidaris d’estimular la intel·ligència mitjançant 

diverses activitats. Un d’ells, Doman (1996) ens proposa unes quantes 

activitats que realitza en el seu centre: ensenyar a llegir i ensenyar 

matemàtiques a un nadó de 12 mesos; ensenyar  a un nadó de 12 mesos a 

entendre i llegir una llengua estrangera (o dues o tres llengües); ensenyar a 

un nen de 20 mesos a escriure paraules, històries i obres de teatre; 

ensenyar a un nen acabat de néixer a nedar ; ensenyar a un nen de 18 

mesos a fer gimnàstica, tocar el violí o el piano, o a jugar a escacs. Segons 

l’autor, quan se li presenta a un nen petit alguna d’aquestes coses, la seva 

intel·ligència augmenta. Si se li presenten moltes coses, augmenta molt la 

intel·ligència. Si se li presenten totes aquestes coses amb alegria, amor i 

respecte, la intel·ligència es multiplica. 

Doman afirma que hi ha sis tipus d’intel·ligència: motriu, lingüística, manual, 

visual, inductiva i tàctil. La intel·ligència és el resultat del pensament. Els 

nostres fills són tant intel·ligents, com oportunitats els donem de ser-ho 

(Doman, 1996).  

Osterrieth (1981) aporta que seria erroni pensar que la importància de          

l’aportació externa en el desenvolupament es limita al terreny sensorial i 

motor. En conjunt, els nens més intel·ligents es troben en els ambients més 

rics en estímuls intel·lectuals. Alguns treballs referents a nens adoptats 

demostren que, després d’un període d’adopció en un ambient favorable, 

els nens es classifiquen intel·lectualment molt millor que els seus pares 

biològics. Berk (1998) cita estudis on els nens de mares biològiques amb 
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quocient intel·lectual baix que són adoptats per famílies de classe mitjana, 

aconsegueixen un quocient intel·lectual per sobre de la mitjana.  

En el mateix ordre d’idees, s’ha demostrat que el rendiment escolar 

d’aquests nens millorava en proporció directa a l’adopció primerenca i a un 

entorn pedagògic més favorable.  

Castillo Obeso (1997), afirma que és el nen qui construeix poc a poc la seva 

intel·ligència, desenvolupant totes les seves capacitats quan desplega 

l’activitat sobre el medi. “El pensament neix de l’acció. “ 

Boudakji (1992) referencia un estudi efectuat per la Universitat de Colònia, 

que demostra que els nens que van passar molta estona a l’aigua quan eren 

nadons, van resultar ser molt més desperts, atents i amb major 

independència. El mateix autor també cita a Tcharkovski, autor que afirmava 

que aquells nadons que neixen i es crien a l’aigua despleguen majors 

habilitats mentals i físiques. 

L’increment de la intel·ligència motriu és un altre dels aspectes més 

destacats per molts dels autors: Gutierrez Sanmartin i Díaz (2001) citant a 

Villanueva (1992) i  Camus (1993) afirmen que  els nadons nedadors tenen 

una major intel·ligència motriu per haver fruït d’un camp més ampli 

d’experimentació. Cirigliano (1989), també considera que la natació 

assistida permet associacions molt útils pel posterior desenvolupament de 

l’habilitat sensorial i motora del nen i per tant de la seva actitud intel·ligent, i 

que la natació i la gimnàstica assistides permeten associacions molt útils pel 

posterior desenvolupament de l’habilitat sensorio motora infantil i per tant de 

l’actitud intel·ligent del nen.  
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2.3.2.1. Relació entre el desenvolupament motor i l ’intel·lectual 

Hi ha un lligam existent entre el desenvolupament motor i l’intel·lectual 

(Osterrieth, 1981; Piaget i Inhelder, 1984; Escorihuela i altres, 1993; 

Grenough, 1976; Castillo Obeso, 1997). És per això que molts 

especialistes en aquestes edats insisteixen en la necessitat d’iniciar molt 

aviat les activitats motrius en els infants, adaptades a les seves 

possibilitats intel·lectuals i al seu desenvolupament físic (Doman, 1996; 

Escorihuela i altres, 1993; Pansu, 2002; Wicstrom, 1983; Ruiz Pérez, 

1994 i 1999; Grenough, 1976; Aguado i altres, 1997).  

El problema és que l’adult ha de saber adaptar-se a les possibilitats del 

nen i no fer adaptar el nen als seus desitjos de veure’l realitzar proeses, i 

aquesta és l’errada en la què van caure en un inici molts dels pioners de 

les pràctiques aquàtiques per a nadons, tal i com he detallat en el punt 

1.2 (vegeu Pràctiques fortes). 

Osterrieth (1981) considera que el nen té la tendència de forma natural 

d’assolir el nivell intel·lectual característic de l’ambient on s’ha 

desenvolupat. Berk (1998) afirma que cada subjecte respon a l'entorn de 

forma única a causa de la seva composició genètica i que les 

combinacions úniques de genètica i entorn duran a les semblances i 

diferències en la conducta. Si organisme i entorn es troben en interacció 

contínua, segons les característiques de l’entorn certes disposicions 

hereditàries seran sol·licitades i afavorides27.  

Es troben també altes correlacions entre pares i fills en aspectes on 

ningú pensa invocar a l’herència (ex: criteris sobre la família, la vida 

social i política, etc.). És difícil posar en dubte la part de l’herència en la 

intel·ligència general. Segons Osterrieth (1981), hi ha especialistes que 

han arribat a estimar que els factors hereditaris intervenen en un 80% en 

el nivell intel·lectual general, i les influències de l’entorn intervenen en el 

20% restant, influència que l’autor considera gens menyspreable, i jo 

comparteixo plenament.  

 

                                                 
27 Berk (1998:424) cita un estudi que demostra que els períodes d’escolaritat influeixen en el QI dels seus alumnes, i on deixar l’escolaritat o 

reduir-la, comporten una disminució del seu QI.   
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Ara bé,  la següent afirmació d’ Osterrieth (1981) defineix el plantejament 

del qual parteixo: no s’hereta la intel·ligència, la memòria, el sentit de 

l’humor, com s’heretaria una vaixella dels pares. Organisme i ambient es 

troben en interacció contínua: segons les característiques de l’entorn, 

certes disposicions hereditàries són autoritzades, sol·licitades i 

afavorides. Una mateixa disposició hereditària tindrà un gran nombre 

d’oportunitats de manifestar-se molt diferentment, a nivell de conducta, 

segons les èpoques, els ambients i la història dels subjectes. 

D’acord amb aquestes idees i seguint a Mayor i altres (1985), puc 

afirmar que: 

� L’infant té un desenvolupament potencial, que està obert a les 

influències de l'entorn  

� Depenent de les oportunitats a les quals el nen té accés (i que li 

proporcionem), les potencialitats presents genèticament podran 

manifestar-se i desenvolupar-se, o quedar-se en estat latent, i no 

arribar a exterioritzar-se mai. 

La nostra herència contribueix a determinar el que és l’entorn per 

cadascú de nosaltres... i els educadors, hem de possibilitar que l’entorn 

sigui el més ric possible. 

 

 

 2.3.3. Estimulació primerenca: avantatges  de la i ntervenció oportuna 

La manipulació i el control de les circumstàncies influeixen en el 

desenvolupament motor i en l’adquisició d’habilitats motores (Wicstrom, 

1983). S’hauria de considerar com un aspecte positiu. El seu objectiu 

principal és evitar retards en l’adquisició d’habilitats motores, estimulant el 

progrés en el moment en què el nen és capaç, pel seu desenvolupament, de 

millorar. El seu propòsit és promoure un desenvolupament òptim d’habilitats.   

El problema principal de la intervenció i l’enriquiment consisteix en 

determinar quins estímuls, en quina proporció i en quin moment s’haurien 

d’oferir perquè es produeixi un desenvolupament motor òptim.  
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Resultats positius, com els dels programes de natació infantils, serveixen de 

prova pragmàtica per ajudar a validar els procediments.  

L’experiència primerenca en la primera infància és un factor important de les 

diferències individuals en l’organisme infantil, tal i com afirma Greenough 

(1976). La simple manipulació, segons l’autor, pot constituir una estimulació 

tant constrenyent i profunda com les formes d’estimulació més òbviament 

traumàtiques. És possible que cert grau d’experiència generadora d’estrès 

en la primera infància, segueix afirmant l’autor, sigui necessària per una 

bona adaptació de l’organisme a l’entorn amb què s’enfrontarà en la seva 

vida posterior. Uns altres autors favorables a l’aplicació de l’estimulació 

primerenca són Aguado i altres (1997). Segons ells, és aquí quan es  

contribueix a accelerar o desenvolupar les possibilitats psicofísiques del 

nen. Un correcte desenvolupament sensoriomotriu és clau per facilitar els 

aprenentatges i per prevenir les seves dificultats, objectiu que ha d’estar 

present en tota l’Educació Infantil. Escorihuela i altres (1993) afirmen que 

diferents estudis han mostrat que els nadons que han rebut estimulació tàctil 

– cinestèsica puntuen millor en ítems d’orientació visual i auditiva, 

d’exploració motora i de maduració. L’estudi de Hopkins i Westra (1990), 

citat pels mateixos autors, mostra que els exercicis motors i els massatges 

que van ser administrats per les pròpies mares van avançar el gateig i el fet 

de començar a caminar. El fet que generalment hi hagi retards en el 

desenvolupament motriu dels nadons prematurs fa que l’estimulació tàctil – 

cinestèsica o variants sigui especialment interessant per aquests nens.  

 

D’aquest punt puc concloure que hi ha un consens en un gran nombre 

d’autors en la importància de l’estimulació des dels primers mesos de vida, 

que es centren en l’estimulació amb nadons i en la influència que aquesta 

pot exercir per accelerar o desenvolupar l’adaptació del nen a la seva vida 

posterior, per prevenir dificultats, per avançar etapes evolutives, en cas de 

retards manifestos, etc. Per tant, realitzar un programa aquàtic d’estimulació 

primerenca, amb l’objectiu d’obtenir millores en el desenvolupament de 

l’infant, estaria recolzat teòricament per aquests autors.  
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2.3.4. Problemes per manca d’estimulació o estimula ció incorrecta 

Els problemes derivats quan hi ha una manca d’estimulació són referenciats 

per Woolfson (2001): 

- Manca de motivació i del nivell d’activitat en general. S’acostuma tant 

a no tenir res a fer, que al final prefereix més la inactivitat. 

- Passivitat... fins i tot quan se li proposen activitats i joguines. Encara 

que mira els objectes que li atrauen, no està preparat per implicar-se 

activament amb ells.  

- Inquietud fàcil. Els nens s’estimen més un ambient tranquil, que un 

amb molta gent i soroll. En aquest darrer cas, es posen nerviosos i 

s’alteren. Poden arribar a plorar si algú vol jugar amb ells. 

- Manca d’expressió. Expressions facials menys comunicatives, 

somriures menys animats, ...moviments corporals en general menys 

dinàmics. 

- Poques queixes. Plora amb menys freqüència, perquè s’acomoda a 

viure amb menys estímuls.  

Vázquez (1999) també ens alerta dels perills de l’absència d’estimulació: 

l’educació errònia durant els primers anys és tan perillosa degut a què les 

actituds del nen petit vers ell mateix, vers l’aprenentatge i vers 

l’escolarització, es determinen en aquests moments.  

Si un nen té èxit en aquests tres primers anys d’escolarització, generalment 

li serà fàcil progressar posteriorment, independentment de la variable 

qualitat de la mateixa. Però si aquests tres anys són difícils, li resultarà molt 

difícil compensar els efectes negatius posteriorment. 

Osterrieth (1981) també afirma que s’ha pogut demostrar en els animals que 

l’absència d’exercici o d’estimulació en un moment determinat del seu 

desenvolupament pot provocar l’absència o la inferioritat permanent en 

algunes activitats motores. Hi ha algunes raons per pensar que també pugui 

passar amb l’infant. Sembla que, passada l’edat de sis anys, ja no hi ha 

probabilitats que el llenguatge s’estableixi.   

Da Fonseca (1988) també alerta que la restricció de moviment pot originar 

retards de l’evolució motora, sobretot si va acompanyada de manca 

d’estimulacions actives i emocionals. Finalment, Cirigliano (1989) també 
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comparteix que un entorn pobre en oportunitats d’aprenentatge és tant 

negatiu com un altre densament carregat d’estimulacions caòtiques. 

 

Podem observar, doncs, que estimular al nen no sols és important pel seu 

futur desenvolupament (com hem vist en el punt anterior); a més a més, 

podem prevenir problemes derivats d’una intervenció no adient (retards 

d’evolució motriu, ...). 

 

2.3.5. Problemes per excés d’estimulació 

Molts són els signes que ens poden fer veure que el nen està 

excessivament estimulat.  Woolfson  (2001)  en cita uns quants: 

- Irritabilitat. No li agrada que el bombardegin amb activitats 

estimulants a totes hores del dia.  

- Manca de concentració. Un excés d’estimulació redueix encara més 

la seva capacitat de concentració, i és habitual que passi d’una 

joguina a altre en pocs segons.  

- Cansament. El nadó no vol la joguina ... amb mirar-la ja en té prou. 

Ja té prou estimulació pel moment.  

- Inquietud. Un excés d’estimulació minva la necessitat de pensar per 

ell mateix ... no s’ha de molestar en buscar les seves pròpies 

experiències de diversió o aprenentatge. Està inquiet fins que li 

ofereixen la següent activitat estimulant. 

- Incapacitat de dormir. L’excés d’estimulació el manté massa actiu a 

l’hora de dormir i experimenta dificultats per desconnectar. Les 

pautes de son queden interrompudes. 
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2.4. Necessitats del nen 

Lleixà i altres (1997) ens exposen quines són les necessitats del nen que 

haurem de tenir presents dins la seva realitat global, quan planifiquem els 

espais, els materials a utilitzar, etc. Aquestes necessitats han de permetre i 

promocionar el desenvolupament global del nen en totes les dimensions:  

• Necessitats afectives. Punts de referència físics i humans que donin 

seguretat i estabilitat a l’infant. Ha de trobar en aquests espais un cert 

ordre i atmosfera agradable i acollidora.  

• Necessitat d’autonomia. Els nens passen en aquesta època d’una total 

dependència de l’adult a un grau d’autonomia important. 

• Necessitat de moviment. Espais que estimulin el moviment i destreses 

motores. 

• Necessitat de socialització. L’infant necessita relacionar-se i comunicar-

se amb altres nens i adults, tenir la possibilitat de cooperar, compartir 

experiències,...i també necessita un espai propi, lligat al sentiment de 

privacitat. 

• Necessitats fisiològiques. Alimentació, son, etc. 

• Necessitat de descobrir, explorar, conèixer. El nen s’enriqueix de l’entorn 

que l’envolta, aprèn d’ell, experimenta, coneix, transforma. Cal preveure 

entorns rics en estímuls, buscant la qualitat per sobre de la quantitat.  

Dins de l’entorn aquàtic, durant les sessions, intentarem satisfer en la mesura 

del possible aquestes necessitats:  

• Necessitats afectives. La presència d’un dels dos pares, o d’una persona 

de referència pels nens (avi, germà/na, etc.) és vital. Com ja hem 

explicat anteriorment, algunes pràctiques aquàtiques “eliminen” als pares 

de les sessions, i és sols el monitor el què interactua amb els nens. La 

meva opinió és que únicament amb la persona de referència pels nens 

cobrim aquesta necessitat. La necessitat d’aquesta presència també la 

recolzen autors com Camus (1993); Vázquez (1999); Azémar (1975); 

Imeroni (1992).  
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• Necessitat d’autonomia. S’intenta donar sempre al nen el màxim poder 

d’autonomia i de decisió possibles, mitjançant l’ajut de materials auxiliars 

(xurros, màrfegues) i de l’assessorament familiar sobre la millor manera 

de subjectar als nens perquè això sigui possible. 

• Necessitat de moviment. Tot l’espai de la piscina, i la major part de les 

activitats, es preparen perquè el nen pugui lliurar-se a aquesta 

necessitat de moviment.  

• Necessitat de socialització. Donada aquesta necessitat, les classes es 

faran sempre en grups, el nombre del qual dependrà de diversos 

aspectes: mida de la piscina, fondària, etc., descartant sessions 

individuals (un nen – un pare/mare – un  tècnic). 

• Necessitats fisiològiques. S’assessora a les famílies sobre les millors 

condicions per realitzar l’activitat amb seguretat: menjar una hora abans 

com a mínim; intentar no despertar-lo d’una migdiada per venir a fer 

l’activitat, etc.  

• Necessitat de descobrir, explorar, conèixer. L’àrea de la piscina ha de 

ser un espai que inciti al joc , a l’exploració , al descobriment... ha 

d’incitar, però no atabalar al nen amb un excés de materials “ surant” per 

l’aigua sense cap objectiu. Si una o diverses joguines estan la major part 

del temps arraconades, sense que ningú els faci cas, és que la seva 

presència no era necessària. 

Aquestes necessitats han d’estar cobertes en el treball aquàtic que faig amb els 

nadons. No es pot deixar de banda cap d’elles, i considero que un treball 

aquàtic a aquestes edats, no es pot considerar educatiu si en deixa de complir-

ne alguna. Així, no estaria d’acord amb aquelles pràctiques aquàtiques que, 

com Fouace (1979) proposa, els pares no participen i és sols el monitor que 

entra en contacte amb el nen, doncs no es cobriria la necessitat afectiva del 

nadó. Els tècnics aquàtics tenen una responsabilitat en el treball en aquestes 

edats que va més enllà de ensenyar moviments dins el medi aquàtic ... són 

educadors i, com a tals, han d’incidir en l’educació del nadó.  
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2.5. Com aprenen els nadons? 

El desenvolupament motor, segons Díaz (1999) és un procés format pel 

creixement, per la maduració i per l’aprenentatge. Aquesta importància de 

l’aprenentatge perquè es produeixi el desenvolupament és també recollida per 

Villar (2003), que tracta el desenvolupament com un procés interactiu 

d’ensenyament – aprenentatge, destacant el paper socialitzador d’aquest i la 

importància que es produeixi mitjançant un subjecte més competent                         

(referenciant la teoria sòcio – cultural de Vigotski). Així, doncs, perquè es 

produeixi aquest desenvolupament, cal que ens assegurem que el nadó aprèn.  

Els nadons aprenen, seguint la proposta de Bassedas i altres (1996) a través 

de:  

1. L’experiència amb els objectes. El procés de coneixement dels infants 

s’inicia sempre des de molt petits amb una exploració dels objectes. En 

la mesura que va tenint experiències amb els objectes, els esquemes 

d’acció es van ampliant, diversificant, coordinant, fins arribar a conductes 

que es podrien anomenar complexes: anàlisi de l’objecte, acció i treure 

conclusions sobre les seves característiques. Aquesta exploració i 

experimentació constant que l’infant fa sobre els objectes al llarg dels 

seus dos primers anys de vida li proporcionen un coneixement del món 

que l’envolta. Mitjançant els processos que Piaget va anomenar 

d’assimilació (aplicació del mateix esquema a diferents objectes i 

situacions) i d’acomodació (petits canvis que l’infant introdueix en els 

esquemes per tal d’adaptar-se a situacions diferents), l’infant fa un 

aprenentatge del món que l’envolta, i aprèn a resoldre les situacions 

amb les què es troba, alhora que va posant en pràctica esquemes cada 

cop més complexos per indagar i intervenir en la realitat. Els subjectes 

tenim una necessitat innata de mantenir una sensació d’ordre i 

predictibilitat en la vida i aquesta necessitat és la que recerca l’equilibri. 

Assolir aquest equilibri no és una tasca fàcil i es produeix mitjançant el 

procés d’adaptació. És per tot això que dins (i també fora) del medi 

aquàtic cal fomentar les situacions de joc, l’experiència i la manipulació 

d’objectes diversos, i la realització d’experiències que siguin a l’abast de 

la comprensió dels nens i les nenes d’aquesta edat. 
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2. L’experiència amb situacions de la vida quotidiana. Li permeten formar-

se esquemes que l’ajuden a predir i anticipar què és natural que passi en 

una determinada situació, a imaginar el resultat d’una acció, etc. 

Mitjançant aquestes situacions, l’infant aprèn a : 

� Identificar els objectes que és previsible trobar-se 

� Situar com estan habitualment les coses a l’espai 

� Comprendre la successió temporal de determinades situacions. 

És per això que en les sessions amb els infants d’aquestes edats hi ha 

experiències variades però amb un cert component de reiteració i de 

rutina, que contribueix a donar-los seguretat i una certa sensació de 

control sobre els esdeveniments quotidians. Les rutines que aprenen 

són: 

� Abans d’iniciar la sessió (arribar a la piscina; li treuen la roba al 

costat de la piscina mentre la monitora el saluda; anem a buscar 

una joguina; anem a les màrfegues que hi ha fora de l’aigua; 

juguem una estona lliurement; entrem a la piscina amb el pare/ 

mare)  

� Iniciant la sessió (comencen reconeixent l’espai de la piscina amb 

el pare/ mare: observen quin és el material que hi ha dins de 

l’aigua – la tècnica sempre decideix el què hi haurà, doncs tot 

material té una funcionalitat determinada -; noves salutacions amb 

la monitora – ara dins la piscina -; etc.) 

� Un cop acabada la sessió (estona de joc lliure; recollida de 

material – sempre i quan  el nen ho pot fer sol, o amb un petit ajut 

-; es treu el banyador als infants – dins l’espai de la piscina -; es 

vesteixen i preparen per marxar a casa; la tècnica s’acomiada 

dels infants). 

3. Premis i càstigs.28 En totes les situacions en què es fa un aprenentatge 

de normes de conducta són útils els premis i les limitacions que siguin 

pertinents per reforçar o evitar una conducta determinada. Aquests 

conceptes van ser la base dels aprenentatges conductistes, els quals 

aplicaven programes de reforçament de càstigs i recompenses per tal 
                                                 
28 Toro (1981) ens fa una anàlisi de les diferents tipologies del càstig, i dels perills que pot comportar una educació bàsicament punitiva 

(repressiva o castigadora), que sols genera ansietat en el nen i pot arribar a provocar una desorganització del seu comportament.  
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d’obtenir la conducta desitjada dels nens. Pozo (2002) considera que el 

càstig és una eina eficaç per moldejar les conductes dels nens vers 

aquelles accions desitjables i les indesitjables. El límit que apliquem als 

nens serà verbal: “no”, i el reforç serà de caire afectiu: “molt bé”, 

somriures, carícies, petons,...És important que el nen sàpiga des de 

l’inici que en el medi aquàtic hi ha conductes que no es poden fer (ex: 

llençar-se sol sense l’atenta vigilància d’un adult) i d’altres que suposen 

un premi (somriure, gratificació oral) com fer bé una acció que li proposa 

la monitora o la mare (ex: anem picant de peus i mans fins la vorera de 

la piscina) 

4. La imitació. Els infants de l’etapa d’educació infantil aprenen molts cops 

per imitació d’allò que veuen i viuen al seu voltant. Els infants imiten 

expressions, maneres de fer, actituds, comportaments envers les altres 

persones. Mitjançant la imitació poden aprendre de les persones que per 

a ells són models, i a reviure, controlar i representar situacions viscudes. 

És un dels motius pels quals és tan important la presència dels pares 

dins de les classes, i el vincle afectiu amb el tècnic aquàtic, doncs pot 

proporcionar al nen conductes aquàtiques a imitar, que els pares 

desconeixen fins al moment. Depenent de la influència que el tècnic té 

amb el nen, els gestos a imitar seran reproduïts per ell, o pels pares. Es 

sol utilitzar per aprendre gestos específics (picar de peus, de mans, ...) o 

per ensenyar a gratificar determinades accions (ensenyar a imitar com 

aplaudim desprès d’haver fet una acció correcta).  

5. L’aprenentatge compartit. Els moments en què la persona adulta deixa 

que l’infant participi en la situació o bé el convida a participar-hi perquè 

sap que serà capaç d’aconseguir èxit en la seva actuació, serveixen per 

potenciar el desenvolupament de l’infant. L’adult hauria d’ actuar a la 

zona de desenvolupament potencial de l’infant. Aquest tipus d’interacció 

és la que permet que l’infant aprengui i que avanci en les seves 

capacitats (Baquero, 1996; Castejón i altres, 2003; Triadó i altres, 1998; 

Bassedas i altres, 1996).29 

 
                                                 
29 Importància de l’aprenentatge com un procés culturalment organitzat i d’actuar sobre aquesta zona de desenvolupament potencial ( resolució de  

problemes amb l’ajut d’un adult o company més capaç)  
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Però no qualsevol tipus d’interacció és vàlida; hi ha tres condicions perquè 

això sigui possible: 

o L’infant ha d’haver adquirit un cert grau de maduració que li 

serveixi de base, a partir de la qual pugui aconseguir nous nivells 

de desenvolupament (és poc útil gastar moltes energies a 

estimular un infant de vuit mesos a que camini, si encara no ha 

aconseguit un nivell de maduració neurològica i muscular que li 

ho permeti). 

o Cal partir del lloc on és l’infant: com menys competències té, més 

ajudes caldrà donar-li.  

o Les situacions d’interacció han de ser motivadores i que se sentin 

tranquils, confiats i que en el seu decurs s’estableixi una relació 

positiva i gratificant. 

Bassedas i altres (1996), aporten que per afavorir l’aprenentatge cal: 

1. Potenciar i afavorir el desenvolupament màxim de les capacitats, tot 

respectant la diversitat i les possibilitats dels diferents alumnes.  

2. Compensar  desigualtats socials i culturals. Quan arriben, cadascun ha 

tingut unes experiències i unes vivències familiars diferents. Aquestes 

experiències, juntament amb unes característiques pròpies genèticament 

adquirides, configuren un grau determinat de competències. Aquestes 

característiques diferencials es fan més paleses en nens i nenes que 

han viscut situacions amb mancances greus. Una de les finalitats seria 

compensar aquestes diferències. 

3. Preparar per un bon seguiment de l’escolaritat obligatòria. Donar entitat 

pròpia a aquesta etapa educativa.  

Lleixà  i altres (1997) creuen que cal: 

1. Ajust a les característiques de l’objecte. Gràcies a l’assaig – error ajusta 

els seus moviments a les exigències de l’objecte. És important oferir al 

nen una gran varietat i diversitat d’objectes que pugui manipular, doncs 

al temps que milloren les capacitats perceptives s’incrementa el repertori 

motriu del nen.  
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2. Presa de consciència del moviment. Reflexionar amb els nens sobre les 

condicions que faciliten el gest i fer-lo més eficaç. Provocar situacions en 

base a: 

- Materials diferents 

- Variació en la col·locació postural 

- Variació de les superfícies de contacte 

- Utilització diferenciada dels segments 

- Diferents trajectòries segmentàries 

- Contraccions de diferent intensitat 

 

 

Resumint aquests aspectes, puc dir que per assegurar diferents aprenentatges 

dins de les nostres sessions del programa d’activitats aquàtiques, que 

afavoreixin el desenvolupament motor, s’ha de tenir present: 

� Que el nen pugui experimentar amb els objectes. 

� Que les situacions produïdes comportin la formació d’esquemes sobre 

hàbits de la vida diària. 

� Utilitzar premis i càstigs per assolir les conductes desitjades, sols en 

aquells casos que sigui difícil accedir mitjançant metodologies 

comprensives.  

� Potenciar l’ús de la imitació dins la metodologia d’aprenentatges que 

utilitzem. 

� Que el tècnic aquàtic i el pare/mare es designin com a mediadors de 

l’ensenyament – aprenentatge.  

� Afavorir un desenvolupament màxim de les seves capacitats, tot 

respectant la diversitat i individualitat. 

� Donar un significat i paral·lelisme educatiu  a aquesta activitat. 

En definitiva, és molt important prendre consciència de les seves possibilitats, 

la dels altres, i la dels objectes que estan situats al seu entorn. 
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3. El programa d’activitats aquàtiques 

Tal i com hem vist en les dimensions d’estudi en les activitats aquàtiques en la 

primera infància (vegeu punt 2), el desenvolupament motor i les etapes 

evolutives són processos individuals, condicionats tant per les característiques 

genètiques de l’infant, com pels aprenentatges que es produeixen en l’entorn. 

Aquests factors em duen a elaborar un programa aquàtic que, sota unes 

condicions específiques que detallaré en aquest punt, pugui afavorir els 

aprenentatges que realitza l’infant en el medi aquàtic i pugui incidir en l’avenç 

d’algunes de les etapes evolutives. 

3.1. Condicions per a la realització del programa d ’activitats aquàtiques 

Els programes d’activitats aquàtiques s’han de planificar en unes condicions 

que tinguin en compte les recerques prèvies de diferents autors per poder 

treballar d’una forma segura i educativa. Així, destaco a continuació les 

condicions que considero més importants: 

Quan comencem ... i quan acabem? 

No hi ha un consens generalitzat sobre l’inici adient d’aquestes pràctiques:  

 Des dels zero mesos: Chorrin  (1992); Franco (1992) 

 A partir de dues setmanes: Castillo i González (1993) 

 A partir de sis setmanes: Ahr (2000) 

 Dos mesos: Diem, Bresges, Hellmich (1978) 

 Tres mesos: Fouace (1979); Fontanelli (1985) citat per Moreno                    

(2003); Moreno (2003); Guerrero (1998); Castillo Obeso (1992)  

 Entre tres – sis mesos: De Paula, 2003 

 Als cinc mesos: Muyor (2004) 

Tampoc hi ha consens sobre la data de finalització: 

 Fins els dotze mesos: Franco (1992) 

 Fins els vint - i - quatre mesos: Castillo Obeso (1992) 

 Fins els vint - i quatre / trenta - sis mesos: De Paula (2003); Moreno            

(2003) 

 Fins els tres anys: Muyor (2004); Castillo i González (1993) 

 Fins els quatre – sis anys: Sarmento (2003)  

 Fins els sis anys: Chorrin  (1992) 
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De Paula (2003) fa constar davant d’aquesta manca d’unitat, que aquestes 

pràctiques solen començar entre els tres i els sis mesos, i acabar entre els vint 

– i quatre i trenta - sis mesos. Al respecte haig de manifestar que en l’actualitat 

sí que s’inicien en aquesta franja d’edat, però solen acabar als vint – i quatre 

mesos, i jo proposaria començar a partir dels sis mesos (la temperatura de la 

piscina no afecta tant al nadó, se sent capaç d’estar dins el medi aquàtic sense 

patir massa fred) i acabar als trenta - sis mesos (molts nens, quan acaben als 

vint - i quatre mesos, no tenen un programa específic per assistir fins als trenta 

- sis mesos, on s’incorporen principalment a través de les escoles. D’aquesta 

forma seguirien en contacte amb aquestes pràctiques de forma continuada). 

Grups d’edat  

Bassedas, Huguet i Solé (1996), divideixen en dos estadis les adquisicions en 

relació a les capacitats motrius: 

- Al llarg del primer any de vida, que finalitzen amb la capacitat de 

locomoció independent. 

- Entre el segon i el sisè any de vida, on es produeix l’exercitació i 

el control de totes les habilitats motrius bàsiques (caminar, córrer, 

saltar,...). En aquest període s’arriba a assolir el domini i el 

coneixement de les parts de cos i de llurs possibilitats motores. 

És sobretot per aquest motiu que la majoria dels autors divideixen els grups de 

nadons en dos grups d’edats:  de quatre mesos a 1 any, i d’un a dos anys.  

Si el treball que es realitza en el medi aquàtic possibilités l’avenç en l’inici  de 

la locomoció independent, ens podríem plantejar l’assoliment d’aquesta 

independència com el fet determinant a l’hora de dividir els grups30, per sobre 

de l’edat cronològica, però actualment la majoria d’instal·lacions es regeixen 

per un criteri cronològic de divisió, per sobre del d’assoliments motrius. Castillo 

i González (1993) també són partidàries d’homogeneïtzar els grups atenent al 

criteri d’”experiència similar”, per sobre de l’edat cronològica.  

 

 

 

 

                                                 
30 Oña ( 1992) també considera que l’edat cronològica del subjecte és sols una referència genèrica.  
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Nombre d’alumnes per sessió 

El nombre d’alumnes per sessió també varia segons els autors. Conde (1997) 

aconsella entre sis i vuit alumnes per monitor, doncs l’interessa afavorir el 

caràcter individualitzat, tenint en compte la gran exigència d’atenció i contacte 

que requereix la intervenció amb els nadons i els pares.  

Castillo Obeso (1992 i 1993) proposa deu nens com a màxim. 

El nombre d’alumnes dependrà de diferents factors:  

a) La mida de la piscina. 

b) L’edat del nens (quan són més petits, l’atenció del tècnic vers el 

nadó i el pare és més alta, doncs els dos són més dependents de 

les indicacions del tècnic per assolir les bases del domini de 

l’entorn aquàtic. En canvi, en alumnes més grans i més 

independents, l’atenció del tècnic vers els pares i els fills no és tan 

gran i es podria ampliar el nombre d’alumnes per sessió. 

c)  El tipus de metodologia utilitzada (en estils d’ensenyament més 

directius, el nombre d’alumnes sol ser més reduït, doncs l’atenció 

tècnic – nadó és força individualitzada; en canvi, en metodologies 

menys directives, l’aprenentatge per descobriment permet tenir al 

mateix temps a un major nombre d’alumnes per sessió). En el 

tipus de metodologia que proposo, l’atenció en les primeres 

sessions és força elevada, per tant un nombre de sis – set 

alumnes per sessió seria l’adient; però un cop l’infant ja comença 

a ser més independent (amb / sense ajut de material auxiliar) es 

podria treballar amb deu – dotze alumnes per sessió.  

Durada de la sessió 

La durada de la sessió també depèn del tècnic: entre 30’-45’ segons Pansu        

(2002); Ahr (2002) comenta que cal fer una  progressió des de 15’ a les 

primeres sessions, fins arribar a 45’; Moreno (2003) també proposa començar 

de forma  progressiva 15’/20’ i anar incrementant 5’ cada sessió; Franco (1985 i 

1992) planteja entre 15’ – 30’ i  mai sobrepassar els 45’; Castillo Obeso (1992) 

planteja  60’. 

Jo comparteixo el criteri de començar amb poc temps (15’- 20’) en edats de 4 a 

6 mesos i anar incrementant el temps de permanència dins el medi aquàtic fins 
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a 30’ – 45’. Amb infants de més d’un any, podem treballar sense problemes 30’ 

– 45’ des de les primeres sessions.  

Freqüència més adient  

Pel que fa al nombre de sessions setmanals, tampoc hi ha un acord 

generalitzat.  

 Diem, Bresges, Hellmich (1978) proposen un cop per setmana.. 

 Moreno (2003), dos cops per setmana 

 Franco (1992) recomana una assistència de tres a cinc sessions per 

setmana. 

Moulin (2001) considera que és fàcil poder establir un vincle de causa – efecte 

entre les sessions de piscina que realitza el nen i la mobilitat que adquireix en 

l’aigua, però és més difícil poder demostrar que la freqüència d’assistència té 

una influència directa sobre el desenvolupament de la persona.  

Castillo (2003) afirma que és la qualitat de la pràctica i no la quantitat la que 

propicia l’aparició de més canvis substancials en l’activitat motriu aquàtica.  

Comparteixo l’opinió de Castillo Obeso, considerant que la qualitat de les 

intervencions és determinant, encara que considero que, com a mínim, caldria 

garantir l’assistència un cop per setmana.     

Temperatura de l’aigua 

La temperatura de l’aigua adequada varia segons els autors: Roman i Rueda 

(1983) estableixen l’interval idoni entre 27º31 i 30º; Franco (1992), Castillo 

Obeso (1992) i Chorrin (1991) entre 30º i 32º; Vivensang (2003) entre 31º i 32º; 

Vanina (2002) superior a 33º. Malgrat hi ha una majoria d’autors que estarien 

entre els 30º i els 32º, la meva experiència  recomanaria una temperatura més 

propera a la que proposa Vanina, doncs com més s’apropa la temperatura de 

l’aigua a la corporal del nen, més a gust es troben. 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Castillo Obeso ( 2001) en el seu estudi realitzat a temperatura d’aigua a 27º, considera que en nombroses sessions els nens van “adoptar 

posicions agrupades o respostes fisiològiques com tremolor o canvi de color en la pell”, que els va fer obligar a acabar la sessió. L’autora considera 

que hagués estat més favorable treballar a 30º - 32º.  
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Fondària de la piscina 

La fondària de la piscina també varia en les diferents propostes. Franco (1992) 

recomana que estigui entre 1 m i 1’60m, i Castillo Obeso (1992) que permeti fer 

peu als pares.  

Per mi la piscina ideal hauria de tenir dues alçades: una, a 70 cm – 80 cm, 

doncs és molt positiu pels nens que comencen a caminar ho puguin fer dins del 

medi aquàtic; i l’altre, a 1’20 – 1’30, perquè permet al pare/ mare treballar amb 

el nadó de forma còmoda. 

Organització de l’espai 

Tal i com proposen Lleixà  i altres (1997), l’organització de l’espai ha d’afavorir 

l’activitat d’exploració, sense que això vulgui dir que potenciï la dispersió. 

També és important que possibiliti l’autonomia, tant la personal com la 

intel·lectual. Perquè això s’aconsegueixi cal organitzar punts de referència clars 

perquè el nen i la nena es puguin orientar fàcilment.  Cal que els alumnes 

puguin intervenir de forma creativa en els possibles canvis de la distribució del 

material amb la finalitat d’aconseguir millors resultats i potenciar la capacitat 

imaginativa. 

No hi ha consens entre els autors sobre si les pràctiques aquàtiques amb 

nadons es poden fer amb altres activitats paral·leles dins el mateix espai (per 

exemple classes per nens d’edats més grans, per embarassades, ...), tal i com 

aconsella Castillo Obeso (2003); o si no s’aconsella fer-ne cap de forma 

simultània, tal i com defensen Conde (1997) i Franco (1992) ...encara que 

podem trobar més posicions favorables a la segona proposta. Jo em decanto a 

no tenir cap altre activitat paral·lela, doncs el treball dels alumnes és més 

favorable (no es distreuen tant i no se’ls veu molestos amb el soroll del costat).  

Material  

L’ús o no de materials en el medi aquàtic, i quins han de ser, no és un criteri 

unànime entre els diferents autors. 

Castillo Obeso (1992,1997) considera que  ha de facilitar l’acció del nen, però 

en cap cas substituir-la, i que podem utilitzar tot tipus de material disponible a la 

piscina: xurros, maneguets, etc. També aporta la varietat d’oportunitats de 

pràctica que ens pot oferir i la possibilitat que en els més petits s’adquireixin 

habilitats diferents (Castillo Obeso, 2003). 
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Moreno i altres (2003) apunten que la funció del material ha de facilitar l’acció 

del nen, però en cap cas substituir-la de forma continuada. 

Franco (1985) considera que es pot utilitzar, o no, en funció dels exercicis 

proposats. 

Material de flotació. 

Azémar (1975) es mostra favorable a utilitzar materials surants, perquè 

si assegurem la flotació mitjançant algun aparell adient, apareixeran en 

els nens desplaçaments orientats vers objectius específics. El nen, en 

poder ser autònom amb l’ajut d’aquests materials, podrà prendre 

decisions vers on vol anar i què vol agafar, sense haver de dependre de 

la figura paterna.  

Cal, però, no abusar d’aquests materials, doncs tot material que manté la 

flotació de l’infant d’alguna manera, està impedint que la descobreixi per 

ell mateix. I quan aquest material no sigui present el nen, el nen s’haurà 

de tornar a enfrontar amb el problema de mantenir el seu cos en equilibri 

amb l’aigua. 

 

Quadre – resum de les principals propostes dels aut ors: 

El següent quadre ens resumeix la diversitat de propostes que recullen els 

diferents autors: 
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aquàtiques 

 



 83 

Tenint en compte els principals aspectes resumits en el quadre anterior, a 

continuació exposo els que he tingut presents en el meu programa: 

�  Edats d’inici i finalització de la pràctica 

o Les pràctiques es solen iniciar als 4 mesos (per indicacions de la 

piscina on he realitzat l’estudi). Jo en soc més partidària de fer-ho 

a partir de 5 – 6 mesos, doncs els nens ja tenen un bagatge 

motriu més ampli que els permetrà fruir més de l’aigua. Hem de 

pensar que l’aigua està a una temperatura inferior a la de la 

banyera de casa i si no es belluguen gaire, els nens patiran fred. 

o L’edat de final de les pràctiques és als 2 anys, també per indicació 

de la piscina. Entre els 2 i els 3 anys poden venir els dissabtes, en 

grups específics per a aquestes edats, sense la presència dels 

pares. Jo seria més partidària de seguir amb els mateixos grups i 

format (pares dins l’aigua) fins als tres anys, doncs la presència 

dels mateixos en les sessions té molts aspectes afavoridors, com 

més endavant detallaré.  

� Grups d’edat 

o Al polisportiu d’estudi no agrupen als infants per edats de 4 

mesos a 1 any i d’un any a dos. Per tant ens podem trobar en una 

mateixa sessió nens de quatre mesos i nens de dos anys. Soc 

partidària de no agrupar-los per edats, doncs també aprenen per 

modelat d’altres conductes dels més grans. 

� Nombre d’alumnes per sessió 

o El màxim d’alumnes per sessió és de 6 per la instal·lació Sagrada 

Família. Jo no en sóc partidària de limitar molt estrictament el 

nombre de nens, hi ha molts nens inscrits que no assisteixen amb 

regularitat (sobretot en els mesos més freds) i d’altra banda, quan 

els aprenentatges aquàtics estan avançats, els nens i els pares 

mostren una gran autonomia i la dinàmica de sessions permetria 

treballar amb un nombre més gran d’alumnes en cada sessió. 

Considero, doncs, que les circumstàncies de mida i fondària de la 

piscina, temperatura de l’aigua i el nivell d’aprenentatges dels 
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infants són les que haurien de determinar el nombre d’alumnes 

per sessió.  

� Durada de la sessió 

o A la instal·lació on vaig dur a terme el projecte, la durada de la 

sessió era de 30’. Jo vaig afegir 15’ previs de joc lliure fora de la 

piscina, per observar l’evolució dels nens pel meu estudi, i 

considero que va ser una aportació interessant per la relació que 

s’estableix entre els nens fora de l’àrea aquàtica. Els darrers 

mesos abans d’acabar el curs, els 30’ de la sessió de piscina es 

feien molt curts donat que els nens tenien un bagatge motriu molt 

ampli i eren capaços d’estar molta estona actius dins el medi 

aquàtic. Tot i que per l’organització de les instal·lacions cal un 

horari més fix, jo soc partidària d’adaptar-lo més en funció de les 

capacitats dels infants. 

� Freqüència d’assistència 

o El grup d’estudi venia un cop per setmana. Considero que, tot i 

que s’ha d’ofertar aquesta possibilitat als pares, és un període 

massa llarg d’una sessió a l’altra si volem que consolidin 

determinats aprenentatges. Hem de tenir present que si deixen de 

venir una sessió, seran quinze dies sense contacte amb el medi 

aquàtic. 

� Temperatura de l’aigua 

o La temperatura de l’aigua solia estar al voltant dels 32º. És una 

temperatura molt adient per a aquestes pràctiques, encara que 

reitero la consideració d’apropar la temperatura de l’aigua el 

màxim possible a la corporal de l’infant. El treball amb aquestes 

edats amb temperatures al voltant de 34º fa més amena la sessió 

(els nens no tenen fred i hi participen molt de la mateixa). 

� Fondària de la piscina 

o La fondària de la instal·lació era molt ideal, doncs permetia als 

pares estar en contacte amb el terra en tot moment i hi havia una 

zona on els nens al voltant d’un any ja podien tocar de peus a 
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terra i experimentar el caminar amb les propietats específiques 

del medi. 

� Organització de l’espai 

o L’espai s’organitzava sempre en funció dels objectius que es 

volien assolir i afavorint l’exploració dels nens. Tot l’espai 

l’ocupaven els infants per fer aquesta activitat i no es realitzava 

cap altre activitat de forma paral·lela. 

� Material 

o La instal·lació tenia una varietat de materials, que facilitaven 

l’acció del nen i poder assolir els objectius de la sessió.   
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3.2. Activitats aquàtiques  educatives  

Per Castillo Obeso (2003) la motricitat aquàtica no es realitza de forma 

espontània, sinó en entorns específics i com una activitat educativa, 

complementant el desenvolupament. L’autora explica que sense una pràctica 

més o menys sistematitzada apareixen canvis qualitatius en la resposta 

aquàtica del nen; però a partir del control voluntari dels moviments, la pràctica 

aquàtica i l’aprenentatge juguen un paper determinant en l’adquisició de 

patrons motors eficaços i eficients.  

Segons Castillo Obeso (2001:30) un mètode es considera educatiu, si compleix 

els requisits següents:  

 “adequar-se a l’alumne, recolzar-se en l’ajuda externa i compartir experiències amb 

altres subjectes. L’ajuda externa ha d’anar minvant, i el procés d’aprenentatge s’ha de produir 

en un context de pràctica el més similar possible a les condicions reals d’execució”. 

En un context educatiu, un programa  és la planificació i desenvolupament d’un 

projecte encaminat a la solució d’un problema o a la millora d’algun aspecte del 

seu procés , tal i com afirmen Aguado i altres (1997). El programa educatiu que  

realitzo compleix aquests requisits, doncs cerca l’optimització del 

desenvolupament motor del nen dins de l’entorn aquàtic i, com a transferència, 

fóra d’ell. Compartint l’opinió de Triadó i  altres (1998) el paper de l’educació  

s’ha de plantejar com el desenvolupament de la persona, més enllà del nivell 

de desenvolupament que aconseguiria per la pròpia i única maduració.  

Per aconseguir-ho, haurem de: 

- Conèixer i partir del moment de desenvolupament en què el nen es 

troba.  

- Fer activitats que li permetin convertir en reals les seves potencialitats. 

En definitiva, optimitzar el seu desenvolupament. 

L’educació pot promoure aquest desenvolupament segons Palacios i altres 

(1992)  si compleix les condicions següents: 

- El nen ha d’haver assolit una maduresa que li permeti avançar vers nous 

nivells de desenvolupament. 

- L’important no és la quantitat d’interaccions, sinó la qualitat d’aquestes. 

- Les influències més persistents i estables són en general les què tenen 

major impacte sobre el desenvolupament.  

- El nen se senti motivat.  
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Tenint com a referència les condicions anteriors, els criteris bàsics que 

fonamenten les sessions que realitzo en el medi aquàtic i que s’haurien de 

complir per considerar que es tracta d’un programa educatiu, són: 

o Adaptació al nivell de maduració del nen en aquell moment 

o Cal respectar el moment biològic en que es troba l’infant i 

acompanyar-lo en el seu desenvolupament perquè vagi 

més enllà, sempre tenint present que els aprenentatges 

siguin significatius i en cap moment es forci al nen a fer 

activitats per les que no està encara madur.  

o Aquest procés es farà de forma individualitzada, de forma 

que podem tenir dos nens de la mateixa edat i que 

segueixin processos diferents.  

o Qualitat de les tasques proposades 

o  Les tasques tenen en compte els aprenentatge previs del 

nen, l’etapa evolutiva en què es troba i la seva 

significativitat . 

o Continuïtat i coherència de les tasques proposades 

o El programa té en compte objectius aquàtics, les etapes 

evolutives del nadó i altres aspectes relacionats amb les 

seves necessitats. 

o Els aprenentatges assolits són el fonament per ensenyar-

ne de nous. 

o Les tasques no han de provocar rebuig o estranyesa. 

o Motivació i entorn lúdic 

o L'entorn de treball s’ha d’aconseguir en un context lúdic, on 

el nen aprengui mentre juga. 

o Socialització 

o Les experiències compartides amb altres nens d’edat 

similar i altres adults, ajudarà al desenvolupament de 

l’infant.  
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3.3. Objectius del programa 

En l’anàlisi de les tendències actuals observarem que els objectius de les 

pràctiques aquàtiques són molt diferents segons l’autor que les duu a terme . 

Així trobem pràctiques agressives on es manipula directament el cos de l’infant, 

fins aquelles més suaus on es deixa que el nen decideixi en tot moment allò 

que vol fer, sense la intervenció adulta. 

Castillo Obeso (1997) planteja com a objectiu principal assolir l’autonomia 

aquàtica de l’infant, que la concreta en la capacitat del nen d’entrar a l’aigua, 

recórrer una distància i tornar a sortir sense el suport de material auxiliar. 

Chorrin (1991) afirma que l’objectiu bàsic d’aquestes pràctiques seria infondre 

als nens el gust i plaer per les activitats aquàtiques. 

L’objectiu que jo plantejo és educatiu, definit per Castillo Obeso (1997) com una 

experiència diferent que pugui contribuir a enriquir les conductes motrius que el 

nen va assolint de forma espontània al llarg dels primers anys de vida.  

Per tal de poder-ho aconseguir, caldrà assolir uns objectius específics, que tal i 

com exposa Sarmento (2003), serien: 

- Vèncer la por a l’aigua. 

- Possibilitar la necessària autonomia motriu. 

- Controlar la respiració i coordinar-la amb els moviments. 

- Fer una immersió voluntària. 

- Saltar voluntàriament a l’aigua. 

- Desenvolupar els moviments propulsius.  

La finalitat que intento transmetre a tècnics aquàtics en els cursos que 

imparteixo32és que aquests objectius han de ser el mitjà per assolir un 

enriquiment motriu i no els hauríem de prendre com una finalitat última a 

assolir. És a dir, un objectiu seria assolir la motricitat autònoma de l’alumne i els 

mitjans per adquirir-la, les immersions, propulsions en posició dorsal, ventral, 

etc. Per tant, no ens hauríem de centrar en l’adquisició d’unes tècniques 

específiques.  

 

 

 

                                                 
32 Tècnic en activitats aquàtiques especialista en nadons ( 1999) i Tècnic aquàtic especialista en educació infantil ( 2004) 
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3.4. Beneficis del treball en el medi aquàtic 

Els beneficis més importants en les pràctiques aquàtiques per nadons que 

destaquen els autors  són: 

Sarmento (2003) cita que els grecs ja consideraven que era tan important saber 

nedar, com llegir, i que els actuals estudiosos del comportament i 

desenvolupament motor ens presenten aquestes pràctiques com a fonamentals 

(l’autor especifica que és tant important, com difícil) per l’estimulació d’algunes 

capacitats humanes, així com per la seva evolució. L’autor considera que degut 

a la seva importància educativa i de desenvolupament corporal, caldria que fos 

a la llista de les accions educatives preferents. També cita a diferents 

estudiosos del comportament i del desenvolupament motor que presenten 

aquestes pràctiques com a imprescindibles per a l’estimulació i l’evolució de 

certes capacitats humanes. 

Vivensang (1993) cita una circular del Ministeri d’Educació Francés, que 

promou un aprenentatge primerenc de la natació. Aquest fet mostra la 

importància des del Ministeri pels beneficis d’aquestes pràctiques. 

En relació als beneficis generals de salut, Fouace (1979), citant al prof. Klaus 

Betlke33, escriu que la natació, pels nens en edat pre-escolar és tant important 

com la vacunació. Les influències de la nostra civilització, que duen a molèsties 

ben sabudes com dolenta constitució i dificultats respiratòries, son alarmants en 

el nen i es podrien evitar mitjançant un aprenentatge primerenc de la natació. 

Per tant, és una pràctica preventiva per tenir un bon nivell de salut, prevenint 

problemes futurs. 

Lhermeneier (1996) afirma que els beneficis d’aquestes pràctiques des del punt 

de vista mèdic són avui en dia molt corrents i que encara que poden tenir 

efectes terapèutics, aquest no és l’objectiu principal. L’objectiu principal per a 

aquesta autora es fonamenta en despertar el desenvolupament personal i 

l’esbarjo.    

Cirigliano (1989) també considera la pràctica aquàtica com una pràctica 

preventiva de possibles retards psicomotors i de desviacions de la columna 

vertebral entre d’altres. De Paula (2003) afirma que la pràctica aquàtica 

                                                 
33 Metge en cap de la clínica pediàtrica de la Universitat de Munich. 
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contribueix a la prevenció de diverses malalties de la respiració i l’adquisició 

d’una major qualitat de vida, enfortint  l’organisme i el sistema immunològic.  

Moulin (1996)  cita estudis realitzats a la URSS, que mostren que els “nadons 

nedadors” tenen menys malalties que els que no realitzen aquestes pràctiques 

( grup mostra).  

Un dels avantatges que solen citar els autors respecte les propietats d’aquest 

medi, és, tal i com exposa Azémar (1975), que l’infant obté una conducta més 

independent, una tendència a explorar més activament l’entorn i un progrés en 

la socialització. Azémar també exposa que aquestes observacions tenen més 

interès encara quan es comparen amb la dels pares, que disposen d’elements 

similars amb germans o germanes del petit. Al respecte, Castillo Obeso (2003) 

considera que la participació en programes d’activitats aquàtiques durant la 

primera infància sembla tenir una influència determinant a partir del segon any 

de vida (fins a aquell moment no es troben diferències significatives del 

comportament aquàtic dels nens que han rebut estimulació aquàtica amb 

aquells que no l’han rebuda). 

Molts autors destaquen que les pràctiques aquàtiques han de ser el 

complement d’altres pràctiques d’estimulació. Així, Vázquez (1999) planteja 

que les pràctiques aquàtiques haurien de  complementar: 

- Altres formes d’estimulació que també potenciïn el desenvolupament 

maduratiu. 

- Les tècniques de reeducació amb els elements singulars i únics que 

aporta l’aigua com a medi. 

I no podem oblidar els riscos que determinades pràctiques podrien comportar. 

Vázquez (1999) planteja que l’error pel que fa al què i al quan s’ha d’ensenyar 

als nens petits en l’entorn aquàtic, suposa un risc d’estrès a curt termini i de 

possibles problemes de personalitat en relació a aquest entorn a mig o llarg 

termini. No podem oblidar, tal i com afirma Woolfson (2001), que detectar els 

símptomes següents en un nen: manca de concentració, cansament, inquietud, 

incapacitat de dormir... podrien ser la mostra que el nen està excessivament 

estimulat.  
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Cirigliano (1989) també afirma que, en aquesta direcció, un entorn pobre en 

oportunitats d’aprenentatge seria tan nociu com un altre densament carregat 

d’estimulacions caòtiques. En la mateixa línia, Berk (1998) també ens alerta 

d’aquells entorns on atabalen als nens amb expectatives que van més enllà de 

les seves capacitats actuals, arribant a produir fins i tot una disminució del seu 

desenvolupament. 34 

Gutiérrez Sanmartín (2001) creu en la importància de la quantitat 

d’experiències aquàtiques en les adquisicions en la primera fase 

d’aprenentatge, mentre que la qualitat i variabilitat de les experiències ofertades 

al nen és rellevant en una segona fase. Jo soc més partidària de la qualitat i 

variabilitat d’experiències des de l’inici, doncs la quantitat indiscriminada 

d’experiències, per elles mateixes, no garanteixen cap aprenentatge.  

 

Podem resumir, doncs, que un nombre considerable d’autors destaquen la 

importància d’aquestes pràctiques, tant per la seva vessant educativa, com pels 

beneficis generals de salut que se’n deriven, i que fins i tot el Ministeri 

d’Educació Francés promou aquests aprenentatges.  

Els beneficis d’aquestes pràctiques no han de dur, però, a una sobresaturació 

d’experiències que podrien provocar efectes perjudicials en el nadó (estrès, 

problemes de personalitat,...) i que podrien dificultar l’aprenentatge que ens 

proposem.  

                                                 
34 L’autor explica que recentment a EEUU han proliferat centres privats de gran cost, per l’aprenentatge primerenc. Aquí s’entrena als nens amb 

diversitat d’estímuls, per tal de crear “superbebés”. No hi ha proves que d’aquests programes surtin genis, i poden provocar la decepció dels pares, 

que atribuïssin als seus fills fracassos a una edat molt primerenca.  
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3.5. Les habilitats motrius aquàtiques 

La importància del treball diferenciat de les habilitats motrius bàsiques dins 

el medi aquàtic35i l’especifitat d’algunes d’aquestes habilitats, que es 

podrien considerar bàsiques perquè totes els nens/es les assoleixen en el 

seu domini del medi, tot i ser específiques d’aquest entorn, ha fet que 

alguns autors comencin a parlar de l’existència d’habilitats motrius 

aquàtiques36. Els autors que les referencien són: Castillo Obeso (1992, 

1997 , 2001 i 2003), Castillo i González (1993)  i Moreno i altres (2003).  

Castillo Obeso (2003) descriu les següents: 

� Equilibració. És el manteniment del cos en una posició. El criteri 

que considera mínim és que el subjecte domini bé la seva posició 

a l’aigua i la mantingui, encara que per això hagi de realitzar 

continus ajustaments. 

� Girs. Es refereix a la  rotació del cos a través d’un eix que passa 

per algun punt del mateix. El criteri mínim seria que el cos sencer 

del subjecte faci una rotació. 

� Desplaçament. El considera com el trasllat del cos d’un punt a 

l’altre en l’aigua. El criteri mínim seria que el cos sencer recorri 

una distància significativa (superior a la que ocupa estant en 

posició d’equilibri). 

� Manipulació. La defineix com la interacció del nen amb l’objecte, 

per explotar-lo en totes les seves possibilitats (no necessàriament 

realitzada a través del contacte amb les mans). El criteri mínim 

seria que l’acció del subjecte sigui qui domina el material. 

� Capbussada. Acció que ens permet accedir al medi aquàtic des 

d’un punt fix mitjançant la realització d’un salt o caiguda, l’objectiu 

del qual és entrar a l’aigua. El criteri mínim seria l’existència d’una 

fase més o menys breu de vol amb pèrdua total o parcial de 

contacte amb el terra o l’aigua. 

 

                                                 
35 FNNP (1989) apunta que tres factors específics del medi aquàtic “obliguen a elaborar un comportament motor” totalment diferent al que s’utilitza 

en el terra: “ la quasi neutralització de la gravetat; el desplaçament sense obstacles en les tres dimensions ; i la resistència al moviment”. 

36 Castillo Obeso (1997; 2003) afirma que els estudis sobre aquest tema són escassos i que la manca d’investigació sobre el desenvolupament de 

les habilitats motrius en el medi aquàtic és  tant extensa com la investigació de les habilitats motrius bàsiques en el medi terrestre. 
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Castillo Obeso (2003) ha observat canvis en la conducta motriu aquàtica 

que varien en funció del grau de maduresa i d’experiència dels nadons, 

afirmant que els nens de més edat o més madurs presenten major activitat 

motriu aquàtica, són més autònoms i assoleixen més habilitats motrius 

aquàtiques.  

Aquest punt és important, perquè són habilitats que no sorgeixen 

simplement per maduració, com les habilitats motrius bàsiques, sinó que cal 

una experiència en el medi aquàtic perquè es produeixin. Tal i com l’autora 

exposa en la seva tesi (2001:25): 

 “Perquè aquests aprenentatges siguin possibles és necessari disposar d’oportunitats de 

pràctica en quantitat i qualitat suficients (...) No es poden adquirir habilitats aquàtiques 

bàsiques si sols es té l’oportunitat de practicar algun cop per setmana durant uns minuts”.  

Conde (1999) també en fa referència i els anomena aprenentatges aquàtics 

adquirits. Considera que cal un progrés observable en l’aigua d’aquests 

comportaments  perquè els puguem considerar aprenentatges.  

Ruiz Pérez (1999) ho referencia com a conducta motriu aquàtica. L’autor 

afirma que establir aquestes conductes suposa operacions de planificació, 

execució i control que reclamen l’activitat sistemàtica, conscient o 

inconscient de mecanismes cognitius.37Comenta que en la tribu dels Manus 

a Nova Guinea és normal veure que als tres anys una majoria d’infants 

tingui una competència aquàtica elevada i que als cinc anys tots hagin  

desenvolupat una gran adaptació a l’entorn aquàtic. La competència 

aquàtica es desenvolupa en els sis primers anys de vida com a 

conseqüència dels aprenentatges i estableix certes relacions entre els 

patrons motors terrestres i els aquàtics. 

Castillo Obeso (2001) considera que si el nen no torna a tenir contacte amb 

el medi aquàtic desprès del naixement, no tindrà possibilitats d’adquirir 

habilitats motrius aquàtiques.  

 

 

 

 
                                                 
37 L’autor especifica que en parlar de cognició ens estem referint a operacions de transformacions de les dades sensorials en informacions 

“perquè siguin utilitzades pel sistema; emmagatzemant en la memòria del coneixement adquirit; desenvolupar estratègies de solució; capacitat per 

anticipar o competència per prendre decisions”. 
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Puc determinar, doncs, que és un procés ontogenètic i no filogenètic i per 

aprendre’l calen oportunitats de pràctica en quantitat i qualitat suficients                  

(Castillo Obeso, 2001). Tal i com afirma l’autora: “La motricitat aquàtica no 

evoluciona de forma espontània, com sí ho fa la terrestre al llarg dels primers anys”            

(Castillo Obeso, 2001:25). 

 

 De tots aquests beneficis, el projecte recull els següents: 

o Les característiques específiques del medi fan que els nadons hagin 

d’adaptar la conducta per donar resposta a les exigències d’aquest 

entorn. Perquè la motricitat formi part del repertori de 

desenvolupament motor del subjecte, ha de produir-se l’experiència 

aquàtica. És a dir, assolir aquest repertori tant específic depèn de les 

oportunitats  de pràctica i dels processos d’aprenentatge. Podem dir, 

doncs, que es tracta d’un procés ontogenètic i no filogenètic. 

o La quantitat i qualitat de les pràctiques són necessàries per assolir 

l’aprenentatge de les habilitats motrius aquàtiques, la qual cosa les 

diferencia de les habilitats motrius bàsiques, doncs sols amb un 

mínim d’experiència aquestes ja s’assoleixen (Castillo Obeso, 2001).  

 

3.6. Les habilitats motrius bàsiques 

Mitjançant la pràctica d’una o diferents tasques motrius, aconseguim 

aprendre una habilitat motriu. Díaz (1996) la defineix com el grau de 

competència que un subjecte concret té davant un objectiu determinat 

(encara que sigui poc depurat i econòmic).   

El grau de desenvolupament d’una habilitat, segueix l’autor, es mesurarà 

per l’eficàcia a l’hora d’assolir els objectius proposats. El conjunt 

d’aprenentatges d’habilitats motrius bàsiques, estableix en el subjecte una 

base motora que tindrà una posterior repercussió en l’aprenentatge d’altres 

habilitats més específiques, o en tasques habituals de la vida (Díaz 1996, 

1999). 

Cal recordar que l’aprenentatge d’aquestes habilitats és un procés 

filogenètic, és a dir, per poc que es produeixi una estimulació de l’entorn, els 

infants les aniran assolint d’acord amb el seu estat maduratiu.  
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� La classificació d’habilitats motrius bàsiques que fan la majoria d’autors 

segons Díaz (1999) són: 

o Desplaçaments 

� Caminar 

� Córrer 

� Reptar 

� Trepar  

o Girs  

o Salts 

o Ús d’objectes 

� Agafar, llençar, xutar 

� Colpejos  

o Equilibris 

 

Aquestes habilitats formaran part dels continguts del programa, però no 

seran objecte d’estudi, doncs no són habilitats específiques del medi 

aquàtic, com sí ho són les habilitats motrius aquàtiques. 

 

3.7. Rol dels pares 
La presència i el rol que han de mantenir els pares en aquestes pràctiques, no 

és un aspecte de mutu acord entre els diferents autors. N’hi ha alguns, 

principalment els representats de les metodologies fortes com Fouace           

(1979), Delpenseneer (1987) i La Coursière (1973), citats per Camus (1993), 

que defensen la separació dels nadons i els pares dins el medi aquàtic, donant 

tota la responsabilitat de les pràctiques als tècnics especialistes, doncs 

consideren que és el domini del tècnic el què compta en aquestes primeres 

sessions.  

Autors partidaris de realitzar aquestes pràctiques amb la intervenció dels pares 

són: Sarmento (2003); Muyor (2004); Moreno (2003); Castillo Obeso (2003); 

Vanina (2002); Cárdenas i altres (1998, 1999); Dierstein (1999); Vivensang 

(1993); Chorrin (1992); Franco (1992). Els autors, entre d’altres aspectes 

destaquen la necessària intervenció dels pares per la inseguretat que en un 

inici pot donar el tècnic, en ser un subjecte estrany per a l’infant i que la seva 

presència pot influir en l’adquisició de l’autonomia motriu aquàtica; perquè el 
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petit descobreix l’entorn a través dels seus pares. Destacar finalment que 

Franco (1992) considera que la presència dels pares sols és necessària fins 

que l’infant té 18 – 20 mesos, i que Castillo i González (1993) i Castillo Obeso 

(1992) no aconsellen la presència dels dos pares a la vegada, doncs 

consideren que es produeix un excés d’estímuls que descentren i desorienten 

als nadons. 

 

3.8. Recull dels fonaments teòrics del programa.  

Puc concloure que el fet d’estimular les conductes motrius en els primers anys 

de vida, és un fet que interessa a molts investigadors actuals (Conde i altres, 

1997; Triadó i altres, 1998; Bassedas , Huguet, i Solé, 1996; Cirigliano, 1989; 

Woolfson, 2001; Osterrieth, 1981; Ruiz Pérez, 1994; Ruiz Pérez, 1999; Azémar, 

1975; Castillo Obeso, 1997) i, encara que no hi ha un consens al respecte 

(Woolfson, 2001), cada cop són més els estudis que es decanten vers una 

postura favorable  a la importància d’incrementar les experiències en aquestes 

edats primerenques, doncs allò que veritablement influeix en el 

desenvolupament de l’infant és la interacció entre les potencialitats genètiques i 

l’estimulació de l'entorn en el qual es cria (Woolfson, 2001; Roca Balasch, 

1983; Piaget i Inhelder, 1984). 

De les informacions aportades destacaré els següents punts: 

o Hi ha moltes definicions que intenten delimitar què són les Activitats 

Aquàtiques en la primera infància. Considerem que el nostre programa 

està pensat amb l’objectiu que el nen s’habituï i estigui còmode amb 

l’entorn aquàtic, amb un treball intencional i sistemàtic de les habilitats 

motrius bàsiques i específiques i incidint en altres aspectes de la seva 

personalitat: cognitives, afectives, ... 

o Els principals aspectes formals de l’activitat són: 

� Edats d’inici i finalització de la pràctica. 

o Les pràctiques es solen iniciar als 4 mesos   

o L’edat  final de les pràctiques és als 12 mesos.  

� Grups d’edat 

o No s’agrupen als nens per edats  

� Nombre d’alumnes per sessió 
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o El màxim d’alumnes per sessió és de sis.   

� Durada de la sessió 

o La durada de la sessió és de 30’.   

� Freqüència d’assistència 

o El grup d’estudi venia sols un cop a la setmana.   

� Temperatura de l’aigua 

o La temperatura de l’aigua solia estar al voltant dels 32º.   

� Fondària de la piscina 

o La fondària de la instal·lació permetia als pares estar en 

contacte amb el terra en tot moment i hi havia una zona 

on els nens al voltant d’un any ja podien tocar de peus a 

terra.  

� Organització de l’espai 

o L’espai s’organitzava sempre en funció dels objectius 

que es volien assolir i afavorint l’exploració dels nens. El 

material ajudava a aquest objectiu. 

o Perquè es pugui considerar que són pràctiques educatives, caldrà que: 

� S’adaptin al nivell de maduració de cada nen 

� Es proposin tasques amb qualitat 

� Coherència i continuïtat de les tasques que es presentin 

� Tingui en compte els factors motivadors, lúdics i socials.  

o L’objectiu darrer de les pràctiques és ampliar l’enriquiment motriu del 

nen a través de diverses accions com vèncer la por a l’aigua i realitzar 

immersions.  

o Beneficis constatables de les pràctiques com l’estimulació i evolució de 

certes capacitats humanes, pràctica preventiva per obtenir bons nivells 

de salut, conducta més independent i major tendència a l’exploració de 

l’entorn, la socialització, etc. 

o Importància del treball diferenciat de les habilitats motrius aquàtiques: 

habilitats específiques d’aquest entorn, que sols obtindrà el nen si es 

produeix un aprenentatge intencionat de les mateixes.  

o L’increment de les demandes d’aquestes activitats ha comportat una 

diversificació de pràctiques aquàtiques que difereixen en alguns 
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aspectes (temperatura, durada de la sessió, rol del tècnic, ...). La meva 

proposta està basada en la teoria sòcio – cultural de Vigotski, on 

l’aprenentatge es produeix dins un procés culturalment organitzat i està 

basat en l’ajut que l’adult més capaç pot oferir al nen en cada moment. 

o Fonaments teòrics del programa: 

� El nadó està genèticament predisposat a aprendre, però 

necessita que l’estimulin i el posin a prova. 

� És la pròpia història del subjecte la que configura el seu 

desenvolupament. Les possibilitats que ofereix el genotip o 

l’herència d’un subjecte poden ser optimitzades a través de la 

interacció amb l’entorn.  

� La maduració és la condició necessària, però no suficient pel 

desenvolupament. 

� Les habilitats motrius bàsiques no sols apareixen per efectes 

maduratius, sinó que han de ser apreses i practicades. 

� És l’aprenentatge, en unes condicions determinades el què 

permetrà el desenvolupament. 

� Confiar en el paper dels educadors com a promotors del 

desenvolupament i en el rol de la persona adulta com a 

mediadora entre el món cultural i l’infant. 

� L’edat de les adquisicions motores pot tenir unes repercussions 

en l’evolució d’altres aspectes del desenvolupament psicològic. 

� Importància pel nadó d’assolir les etapes evolutives que li 

permetin una major independència. És un moment clau pel 

desenvolupament motor. 

� Les específiques propietats del medi aquàtic poden contribuir a 

millorar el desenvolupament psicomotor del nen, enriquint-lo. 

Suposa una important base per futures adquisicions motrius, que 

tenen un paper facilitador de possibilitats i potencialitats motores.  

� Importància de l’estimulació en els moments inicials de la vida per 

potenciar , evitar o corregir aspectes del seu desenvolupament. 

� Les necessitats del nen es tenen presents en el programa aquàtic 

que presentem. Contemplen les necessitats afectives, 
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d’autonomia, de moviment, de socialització, fisiològiques i de 

descobriment, exploració i coneixement. 

� Els nadons aprenen mitjançant l’experiència amb els objectes, 

l’experiència amb situacions de la vida quotidiana, premis i 

càstigs, la imitació i l’aprenentatge compartit. Aquests factors es 

tenen presents en les pràctiques que realitzem. 

o Les investigacions actuals que es relacionen amb les hipòtesis del 

nostre treball ens fan constar: 

� Cap habilitat heretada pot madurar completament sense el 

recolzament de l'entorn i l’exercici. 

� Els primers anys són de total importància pel desenvolupament 

del subjecte. La influència de l’entorn, l’educació i l’aprenentatge 

són decisius. 

� El medi aquàtic permet al nen explorar per sí sol un medi 

tridimensional. 

� La motricitat aquàtica sols s’adquireix si es dóna l’oportunitat de 

pràctica en quantitat i qualitat suficients. 

� L’assoliment de les habilitats motrius específiques sorgeixen del 

treball diferenciat de les conductes motrius dins aquest entorn 

aquàtic. 
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4. La investigació sobre l’activitat aquàtica infan til, en relació a 

la variació de les etapes evolutives i l’aprenentat ge 

Desprès de l’anàlisi realitzat en el punt 2, els estudis han demostrat que cap 

habilitat heretada pot madurar completament sense el recolzament de l'entorn i 

l’exercici i l’entrenament a través de l’aprenentatge (Azémar, 1975; Castillo, 

1997; Gutiérrez Sanmartin i Díaz, 2001). Hi ha un punt de total acord en 

l’actualitat: els primers anys son de vital importància pel desenvolupament de 

l’ésser humà38. Penella, desmitificant el mite que el geni s’hereta com el color 

dels ulls o l’hemofília, afirma que en arribar al món tots els nens estan en 

condicions d’igualtat; tots tenen el mateix nombre de neurones en néixer, i la 

diferència entre uns i altres la trobarem per la quantitat i qualitat de connexions 

que s’hagin establert en els primers anys de vida, degudes a estímuls adients i 

abundants. Per tant, la influència de l’entorn, de l’educació i l’aprenentatge és 

decisiva.  

Les situacions de bany son idònies per afavorir les conductes d’aferrament 

entre pares i fills (Azémar, 1975; Gutiérrez Sanmartin i Díaz, 2001). Aquesta 

relació tan especial entre els dos, possibilita les conductes d’exploració             

(sobretot s’han de prioritzar les què provenen del desig del nen), de resolució 

de problemes i de relació amb els altres.  

El treball a la piscina també pot afavorir l’eliminació de períodes de retard o 

contingències negatives imprevistes (Vázquez Menlle, 1992). Azémar (1975) 

també afirmava que amb experiències en nens amb deficiències mentals,  

sensorials o  dificultats escolars, els que estan al càrrec de la seva educació o 

reeducació han comprovat, apart dels progressos dins l’aigua, “desbloquejos” 

afectius i sorprenents avanços a l’escola. 

El medi aquàtic dóna la possibilitat d’explorar per sí mateix un medi 

tridimensional... i això és molt important en el  desenvolupament psicomotor.  

Fouace (1979) afirma que a l’aigua el nadó pot llençar-se a realitzar moviments 

impossibles per a ell en una altra part, i aquesta mobilització muscular 

primerenca és molt bona pel desenvolupament motor del nen. Hi ha 

determinats moments en què el moviment afavoreix un desenvolupament 
                                                 
38 Noguero (2003) constata l’existència d’un període crític, on es produeix un “ frenètic desenvolupament neuroplàstic ( entre el naixement i els 2 – 

3 anys)”, que es va reduint progressivament, arribant a començar la seva davallada als 20 – 25 anys. L’autor remarca la importància d’aquests 

primers anys en l’aprenentatge, doncs aquí es juguen “ les bases de molts aprenentatges posteriors”.  
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correcte. L’absència d’estímuls fa que les connexions entre neurones es 

desenvolupin poc... i son riques si s’estimulen prou i adequadament. L’activitat 

proporciona ajustaments adaptatius.  

La proposta que fan alguns autors vers un treball pluridisciplinar (model 

educatiu cognitiu – interaccionista, que detallen Aguado i altres (1997) i que es 

manifesta en autors com Piaget, Montessori, Bruner i Ausubel; Cirigliano, 1989; 

Chorrin, 1992), permet contribuir, a través dels seus diferents coneixements, a 

clarificar la nostra proposta pedagògica i ens dóna pistes dels diferents punts 

de vista des d’on tractar la meva pregunta. Tot això em fa pensar que sembla 

que hi hagi un acord bastant generalitzat en la importància de l’estimulació del 

nadó dins el medi aquàtic, pel seu correcte desenvolupament . Aquest treball 

aquàtic dins l’aigua està format per unes condicions ja explicades en el punt 3 i 

precisa que els pares hi siguin presents. La recerca anirà encaminada a 

constatar com pot afectar aquest treball en les etapes evolutives i quins tipus 

d’aprenentatge s’assoleixen.  

 

4.1. Les preguntes de recerca 

En funció de les afirmacions exposades fins al moment en el marc teòric de 

referència, les hipòtesis de treball que em vaig  plantejar van ser: 

� Algunes pràctiques aquàtiques per a nadons permeten assolir 

precoçment les adquisicions en alguna  de les etapes de 

desenvolupament postural. 

� L’adquisició precoç en alguna de les etapes, també influencia 

positivament en les etapes posteriors. 

� Els alumnes que han iniciat abans les sessions (4-5 mesos) , assoleixen 

abans l’adquisició d’alguna de les etapes de desenvolupament postural.  

� Les pràctiques amb uns continguts majoritaris de motricitat autònoma i 

desequilibris, tenen més possibilitats d’assolir abans alguna de les 

etapes.  

� Els nadons que assisteixen amb regularitat a les sessions, assoleixen 

uns aprenentatges que sols s’adquiriran amb una pràctica intencional i 

sistemàtica.  
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Aquestes hipòtesis de treball estan fonamentades per les investigacions 

realitzades pels següents autors:  

Gutiérrez Sanmartin i Díaz (2001) afirmen que un dels aspectes més 

descuidats de la motricitat humana ha estat el desenvolupament motor en el 

medi aquàtic. Ruiz Pérez (1994) comparteix l’afirmació, complementant que els 

estudis i investigacions en aquest sentit, no han estat tan abundants com en les 

habilitats motrius bàsiques en l’entorn terrestre. 

Chorrin (1992) també considera que existeixen pocs estudis científics que 

hagin pretès quantificar les aportacions de les activitats aquàtiques a la salut a 

partir d’experiments biològics o mèdics. 

Castillo Obeso (2001) també comparteix que són escasses les investigacions 

sobre la motricitat aquàtica en la primera infància.  

Estudis relacionats els trobarem a la tesi de Castillo Obeso (2001), on cita 

estudis sense publicar de Nummínen i Sääkslathi (1994), on van observar 

canvis de l’activitat motriu al llarg dels nou mesos de durada dels cursos 

d’activitats aquàtiques per nadons. Els autors destaquen: 

� Un increment de l’activitat dels nens, 

� una disminució de les conductes passives, 

� i una disminució de la freqüència cardíaca. 

Els autors consideren que aquests canvis són deguts a causa de la múltiple 

estimulació sensorial que el medi aquàtic ofereix al nen, el qual  integra la seva 

activitat motriu descrivint contínuament noves possibilitats. 

Gutiérrez Sanmartin i Díaz (2001) consideren què el que caldria investigar 

actualment és: 

1. Comprovar si son certes les afirmacions que, basades en 

l’experiència personal i en l’observació directa, atribueixen a les 

activitats aquàtiques millores en l’aspecte intel·lectual, social i motriu 

dels nadons que les practiquen; 

2. Justificar, de manera científica, la conveniència de practicar les 

activitats aquàtiques en la primera infància; 

3. Obtenir els elements de judici necessaris per valorar les diferents 

metodologies utilitzades amb l’objectiu d’orientar als professionals en 

la didàctica específica d’aquestes activitats.  
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    Així, els objectius que plantejo per a la investigació són: 

1. Comprovar si són certes les hipòtesis de treball, proposades a partir 

de la meva experiència com a tècnica d’aquestes activitats, i del marc 

teòric de referència que he determinat fins al moment. 

2. Reiterar a través del treball de camp (tal i com paral·lelament ja he 

realitzat a partir de la recerca bibliogràfica) la conveniència de la 

pràctica d’activitats aquàtiques educatives. 

3. Recollir quins són aquells aprenentatges de les habilitats motrius 

aquàtiques, que pel fet de ser ontogenètics, és important el seu 

treball en el nostre programa.  

 

4.2. Metodologia d’investigació 

El meu treball pretén, a partir dels coneixements que he exposat de 

l’aprenentatge i desenvolupament motor: 

o Observar si hi ha alguna variació en alguna etapa evolutiva, respecte 

a un grup control que no fa aquesta activitat 

o Detallar quins tipus d’habilitats motrius aquàtiques  es produeixen en 

el medi aquàtic com a conseqüència d’un programa específic.  

La meva investigació utilitza una metodologia quantitativa que compara els 

moments d’aparició de diferents etapes evolutives en una primera fase  i 

una metodologia qualitatitiva per a la segona fase, que fa constar aquells 

aprenentatges que es van produint com a conseqüència de la meva 

intervenció. Per tal d’elaborar aquest procés he partit d’un mètode inductiu i 

deductiu, doncs tinc la base de l’experiència de quinze anys de dedicació a 

aquestes pràctiques i la fonamentació de les dades que m’aporten les 

investigacions dels principals autors.  

La investigació vol estudiar dos processos: 

1. La comparació de l’aparició de les diferents etapes evolutives dels 

infants, entre el grup d’estudi i el grup control de la llar d’infants, per 

observar si segueixen un mateix procés o hi ha variacions; i detallar 

l’assoliment d’unes habilitats motrius aquàtiques, que es podrien  

transferir en diferents entorns amb característiques similars                 

(temperatura de l’aigua, mida de la piscina i materials disponibles). 
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2. La relació entre un procés metodològic d’actuació i l’assoliment de les 

habilitats motrius aquàtiques que es detallen més endavant.  

La conducta dels infants ha estat estudiada en un entorn natural, en el 

període comprès entre octubre i juny del curs 2002 – 2003, en la piscina del 

polisportiu Sagrada Família, en el cas dels aprenentatges aquàtics, i la llar 

d’infants El petit Gu, on es va observar l’evolució de les etapes evolutives en 

el cas del grup – control. El seguiment de les etapes evolutives en el grup 

que assistia a la piscina es feia observant les conductes dels nens en una 

màrfega situada fora de la piscina, al terra, on l’infant interactuava amb 

l’entorn de forma espontània.  

La durada de la investigació en els nou mesos del programa, va possibilitar 

que tots els infants tinguessin l’oportunitat de manifestar les conductes  

resultants dels aprenentatges que anaven adquirint.  

El projecte s’ha realitzat segons un model d’observació participant, on  

combinava l’observació sistemàtica setmanalment dels dos grups de la 

investigació en l’evolució de les etapes evolutives, i el registre setmanal del 

grup d’estudi de l’aparició de les habilitats motrius aquàtiques. El procés 

exigia la meva participació directa, doncs pretenia observar els resultats  

d’una proposta pràctica i calia una comprensió del fenomen en profunditat, 

doncs tal i com afirma Hernández (2004), el fet d’investigar sobre la pròpia 

pràctica permet dur a terme processos d’investigació per tal de millorar les 

situacions reals d’ensenyament, on el professor és a la vegada objecte de 

les decisions i accions sobre la pràctica i subjecte actiu en la presa de 

decisions.  

El procés que he seguit ha consistit en fer uns reflexió acurada i sistemàtica 

de les propostes pràctiques amb l’objectiu d’avançar alguna etapa evolutiva 

dels alumnes i determinar les habilitats motrius aquàtiques que els infants 

anaven assolint. La primera fase de la investigació va consistir en 

l’observació sistemàtica dels infants en cada una de les sessions del 

programa i vaig observar que les etapes evolutives no patien cap canvi en 

relació al grup – control de la llar d’infants, però si hi havia unes habilitats 

motrius aquàtiques específiques d’aquest medi, sorgides a partir de les 

experiències viscudes. Així, en la segona fase de la recerca em vaig centrar 
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en observar quines eren les habilitats motrius aquàtiques que aprenien els 

infants en el programa. En aquesta segona fase va ser molt important la 

diversificació d’eines de recollida d’investigació que detallo al punt següent, 

amb la finalitat de garantir la rigurositat de la informació recollida.  

 
 
4.3. El context de la recerca 
 
El treball d’investigació s’ha realitzat al polisportiu Sagrada Família de 

Barcelona, que entre d’altres activitats inclou un programa aquàtic dirigit a 

infants de 4 mesos  fins a 2 anys.  

Per tal de realitzar el seguiment de les etapes evolutives dels infants, es va triar 

una llar d’infants de Sant Adrià, El Petit Gu, on setmanalment anava 

supervisant i anotant les variacions evolutives dels infants triats.  

 
4.3.1. El polisportiu Sagrada família 

 

El Polisportiu Sagrada Família és una de les instal·lacions que 

conformen la Fundació Claror. L’Esportiu Claror (primer centre esportiu 

de la Fundació) va iniciar les seves activitats l’any 1982  sota la tutela de 

Claror Societat Cooperativa, formada pels pares i els professors de 

l’Escola Sagrada Família. Les instal·lacions de l’Esportiu Claror  van ser 

creades per tal de:      

o Dotar a l’Escola Sagrada Família d’unes instal·lacions 

complementàries que permetessin un millor compliment dels 

seus objectius. 

o Fer unes instal·lacions esportives de caràcter popular, obertes 

als veïns de l’entorn. 

o Fomentar la pràctica de l’esport, en els seus diversos 

aspectes, amb una concepció participativa i, en qualsevol cas, 

sense ànim de lucre.   

A partir de la integració de l’Escola Sagrada Família a la xarxa d’escoles 

públiques, la cooperativa Claror va constituir la Fundació Claror, fent 

donació de les instal·lacions esportives. Un cop constituïda la Fundació, 

els usuaris permanents entraren a formar part del Patronat. Atès el 
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caràcter social d’aquesta entitat i com a fruit d’una col·laboració estreta 

amb l’administració i d’un esforç conjunt important, l’any 1992 s’acaben 

les instal·lacions contigües a les actuals, que són propietat de 

l’ajuntament de Barcelona i gestionades per Claror, a través d’una 

concessió de cinquanta anys de durada. 

Valors de l’entitat 

L’ideari de la Fundació vol ser compartir el compromís ètic entre totes les 

persones que conviuen a la instal·lació, ja siguin els socis i /o usuaris, o 

els treballadors que duen a terme la seva tasca. 

L’ideari esdevé la guia d’actuació de l’entitat amb l’objectiu de servei dins 

de la societat, tenint en compte l’entorn al  qual es vincula i les activitats 

que s’hi desenvolupen. 

La Fundació orienta la seva tasca envers l’esport amb una filosofia de 

participació, procurant que l’esforç tingui sempre presents la qualitat , el 

rigor i les coses ben fetes. L’entitat aplega la diversitat de nuclis de 

població que volen practicar esport (tercera edat, disminuïts, etc.). 

Els objectius 

L’objectiu principal i general de l’entitat és promoure  “l’esport per a 

tothom”. La Fundació entén l’esport com un dret del ciutadà i, a més a 

més, el considera com un factor important per a la salut i el 

desenvolupament integral de la persona ( a nivell físic, social, etc.). 

Què entén l’esportiu amb el terme “per a tothom”?  

⇒ Per a totes les edats. Actualment a la Fundació es realitzen activitats 

que van des de la natació per a nadons (activitats d’iniciació a la 

natació per a nens a partir de 3 mesos) fins a diverses activitats per a 

la gent de la tercera edat, sense oblidar-se de totes les edats 

intermitges i de les necessitats per a cada edat. 

⇒ Per a ambdós sexes . I, el què potser és més important, en condicions 

d’igualtat. Tant l’home com la dona han de desenvolupar les seves 

capacitats en igualtat de condicions i de drets. 

⇒ Integrant, mitjançant l’activitat física i l’esport, a aquelles persones 

que, per determinades característiques psíquiques i/o fisiològiques 

tenen alguna disminució. 
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Tipus d’activitats 

  A l’hora de dur a terme aquest programa, utilitzen tres vies de treball, 

que estan interrelacionades i que no s’exclouen: 

Activitats programades de manteniment de la condició física.  

Cursos dirigits per un professor especialitzat i amb un horari concret. 

Exemples d’aquestes activitats serien els cursos específics de natació  

(Aprèn a nedar ;  l’ Aiguaeròbic; classes de manteniment, etc). 

Activitat física general 

L’usuari disposa de les instal·lacions durant tot el dia i escull el tipus 

d’activitat i l’horari que vol. Dins d’aquest programa, el centre ofereix 

assessorament especialitzat per a totes aquelles persones que vulguin 

seguir una pauta o una rutina d’exercicis. Aquest programa estarà 

confeccionat per un professor especialitzat i l’anirà variant 

periòdicament, en funció de les necessitats de l’usuari. 

Pràctica concreta d’una determinada modalitat dins d’un col·lectiu. 

Es pot dur a terme per un grup establert prèviament, o bé per una 

necessitat puntual d’un grup de socis amb una afinitat d’objectius 

concreta. Cal dir en l’establiment d’aquestes seccions, que aquestes s’ha 

de regir per un reglament, emmarcat dins de la normativa general de 

l’entitat, i on el Patronat estableix unes bases i uns requisits mínims. 

L’ esport a l’edat escolar 

L’esport té una funció pedagògica que serveix de complement a 

l’educació escolar. L’exercici físic és un element primordial en el 

desenvolupament de les potencialitats físiques i intel·lectuals dels joves. 

També potencia el treball en grup, com a mitjà per desenvolupar en el 

nen uns hàbits de comunicació i de sociabilitat . 

L’esport també és un recurs per familiaritzar a l’infant amb uns hàbits 

higiènics, conductuals, posturals,  ètics, etc.  

Tots aquests valors s’estructuren en etapes diferents segons l’edat del 

nen. Per exemple, en l’etapa que comprèn dels 6 als 9 anys, a més del 

joc com a element de treball, s’incorporen els següents elements: 

 .Activitats de coordinació que van augmentant la seva dificultat a 

mesura que l’alumne progressa individualment. 
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 .Treball educatiu dels hàbits higiènics.  

 .Bases tècniques i iniciació a la pràctica de determinats esports 

 .Tasca d’orientació de l’activitat esportiva que es realitzarà en 

fases posteriors. 

Cal dir finalment que el programa d’esport en l’edat escolar compta amb 

el suport del Departament de Medicina Esportiva de l’entitat. 

L’esport a l’edat adulta 

  Un cop ha finalitzat l’etapa de l’esport escolar, el foment de la pràctica 

esportiva a l’edat adulta va orientat a: 

 • Mantenir la condició física de l’individu, com a element bàsic del 

seu equilibri físic i psíquic. 

 • Millorar la salut mitjançant l’exercici físic i tractament d’aquelles 

possibles patologies que es van produint al llarg de la vida  (prevenció de 

l’osteoporosi, artrosi, correcció de mals hàbits posturals, etc.). 

 • Adquirir uns hàbits de pràctica física continuada, ja sigui 

mitjançant la realització d’un esport en concret, com d’una activitat física 

determinada. 

Demandes de la societat 

L’oferta de la Fundació no és uniforme, és a dir, s’ha anat adaptant a les 

demandes de la societat. Un exemple seria la incorporació de noves 

activitats al món aquàtic,  com és el cas de la natació per a disminuïts, la 

natació per a nadons, la natació correctiva, etc. 

Codi ètic de la Fundació 

Tots els que formen part de la Fundació (socis, treballadors, usuaris, 

entitats i grups) conviuen en un espai i tenen uns objectius similars. Tots 

estan interessats en conviure i tenir  una relació social el més agradable i 

enriquidora possible. Per tant, com a persones que conviuen, tenen uns 

drets i unes “obligacions” comunes.  

 Per això, la  relació i la tasca diària es basen en : 

• El respecte a les persones i a les seves idees. 

• El diàleg i la comunicació. 

• El respecte envers les instal·lacions, perquè tots en puguin fruir al 

màxim. 
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• La col·laboració en la neteja de les instal·lacions, evitant aquells 

comportaments que les puguin perjudicar. 

• Saber compartir l’ús dels espais i dels diferents elements, el material 

que utilitzen, etc. tenint present també l’interès i les necessitats dels 

altres.  

• Mostrar esperit esportiu i participatiu en les competicions (respecte al 

contrari; ajut als companys; assumir amb correcció la victòria o el 

fracàs, etc.). 

• Ajut i solidaritat cap a l’altre, especialment aquell que té dificultats. 

• La crítica constructiva i l’exigència d’una solució a les coses que no 

funcionin de forma adient. 

• Tenir cura del nostre entorn i de la natura. 

• Foment de l’amistat i de les relacions socials, en la relació diària i en 

els actes socials de l’entitat. 

• Estima per la vitalitat, optimisme i pel sentit lúdic de les activitats de 

l’entitat. 

 

Què no s’accepta en l’entitat 

Després de repassar tots els valors de la Fundació Claror podem 

concloure que és una entitat que no pretén formar esportistes d’elit ni té 

com a objectiu principal que siguin els millors en les competicions. 

La competició és per a aquesta entitat un mitjà i un estímul en el seu 

treball formatiu, però no la considera un fi en sí mateixa. La competició 

és un element inherent en l’ésser humà. Considera positiu el fet de 

mesurar el propi esforç i el dels companys  en relació a ells mateixos i/o 

a d’altres grups. Però la competició té també uns aspectes negatius que 

cal tenir presents: el fet de guanyar a qualsevol preu, la manca de 

respecte al contrari, el fet de menysprear o marginar a aquells companys 

més febles de l’equip, etc. 

La competició sols és acceptada si duu implícita els valors de 

comportament esportiu correcte, la unió, l’amistat i l’ajuda mútua en 

l’esforç col·lectiu.  
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Polisportiu Sagrada Família. Descripció de l’entorn específic.  

Àrea de piscina on es realitza l’activitat aquàtica per a nadons:  

La piscina  té dues alçades d’aigua: 0,60 cm la part menys fonda i 1’40 

m la més fonda. La part menys fonda permet als nens que recolzin els 

peus a terra i poder caminar sols i la més fonda permet als pares tocar 

de peus a terra amb tota tranquil·litat.  

La temperatura de l’aigua sol estar a 32º-33º i la temperatura ambient 

dos graus per sobre.  

Els vestuaris estan molt a prop de l’àrea de piscina, i el passadís que 

comunica vestuaris amb piscina està climatitzat.  

L’àrea de piscina està molt preparada per a aquestes activitats. Els 

familiars disposen d’espai i material per poder canviar als infants dins 

l’àrea de la piscina si ho desitgen i tot el material necessari per les 

activitats està a l’alçada dels nens. 

4.3.2. La Llar d’infants El Petit Gu 
  

La llar d’infants El Petit Gu acull nens/es des de 3 mesos fins a 3 anys. 

Al llarg del cicle infantil el nen/a adquireix un coneixement, domini i 

acceptació del seu propi cos per establir la diferència entre ell mateix i 

les altres persones que l’envolten. 

La funció de la llar és principalment educativa, en el sentit més ampli de 

la paraula, ja que es defineix com un entorn amb unes característiques 

més comunes a les del seu marc familiar, i en la que la seva flexibilitat 

quant a temps i a la forma poden adequar-se a les necessitats de cada 

família. Així doncs podem dir que la família i el centre educatiu tenen 

com a objectiu comú col·laborar de manera activa en la formació i el 

creixement del nen/a. 

Línia pedagògica 

Degut a la gran flexibilitat i forta activitat del nen/a durant aquesta etapa 

infantil 0-3 anys i la importància del desenvolupament personal, social i 

emocional, l’escola es basa essencialment en el joc i en l’adquisició de 

nous hàbits socials i emocionals a través de les experiències sensitives 

que es proposen en la programació. Tot això tenint en compte les 

característiques individuals, personals i socials de cada nen/a. Per 
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aquesta raó els objectius de la llar d’infants parteixen dels estudis sobre 

l’evolució psicològica dels nens /es, del coneixement i de l’observació 

sistemàtica dels trets personals i socials de cada un d’ells. 

A l’hora de planificar la programació, les educadores es basen en les 

necessitats del nen i de la nena programant així les activitats de forma 

flexible a les diferents realitats per treballar el desenvolupament 

psicomotor, sensorio-motor, la comunicació i el llenguatge, l’afectivitat i 

la socialització, les actituds i els hàbits, l’evolució del pensament i 

coneixement del medi a través d’una didàctica globalitzadora.  

 

4.3.3.  Anàlisi del plantejament educatiu de les du es entitats  

Podem observar que les dues institucions comparteixen compromisos 

educatius:  

o Inici de les seves activitats en unes dates molt properes (1998 en el 

cas del Polisportiu Sagrada Família i 1996 en el cas de la llar 

d’infants). Aquesta proximitat pot ser la determinant en què les línies 

educatives que proposen siguin tan semblants. 

o Compromís ètic dels seus treballadors per la filosofia de la seva 

entitat. 

o Vetllen pel desenvolupament integral de la persona (la Fundació 

Claror ho aplica a la diversitat de nuclis de població que volen 

practicar esport, i El petit Gu als nens de 3 mesos a 3 anys que hi 

assisteixen). 

o Ofereixen activitats per a nadons a partir de tres mesos 

o Utilitzen el joc com  a via de treball en l’educació dels infants. 
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5. Disseny de l’estudi 

Aquest treball presenta els resultats d’un projecte de nou mesos, que va 

consistir en realitzar un programa d’activitats aquàtiques educatives amb un 

grup de nadons, d’edats compreses entre 4 mesos i 2 anys, amb dos objectius: 

1. Valorar si aquest treball podia comportar l’avenç d’algunes de les 

seves etapes evolutives , donant especial rellevància a tres: posició 

erecta autònoma, inici de la marxa i del gateig (per motius justificats 

en el punt 2.2.)  

2. Observar quines habilitats motrius aquàtiques es produïen com a 

conseqüència de la meva intervenció.  

Després de realitzar una exhaustiva anàlisi de la bibliografia especialitzada         

(vegeu punt 3.4.) puc afirmar, tal i com també ho feia Castillo Obeso (2001), 

que el desenvolupament de la motricitat aquàtica és el resultat d’un 

aprenentatge. Perquè es pugui dur a terme aquest aprenentatge, segueix 

l’autora, cal que es produeixin dos fets, existir possibilitats de pràctica 

(experiència aquàtica) i tenir un nivell de maduresa suficient per poder donar 

resposta a aquelles situacions d’exigència. 

El projecte, iniciat en una primera fase per comparar edats evolutives, va 

avançar i madurar en observar que allò realment important eren els 

aprenentatges que els nens realitzaven, tenint el suport del medi aquàtic com a 

entorn favorable i una determinada metodologia i continguts de treball com a 

eixos vertebradors de l’experiència. La importància del rol del tècnic aquàtic, de 

l’adult acompanyant i del material utilitzat dins del programa, seran justificats 

més endavant.  

La intervenció educativa s’emmarca dins d’una perspectiva interaccionista, 

considerant que l’entorn té una acció important en la maduració i creixement 

del subjecte i fonamentada en els principis que exposa Vigotski, com he 

exposat anteriorment (vegeu Reflexió a l’entorn de les diferents tendències), en 

els quals cal actuar en la zona de desenvolupament pròxim, que és  allò que 

pot arribar a fer el nen amb l’ajut d’un adult. 
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El projecte m’ha servit per posar en pràctica d’una forma exhaustiva un procés 

d’observació que va començar ja fa tretze anys, en els inicis de la meva tasca 

en programes aquàtics amb aquestes edats. Quan vaig començar a treballar en 

activitats aquàtiques per nadons, era una pràctica molt desconeguda, i 

majoritàriament associada a un objectiu d’aprenentatge – supervivència. 

Actualment les tendències s’allunyen majoritàriament d’aquests propòsits           

(excepte, evidentment,  alguns seguidors minoritaris) tal i com he exposat en el 

punt 1.2. i es treballa per aconseguir altres objectius com el coneixement del 

medi per part del nadó, el fruïment de l’aigua i la relació social amb els pares. 

Però no per això hem de descuidar la tasca que pot fer (i crec que ha de fer) el 

tècnic aquàtic, que ha de deixar de ser sols un mediador d’activitats de joc i  ser 

un educador que acompanyi en el desenvolupament de l’infant, tal i com 

proposen Bassedas, Huguet i Solé (1996), anticipant-se a les capacitats de 

l’infant, fent un procés d’observació constant dels aspectes que va començant a 

incorporar per anar-los estirant cap a la millora de les seves capacitats. Ajudant 

així, en definitiva, amb la seva actuació compartida amb el petit, a l’avenç 

personal d’aquest.   

Aquesta intervenció és la que proposo i defenso més àmpliament en el punt 7. 

Estar en el medi aquàtic amb els nadons i els seus pares és una experiència 

tan increïble, que difícilment es poden recollir tots els matisos en un escrit ... 

Cal viure-la. El progrés dels infants és molt ràpid i les gratificacions del procés 

educatiu són immediates. Es fa difícil explicar com et sents quan un nadó ve a 

les primeres sessions totalment depenent del pares i després d’uns quants dies 

ja és capaç de decidir què vol, on vol anar,...de forma autònoma i sols 

necessita al pare/mare com a refugi temporal. És per això que defenso el medi 

aquàtic, com a promotor d’aquestes conductes, i una intervenció educativa 

específica , per promoure aquest desenvolupament del nen. 
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5.1. Representació gràfica del problema de recerca 

Tenint en compte les hipòtesis de treball referenciades a l’apartat 4.1. fruït de 

l’estudi i les inquietuds personals, els objectes d’estudi són: 

o Progressió de les etapes evolutives en els nadons que realitzen 

aquestes pràctiques. 

o Aprenentatges de les habilitats motrius aquàtiques. 
Recordem que considero les habilitats motrius aquàtiques com aquelles 

específiques d’aquest medi, que per a la seva consecució necessiten d’una 

pràctica sistemàtica. Són conductes, per tant, ontogenètiques, que sols es 

produeixen si es dóna l’oportunitat. 

Tal i com he manifestat en la primera part del treball, les característiques 

bàsiques d’aquestes conductes són, tal i com expressa Conde (1999), els 

aprenentatges que s’adquireixen a nivell aquàtic i poden condicionar els hàbits 

dels nadons que hi participen.  

La conducta motriu aquàtica evoluciona, tal i com apunta Castillo Obeso              

(2001) segons: 

o El grau de maduresa de l’alumne: grau de desenvolupament assolit a 

través dels processos de maduració i creixement. En el punt 5.5.es 

detallen amb més profunditat les àrees de desenvolupament que s’han 

tingut presents a l’hora de desenvolupar el programa aquàtic.  

o L’experiència motriu aquàtica: quantitat i qualitat de pràctica en aquest 

entorn que produeixen les diferents habilitats motrius aquàtiques  

d’aquest medi. En el punt 5.4.1.s’expliciten els continguts de treball 

específics del medi aquàtic, que són la base de l’observació dels 

aprenentatges produïts en el medi aquàtic.  

o La presència de l’adult: que guia i acompanya al nen en el seu bagatge 

motriu a través d’aquest entorn específic. L’actuació tècnica dins 

l’activitat, la influència de l’adult acompanyant i la importància del 

material utilitzat, tal i com s¡amplien en el punt 7., són aspectes també 

imprescindibles pel desenvolupament del programa.  

Aquests tres apartats són els determinants en el meu programa: el grau de 

maduresa de l’infant condicionarà el tipus de programa que es realitzi, atenent 

a les diferències maduratives i d’aprenentatge de cada infant. L’actuació del 
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tècnic, la presència de l’adult i el tipus de material utilitzat són, conjuntament 

amb el programa aquàtic individualitzat els que produeixen que puguem parlar 

de pràctiques aquàtiques educatives. A partir de la posada en pràctica del 

programa, amb tots els seus components, podrem observar: 

o L’evolució de les etapes evolutives. 

o Habilitats motrius aquàtiques que es produeixen com a conseqüència de 

la pràctica. 

El següent gràfic detalla més esquemàticament aquest procés: 

 

 

Gràfic 1. Elements que intervenen en el programa aquàtic 

 

 

 

 

 
Programa aquàtic  

Grau de maduresa de l’infant 

Actuació tècnic      +     Presència adult       + Material específic 

ENS PERMETRÀ 
OBSERVAR: • EVOLUCIÓ ETAPES EVOLUTIVES 

• APRENENTATGES HABILITATS MOTRIUS AQUÀTIQUES 
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5.2. Descripció de la mostra 

La investigació està centrada en un grup de nens d’edats compreses entre 4 

mesos i 2 anys, en l’inici de la investigació.  

Els nens estaven dividits en dos grups i el criteri de divisió  era  l’horari (un grup 

iniciava les sessions a les 14:00, i l’altre a les 14:30).  

El primer grup estava format per 6 nadons, els quals van iniciar les sessions: 

o P.:  2 d’octubre 

o N. i Ni.: 6 de novembre 

o A.: 12 de març 

o E. i L.: 2 abril 

L’A., L. i E. no van poder iniciar abans les sessions, perquè les places 

estaven ocupades per altres nadons que no van arribar a venir mai, o bé 

van assistir a poques sessions.  

El segon grup estava format per 6 infants, que van iniciar les sessions: 

o S., J., I. i K.: 2 d’octubre 

o M. i G.: 6 de novembre 

Els dos grups assistien a la piscina un cop per setmana, un grup a continuació 

de l’altre. La sessió aquàtica durava 30’. En cap cas els dos grups es van 

solapar  (no començava un fins que l’altre estava fora de l’aigua).  

Recordem que en els dos grups el criteri d’inclusió era l’horari i no l’edat o el 

nivell d’experiència en el medi aquàtic.  

Als nens els acompanyava dins l’aigua com a màxim un adult responsable        

(solia ser el pare o la mare), a excepció de l’I. i  K., que els solien acompanyar 

també altres familiars: cosins, tiets, ... 

En els fulls adjunts podem veure l’assistència dels nadons segons el grup. 
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NOM                                                                         
N. 33%           F X X X F X X F F F F F F F F                               
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A. 85%                                           X X X X X X F X X X X F X   
E. 80%                                                 X X F X X X F X X X   
L. 100%                                                 X X X X X X X X X X   

  

F = Falta 

X = Assistència 

 

Taula 10. Assistència del grup 1 de piscina
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F = Falta 

X = Assistència 

 

Taula 11. Assistència del grup 2 de piscina
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NOM                                                                         
S. 100% X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   
J. 47% X F X X X X X X X X X X X F F X X F F F F F F F F X F F F X F F F F   
I. 59% X X X X F X X X X F F X X F F F F F F F F F X F X X X X X X X F X X   
K. 59% X X X X F X X X X F F X X F F F F F F F F F X F X X X X X X X F X X   
M. 92%           X X X X X X X X X X X X X X X X X F X X X F X X X X         
G. 21%           X X X X F X F F F F F F F F F F F F F F F F F F             



5.3. Estructura de les sessions 

Les sessions s’estructuraven de la següent manera: 

1. Els nadons solien arribar 10’-15’ abans que s’iniciés la sessió (20’ si se’ls 

havia de canviar dins la piscina). Se’ls habilitava un espai fora de l’àrea 

aquàtica amb màrfegues al terra i joguines i se’ls deixava explorar 

lliurement. És el moment que jo aprofitava per observar els canvis en les 

etapes evolutives dels nadons i comentar amb els pares els canvis 

observats aquella setmana. Als nadons no se’ls proposava cap activitat. Hi 

havia material i se’ls deixava jugar lliurement. En el cas que no es produís 

cap de les conductes a observar (com gatejaven, com es posaven drets, ...) 

se’ls ensenyava una joguina per veure si es desplaçaven cap a ella.  

 

2. Introducció a la piscina. Els pares entraven amb els infants i se’ls 

comunicava els objectius aquàtics i evolutius que es treballaven aquell dia. 

En les primeres sessions, contínuament es donaven pautes de treball als 

pares, però a mesura que avançaven les sessions, sols comunicant 

l’objectiu, els pares ja sabien què i com havien de treballar. 

 

3. Desenvolupament de la sessió. Els pares treballaven individualment amb 

els nens i jo hi intervenia esporàdicament, per tal d’assegurar-me que els 

objectius previstos es complien. Puntualment es feien accions en grup o 

petits grups ( principalment al final de la sessió, amb un objectiu més lúdic i 

social).  

 

4. Part final. Els pares deixaven jugar lliurement als seus fills, sense cap 

altre objectiu que una relaxació i estona d’esbarjo final. S’intentaven agrupar 

els pares amb els nens per tal de desenvolupar l’àrea sòcio – afectiva          

(vegeu punt 5.5.) i als que ja caminaven se’ls solia deixar a la part menys 

fonda perquè estiguessin drets de forma autònoma.  

 

5. Recollida de joguines. Els nens més grans ajudaven a recollir el material 

utilitzat. Es canviaven tots els nadons dins la piscina i m’acomiadava dels 

infants un per un. 
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5.4. Continguts de treball de les sessions 

Per tal de dur a terme la meva proposta en el medi aquàtic, s’han desenvolupat 

uns continguts de treball que han estat l’eix central de les observacions dels 

aprenentatges dels infants. Els primers, específics del medi aquàtic (vegeu punt 

3.5.) són les habilitats motrius aquàtiques, que tal i com ja he exposat no 

sorgeixen simplement per maduració, sinó que cal una experiència en el medi 

aquàtic perquè es produeixin. Els segons, no específics del medi aquàtic, les 

habilitats motrius bàsiques, s’han introduït en el punt 3.6. i, encara que han 

format part dels continguts de treball del nostre programa i s’ha observat al final 

d’aquest quines havien estat assolides pels alumnes, no són objecte principal 

d’observació, doncs sorgeixen per simple maduració i no com a conseqüència 

de l’aplicació d’un programa específic.  

5.4.1. Específics del medi aquàtic  

Treballava dins el medi aquàtic: 

 - Habilitats motrius aquàtiques: la introducció a les habilitats motrius 

aquàtiques s’ha exposat en el punt 3.5. A continuació detallaré quines són les 

que conformaven el meu programa aquàtic, i els autors que les recolzen: 

- Familiarització del nen amb l’aigua (FNNP, 198939; Fraile, 1990) 

- Flotació (Boudakji (1992), Castillo Obeso (1992 ),  Franco (1985)) 

- Canvis de posició (girs) Castillo Obeso (1992 )40 

- Desplaçaments (“nedar”, bussejar)/ propulsió:  (Chorrin ( 1992), Fraile 

(1990), Castillo Obeso (1992), Boudakji (1992), Franco (1985), 

Sarmento (2003) 

- Control de la respiració41: immersions. La importància d’aquest 

contingut dins l’aigua és defensat per molts autors, com: Magnin         

(1975), Diem,  Bresges, i Hellmich (1978), Fouace (1979), Franco i  

Navarro (1980), Franco (1985), Cirigliano (1989 i 1992), Fraile (1990), 

Castillo Obeso (1992 i 1997), Chorrin (1992), Boudakji (1992), 

Lhermeneier (1996)42, Vanina (2002), Sarmento (2003).  

                                                 
39 La FNNP (1989) considera que la familiarització li “permetrà adquirir un enriquiment dels esquemes posturals, de les formes de desplaçament i 

del control de la respiració adaptada a les noves experiències” 

40 Castillo Obeso (1992) inclou els girs (sense especificar sobre quin eix)  per recuperar la flotació 

41 Azemar (1975) exposa que el reflex d’apnea existeix des del naixement, doncs en cas contrari , el nadó no podria beure sense omplir de líquid 

els seus bronquis. Aquest reflex li permetrà protegir les seves vies respiratòries quan submergeix el cap 

42 Sols defensa la tècnica d’immersió voluntària ( “quan el subjecte ho decideix” ) i refusa la imposada per un agent extern.  
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- Posicions del nadó dins el medi aquàtic: avui per avui, tal i com 

afirmen Conde i altres (1997), l’estimulació en les  posicions vertical, 

horitzontal i vertical, es veu no sols com a possibilitat proporcionada  

per les característiques  peculiars de l’entorn, sinó com a necessitat, 

doncs  aporten beneficis al desenvolupament de la motricitat dels 

petits.  Jo afegeixo a les anteriors la posició asseguda,  doncs gràcies 

a la pressió hidrostàtica de l’aigua i a la disminució de la força de la 

gravetat, permet al nen mantenir aquesta posició abans de fer-ho fora 

de l’aigua.  

o Posició vertical. Amb aquesta  postura l’infant descobreix una altra 

dimensió de les coses i del món que l’envolta, despertant en ell 

una gran curiositat per aquesta original forma d’observar i 

visualitzar. Tal i com afirmen Grenier, Numminem, Sääkslahti        

(1992), citats per Conde i altres (1997), l’estimulació en aquesta 

posició facilitarà l’establiment de les coordinacions óculo-manuals 

i el desenvolupament de la capacitat de manipular objectes. 

o Posició ventral. És la més habitual pel nadó en la seva evolució 

terrestre, doncs des dels primers mesos amb l’adquisició del 

reflex de redreçament cervical, la reptació i el gateig, comença el 

seu coneixement del món exterior, la visualització de les coses, 

orientació, etc. És per això que quan el nadó és introduït a l’aigua 

li agrada fer-ho en aquesta posició. En ella es posen de manifest 

nombrosos moviments espontanis, com esquitxades, xapotejos, 

que són realitzades amb cames i braços. Restar molt de temps en 

aquesta postura sobre la superfície de l’aigua, per sí sol,  produeix 

un esgotament en el nen, doncs per mantenir les vies 

respiratòries fóra de l’aigua, a més de les ajudes que rebrà dels 

seus pares i del monitor, haurà de mantenir una gran tensió en la 

musculatura del coll, la qual no té suficientment tonificada per 

suportar-la durant tan de temps. L’evolució en la posició ventral a 

l’aigua s’anirà produint paral·lelament al seu desenvolupament: 

control del seu cos, increment de la tonicitat muscular, control dels 

processos respiratoris i increment de la capacitat coordinativa.  
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o Posició dorsal. Presenta una important diferència, doncs el nen 

pot mantenir les vies respiratòries fóra de l’aigua, cosa que li 

permet arribar a un estat de relaxació i tranquil·litat que li facilita 

assolir l’equilibri. Hi ha una sèrie de factors que afavoriran 

aquesta flotació: composició dels ossos (més esponjosos), volum 

d’aire que emmagatzemen els pulmons en relació a la mida del 

cos i la poca proporció muscular (majoritàriament és greix).43 

o Posició asseguda. Aquesta posició, no és utilitzada per cap dels 

autors que he consultat. Consisteix en dur al nen, en posició 

asseguda, subjectant-lo sols per les natges, de manera que el 

nadó ha d’equilibrar-se contínuament. Crec que és una bona 

postura per dos motius bàsics: permet al nen una gran capacitat 

per manipular objectes i tonifica els músculs encarregats de 

mantenir al nen en posició asseguda.  

  

5.4.2. No específics del medi aquàtic: habilitats m otrius bàsiques  

La introducció a aquestes habilitats l’he realitzat en el punt 3.6. Voldria 

recordar que no són objecte de seguiment d’estudi del meu programa, 

doncs la seva obtenció sols depèn de l’edat biològica del nen i no del 

seguiment d’un programa aquàtic específic, ara bé, sí que es van observar 

quines habilitats motrius bàsiques tenien assolides els nens a final del 

programa, doncs també formen part d’ell.  

o  Desplaçaments 

� Caminar 

� Córrer 

� Reptar 

� Trepar  

o Girs  

o Salts 

o Ús d’objectes 

� Agafar, llençar, xutar, colpejos  

- Equilibris 
                                                 
43 Cirigliano (1997) considera que surar voluntàriament en posició dorsal és un “assoliment que el nen adquireix un cop superada l’etapa 

psicomotriu de la marxa, i l’adquisició de la carrera”.  
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5.5. Àrees de desenvolupament presents en el progra ma aquàtic 

Tal i com he introduït en l’apartat 5.1. el grau de maduresa de l’alumne és un 

dels aspectes que tinc presents en el desenvolupament del programa. Seguint 

la proposta de Bassedas, Huguet i Solé (1996), distingeixo tres àrees on cal 

incidir per treballar: 

Àrea motriu 

El programa aquàtic que desenvolupo pretén anar més enllà de l’ocupació del 

temps lliure, o d’una etapa de familiarització dins el medi aquàtic. Considero 

que compleix una tasca important en el desenvolupament de l’infant. Els 

moviments contemplen formes d’equilibri, de premsió i de reaccions posturals.  

Els exercicis es realitzen en funció del desenvolupament psicomotor de cada 

nen i poden ser utilitzats pels nadons amb necessitats educatives especials. 

Equilibris – desequilibris. El treball d’equilibri és defensat per molts autors, com  

Cárdenas i altres (1999), Chorrin (1992) i Castillo Obeso (1992 ). 

Sabem que en el plànol terrestre, per la conquesta de la verticalitat i el domini 

de la marxa, és essencial educar els reflexos d’equilibri, que són el resultat de 

sensacions pròpioceptives sobre l’impuls vertical, la informació de les quals 

prové principalment dels receptors plantars, cinestèsics i laberíntics (Conde i 

altres, 1997); per tant, i donat l’interès que pot tenir aquest treball de l’equilibri 

pel desenvolupament motor, serà una constant en el treball en les sessions. 

Azemar (1975) ens exposava que les primeres etapes de la maduració de 

l’equilibri es basen especialment en el reflex postural laberíntic. Aquest reflex 

permet arribar progressivament al manteniment del cap en posició erecta i a la 

col·locació dels membres en funció de la força de la gravetat. És possible que 

l’evolució del reflex laberíntic sigui un índex de la maduració de les estructures 

neurològiques relacionades amb la postura. Ara bé, els aspectes vinculats a 

aquesta darrera varien en un medi aquàtic i per això resultarà interessant 

estudiar el desenvolupament de l’adaptació postural.  

Manipulació 

En el primer any de vida és important que l’infant tingui al seu abast objectes 

que cridin la seva atenció i els vulgui agafar ( formes, colors, textures i pesos 

diferents, ...). En nens d’un i dos anys treballarem les accions d’omplir i buidar 

amb diferents materials:  anelles, pilotes, ... 
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Desenvolupament muscular 

Bassedas, Huguet i Solé (1996) proposen que el desenvolupament muscular 

sigui un contingut de treball a les sessions. El nen, amb l’efecte de la 

disminució del pes corporal, degut a la nul·la o baixa acció de la gravetat, pot 

fer moviments impensables fóra de l’entorn aquàtic, i això incrementa el to de la 

seva musculatura, sobretot a partir dels vuit mesos, on hi ha una activitat més 

gran per part dels nadons.  

 

L’àrea motriu, per la relació que té més directa en l’assoliment de les habilitats 

motrius aquàtiques és la que té un major protagonisme en el meu programa i 

és l’objecte d’estudi d’aquest treball. 

Àrea cognitiva. Capacitats que permetran comprendre el món a les diferents 

edats i actuar-hi, ja sigui mitjançant el llenguatge o bé mitjançant la resolució de 

situacions – problema. Cal que els nens vagin entenent diferents conceptes 

que formen part de la realitat del programa; lent – ràpid; amunt – avall; tou – 

suau; bé – malament. Aquesta àrea es treballo de forma contínua en les 

sessions, relacionant-la amb l’àrea motriu. Cada acció motriu del nen s’associa 

a un aspecte de l’àrea cognitiva (ex: els peus piquen ràpid / lent/ amunt/ avall, 

...). 

Àrea socio - afectiva. Possibilitats de sentir-se bé amb un mateix, que permeti 

enfrontar-se a situacions i persones noves i  amb la finalitat d’establir relacions 

més llunyanes i actuar en el món que ens envolta. 

Un altre dels components fonamentals en les sessions: és la contínua 

comunicació amb el nen, de forma mímica o bé parlada, sempre envoltada 

d’una gran afectivitat. Es recomana als pares que repeteixin a la piscina 

aquelles cançons que els canten a la banyera de casa, perquè associïn el 

mateix estat de benestar. La influència de l’adult acompanyant, tal i com 

detallaré en el punt 5.4. és fonamental pel desenvolupament del programa, 

doncs a través de l’àrea socio – afectiva els nens van avançant en el programa 

(la seguretat que els dona l’adult de referència permet que els nens s’enfrontin 

a noves situacions). 
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Tal i com ja he exposat en el punt 3.2. perquè puguem parlar d’un programa 

d’activitats aquàtiques educatives, les tres àrees hauran d’estar presents, 

doncs recordant a Castillo (2003), la motricitat aquàtica es realitza en entorns 

específics i com una activitat educativa que complementa el desenvolupament, 

mitjançant una pràctica sistematitzada perquè apareguin canvis qualitatius en la 

resposta aquàtica del nen. Perquè pugui complementar el desenvolupament 

haurà de tenir present les tres àrees explicitades en aquest punt.  
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6.  El procés de recollida i anàlisi de la informac ió  
 

Per la recollida de dades vaig utilitzar els instruments següents en diferents 

moments de la investigació: 

o Definició del problema d’investigació: 

1. Entrevista inicial als experts, doncs les entrevistes a les persones 

rellevants dins la investigació en temàtiques relacionades, em van ajudar 

a definir i  validar el projecte i a complementar la informació. 

o Treball de camp: 

2. Full d’observació de les etapes evolutives (extret de Rigal, 1987) i 

anotació en el mateix de la data d’aparició de les diferents etapes 

evolutives observades. 

3. Observació sistemàtica de les habilitats motrius aquàtiques. 

4. Gravació en vídeo de dues sessions reals. 

5. Qüestionari final als pares de valoració dels canvis observats en el 

decurs de les sessions. 

 

6.1. Entrevista inicial als experts 

 6.1.1. Selecció dels experts i guió de l’entrevist a 

La selecció dels experts es va fer tenint present l’experiència i interès 

d’aquests professionals vers el tema d’estudi i pel seguiment personal 

realitzat a través dels articles i llibres publicats. La justificació de la 

incorporació de cadascun és la següent: 

o Josep Roca, professor de Psicologia a l’INEF de Barcelona, 

donat l’interès que té vers els aspectes evolutius de l’infant, 

i els articles i llibres que ha publicat al respecte, vaig 

considerar que la seva opinió seria important. 

o Joan Riera, professor d’Aprenentatge i Desenvolupament 

Motor a l’INEF de Barcelona. L’assignatura que imparteix a 

l’INEF és la temàtica que fonamenta el meu treball. 

o Manel Caragol, professor del Mestratge de Natació a l’INEF 

de Barcelona. El vaig triar pel seu coneixement de les 

activitats aquàtiques per nadons.  
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o Juan Enrique Vázquez, autor del llibre “Natación y 

discapacitados”, obra de consulta en aquest camp i autor 

també de diversos articles relacionats amb els infants i el 

medi aquàtic. 

o Juan Antonio Moreno, professor de la Universitat de Múrcia, 

té multitud d’articles relacionats amb l’aprenentatge en el 

medi aquàtic. Ha publicat també diversos llibres amb 

temàtiques relacionades. 

o Catalina González, autora de dos articles (2001, 2003) on 

exposa el treball de recerca efectuat fins arribar a crear i 

posar en pràctica una bateria de motricitat pròpia. Autora 

del llibre “Motricidad infantil”.  

L’objectiu de les entrevistes era en un principi, tal i com vaig especificar 

a les diferents persones entrevistades, recollir informació del projecte 

d’investigació que volia realitzar consistent en determinar si les 

pràctiques aquàtiques per nadons (0 – 2 anys) tenen alguna influència 

positiva en les etapes de desenvolupament motor. 

L’objectiu de les entrevistes va ser doble: 

� Veure la viabilitat de la investigació.44 

� Obrir camins d’investigació (altres possibilitats de recerca que no 

hagués tingut present).45 

Les entrevistes van tenir dos formats: es va gravar la conversa, en 

aquelles entrevistes que era possible fer-la en persona (Josep Roca, 

Joan Riera, Manel Caragol); i mitjançant correu electrònic, en aquells/es 

especialistes d’origen llunyà (Juan Enrique Vázquez, Juan Antonio 

Moreno, Catalina González). 

Seguint la proposta de Del Rincón (1995), el tipus d’entrevista que vaig 

utilitzar va ser semi estructurada, doncs em permetia, donat el caràcter 

obert de les preguntes, que l’entrevistat pogués construir la resposta en 

funció dels seus coneixements i interessos. Seguint el mateix autor, va 

                                                 
44 Cal fer esment que van ser justament les entrevistes amb els experts les que em van encoratjar a seguir endavant amb la recerca. 

45 Destacar l’entrevista amb Joan Riera, que va reorientar la recerca fent-me adonar que allò veritablement important i interessant eren els 

aprenentatges que els nadons feien en l'entorn aquàtic   
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ser alhora dirigida, doncs hi havia punts de la mateixa que m’interessava 

que es tractessin. Sols en l’entrevista a Joan Riera vaig efectuar una 

entrevista no dirigida, doncs des de l’inici es va crear un clima que va 

derivar cap a aquesta estructura.  

6.1.2. Anàlisi de resultats 

Un cop finalitzades les entrevistes, el procés d’anàlisi que vaig seguir va 

consistir en l’ordenació dels aspectes més significatius. D’aquests vaig 

assenyalar aquells arguments a favor de la línia d’investigació i els que 

anaven en contra. Dels primers, voldria destacar que es considerava 

l’etapa evolutiva com un estadi en el qual la persona està exposada a 

ser estimulada i que depèn de l'entorn on s’estigui desenvolupant46; per 

tant, aquesta afirmació corrobora el fet de voler fer un treball específic en 

aquesta línia. Les metodologies que utilitzava el tècnic per desenvolupar 

la sessió eren considerades com a factors decisius i s’aconsellava seguir 

un model mixt que combinés el moviment lliure i l’espontani amb el guiat 

(consideren que les conductes d’exploració són positives, però 

l’exploració ha de ser amb un guiatge). La bateria s’ha de validar en les 

condicions concretes de cada lloc on s’apliquin ... per això vaig optar per 

un grup – control d’una llar d’infants propera al grup d’estudi, enlloc de 

prendre com a referència dades de nens d’entorns diferents i/o èpoques 

diferents47. En el punt d’avançar les etapes evolutives, els autors 

consideren que sens dubte es pot fer, però amb unes característiques i 

unes condicions favorables (el tipus d’activitat que es fa, per exemple).  

Respecte als arguments que podríem situar en contra de la línia 

d’investigació, trobem alguna recança vers la possibilitat que abans dels 

dos anys (edats del nostre estudi) es pugui influir d’alguna manera, o bé 

al fet dels avantatges al respecte d’accelerar aquestes etapes evolutives. 

Les entrevistes van permetre afirmar la possibilitat de realitzar l’estudi, 

reordenar i acabar de definir la pregunta de recerca (em van fer adonar 

que allò veritablement interessant no és el medi aquàtic en sí, si no la 

                                                 
46 Ausubel i Sullivan ( 1983) també es plantegen l’estudi de la conducta del nen com un mitjà per analitzar tendències del creixement. 

47 González (2003) crea una bateria de motricitat pròpia en fer un estudi de les bateries existents i va arribar a les mateixes conclusions “seria un 

error copiar la caracterización descrita por un autor específico, en lugar de estudiar mediante la aplicación de un instrumento diagnóstico las 

peculiaridades de la motricidad”. 
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metodologia que s’utilitza i ampliar alguns camps d’estudi (per exemple, 

afegir l’etapa de gateig com a paràmetre a observar, seguint les 

recomanacions de Catalina González).  

Voldria destacar també la millora personal produïda a través de poder 

contrastar amb persones expertes dubtes personals relacionats amb les 

pràctiques aquàtiques per aquest nucli de població (és important la 

metodologia d’ensenyament, etc.). 

 

6.2. Full d’observació de les etapes evolutives 

L’objectiu d’observar l’evolució de les diferents etapes evolutives dels 

infants sorgeix de la idea de no considerar aquesta evolució com un  

procés semblant en tots els subjectes, sinó individual, depenent 

d’aspectes genètics i factors de l'entorn. Tal i com afirma Castillo Obeso 

(2001: 114) “l’edat cronològica per sí sola és un mal predictor del nivell de maduració 

perquè el ritme de desenvolupament varia amb uns amplis marges dins del rang de la 

normalitat”.  

Per tal d’anotar els resultats de l’evolució del desenvolupament en les 

diferents etapes evolutives dels nens, vaig prendre com a referència 

l’esquema de Rigal (1987), en ser un autor citat en diversos articles i 

llibres. L’esquema que presenta l’autor és molt visual i facilitava als 

pares poder anar anotant les dades que observaven, doncs feien un 

seguiment del procés evolutiu dels nens paral·lel al que feia jo a la 

piscina setmanalment. 

 Els objectius que es pretenien van ser: 

o Fer el seguiment del desenvolupament de les diferents etapes 

evolutives del nadó, sense intervenir. 

o Verificar si el nadó que assoleix abans una etapa evolutiva, també 

ho fa en una altra de posterior.   

L’observació va ser directa: enregistrament en paper de les conductes 

que anaven apareixent.   

 

Els motius del treball eren coneguts per la instal·lació i els pares, que 

col·laboraven setmanalment indicant els avenços evolutius que 
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observaven en els nens. Aquests eren verificats els 10’ abans d’iniciar la 

sessió, a la màrfega situada adjunta a la piscina. Els nens eren situats 

sobre ella i no es donava cap pauta ni conducta a seguir: s’observaven 

les diferents etapes evolutives que manifestaven els infants i s’anotava 

els canvis a mesura que s’anaven produint (ja es posa en peus, etc.).  

6.2.1. Enregistrament de les dades del grup estudi i del grup control 

Als pares dels infants del grup d’estudi se’ls va lliurar un full de registre 

de les etapes de desenvolupament motor (vegeu Annex II) per fer un 

seguiment de forma paral·lela al què jo realitzava setmanalment; 

d’aquesta manera podíem contrastar les observacions del pares durant 

la setmana i les què jo feia abans de començar la sessió dins de l’aigua. 

En cada full d’observació constava el nom del nen, la data de naixement, 

i la data d’inici de les sessions a l’aigua, doncs m’interessava observar el 

moment d’aparició de cada etapa evolutiva i el temps que el nen feia que 

assistia a les sessions.   

Setmanalment, mitjançant l’observació conjunta dels pares i meva els 

donava el meu criteri sobre quan una conducta era assolida (i calia 

anotar-la al full de registre) i quan encara no ho estava.  

L’observació de les dades del grup control es va fer també 

setmanalment, a la llar d’infants. Contrastava les dades dels infants de la 

llar que observava de les diferents etapes evolutives en la visita al 

centre, amb les observacions que la mestra s’encarregava de fer al llarg 

de la setmana.  

Les dades van servir per comparar l’evolució de les etapes evolutives 

dels nens de la llar d’infants amb les del grup d’estudi, doncs tal i com he 

exposat en el punt 2.2., considero més vàlida la comparació amb infants 

de realitats socials i proximitat geogràfica properes, que amb un autor 

que hagi pres les dades en un moment històric diferent a l’actual (cal 

recordar que hi havia divergències significatives entre els autors de 

referència).  

El procediment emprat per avaluar la informació recollida ha estat una 

valoració comparativa del progrés evolutiu de cada nen, comparant les 

dades del grup d’estudi i del grup control. Es van fer dues comparacions: 
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una, a mitjans de l’estudi (mes de febrer) i un altre a finals del mateix      

(mes de juny). 

 

6.2.2. Anàlisi de resultats 

Pel que fa al grup d’estudi, es va poder fer un seguiment detallat de les 

etapes evolutives de 6 alumnes. D’aquests, voldria fer dos aclariments: 

o  M. va deixar de venir quan havia assolit l’etapa de seure sola 

sense ajut i per tant no es va poder observar cap altre canvi. 

o S. va assistir a un 100% de les sessions i sols es va observar 

les habilitats motrius aquàtiques, perquè les etapes evolutives 

ja les tenia totes assolides abans de començar l’estudi. 

 

 

El quadre següent detalla les dades disponibles: 

 

 

 Edat inici del curs Seguiment etapes 
evolutives 

S. 15 mesos No 
J. 6 mesos No 
I. 8 mesos Si 
K. 8 mesos Si 
M. 4 mesos Si 
Ni. 7 mesos Si 
A. 6 mesos No 
E. 6 mesos Si 
L. 6 mesos Si  
N. 3 mesos No 
P. 6 mesos No 
G. 7 mesos No 

Taula 12. Seguiment de les etapes evolutives dels alumnes del grup d’estudi 
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A continuació detallaré el quadre – resum realitzat a final del curs, on 

queden exposades les etapes evolutives que es van observar en cada 

infant  participant a l’activitat de la piscina, el nombre de sessions que 

van venir al llarg de tot el curs, i el % d’assistència que van mantenir.  
ALUMNES PISCINA           

A
LU

M
N

E
 

Nº SESSIONS QUE 

REALITZA A LA 

PISCINA 

% 

ASSIST

ÈNCIA 

SEU 

AMB 

AJUT 

ATRAPA 

OBJEC-

TES 

PENJATS 

SEU 

SOL 

DE PEU 

AMB 

AJUT GATEJA 

MARXA 

AMB 

AJUDA 

ES 

POSA 

DE PEU 

DE PEU 

SOL 

CAMINA 

SOL 
NI. 14 48%  9m3s  9m 3s  12m  11m 13m 

M. 24 92%   6m 2s       

K.* 20 59% 5m 5m 6m 11m 10m 13m 11m 15m 16m 

I.* 20 59% 5m 5m 6m 11m 13m 11m 11m 15m 16m 

L. 10 100% 6m 6m 7m 7m 8m 8m 8m   

E. 8 80% 7m 6m 9m 10m 11m 11m    

A. 11 85%          

J. 16 47%          

S. 34 100%          

P. 5 25%          

N. 5 25%          

G. 5 25%          

 

Taula 13. Etapes evolutives i assistència a la piscina del grup - estudi 

Els alumnes amb un asterisc (*) són alumnes prematurs; per tant, el seu assoliment de 

les diferents etapes evolutives serà amb més retard que els nens de població normal. 

 

Assoliment etapes evolutives de la llar d’infants: 

A
LU

M
N

E
 

ATRAPA 

OBJECTES 

PENJATS 

SEU 

SOL 

DE PEU 

AMB 

AJUT GATEJA 

MARXA 

AMB 

AJUDA 

ES 

POSA 

DE PEU 

DE PEU 

SOL 

CAMINA 

SOL 

M.   7m  8m2s           

G. 6m3s 7m1s 8m1s           

R. 6m 7m 8m           

E.               13m 

A.               13m 

 

Taula 14. Assoliment etapes evolutives grup - control 
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Quadre comparatiu: 

 

ALUMNE 

ATRAPA 

OBJEC- 

TES 

PENJATS SEU SOL 

DE PEU 

AMB 

AJUT GATEJA 

MARXA 

AMB 

AJUDA 

ES POSA 

DE PEU 

DE PEU 

SOL 

CAMINA 

SOL 

NI.  9m3s  9m 3s   12m  11m  13m 

M.   6m2s            

K.* 5m 6m 11m 10m 13m 11m 15m 16m 

I.* 5m 6m 11m 13m 11m 11m 15m 16m 

L. 6m 7m 7m 8m 8m 8m    

G
ru

p 
es

tu
di

 

E. 6m 9m 10m 11m 11m      

 
M.   7m  8m2s           

G. 6m3s 7m1s 8m1s           

R. 6m 7m 8m           

E.               13m G
ru

p 

co
nt

ro
l

 

A.               13m 

 

 Taula 15. Quadre comparatiu grup – control i grup - estudi 

Del recull de dades realitzat puc afirmar que: 

- La mostra d’alumnes de la llar d’infants és petita per poder comparar 

dades, doncs sols s’ha fet el seguiment de cinc alumnes, que eren 

els que complien el requisit de no fer cap activitat en el medi aquàtic 

paral·lela. 

- L’edat de la  mostra d’alumnes de la llar d’infants no era la més 

adient per establir les comparacions: 

- A tres infants sols es va poder fer el seguiment fins que seien 

sols amb ajut. 

- Dos infants sols es va poder observar el moment en què 

caminaven sols. 

- Únicament hi ha una etapa evolutiva que presenta una petita 

diferència entre el grup estudi i el grup control: seu sol. 

- Grup estudi: dos infants als 6 mesos; un infant als 6 mesos i 2 

setmanes; un infant als 7 mesos; i un infant als 9 mesos. 

- Grup control: els tres infants seuen sols als 7 mesos (un d’ells 

als 7 mesos i una setmana).  
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- Sols hi ha una alumna del grup d’estudi, L., que es diferenciï a nivell 

evolutiu de la resta d’alumnes, des del moment que inicia el gateig, 

però el fet que sols assistís durant 10 sessions pot fer pensar que el 

programa aquàtic no és un factor determinant en aquest avenç 

evolutiu respecte a la resta. 

- No s’observen diferències significatives entre els dos grups, per tant 

no podem afirmar que el fet de realitzar la nostra proposta pràctica en 

el medi aquàtic permeti avançar alguna etapa evolutiva. 

- A pesar que en el punt 2.2.5. he recollit les idees de diferents autors 

que veien factible la possibilitat de l’avenç evolutiu mitjançant 

pràctiques aquàtiques, en referència a la meva hipòtesi d’estudi puc 

afirmar que aquestes activitats ajuden en el desenvolupament motor 

(entès com una acció combinada entre la maduració i l’entorn, tal i 

com s’ha exposat en el punt 2.1.2), però no puc afirmar que l’avancin. 

 

6.3. Observació sistemàtica de les habilitats motri us aquàtiques  

6.3.1. Recollida de dades 

Tal i com he exposat anteriorment, el procés de reflexió realitzat mentre 

es duia a terme el programa, em va fer adonar que hi havia un seguit de 

habilitats motrius aquàtiques que sols apareixien si el nadó tenia 

l’oportunitat de practicar amb l’entorn aquàtic i especialment 

m’interessaven aquelles produïdes per un procés metodològic sistemàtic 

i específic (per sobre d’aquelles conductes que apareixien 

espontàniament). L’observació sistemàtica de les conductes és un 

instrument adient pel meu objectiu, doncs respecta al màxim la 

naturalitat de les conductes.  

Com he exposat en el punt 3.5. hi ha unes habilitats motrius aquàtiques  

que es consideren importants que el nen adquireixi en l'entorn aquàtic i 

cal una actuació específica perquè puguin aparèixer.  

L’observació de l’aparició d’aquestes conductes en els nadons la feia 

personalment a través del registre en paper, on recollia les conductes 

que es detallen més endavant en finalitzar cada sessió. També vaig 

enregistrar dues sessions en vídeo per poder tenir gravades aquestes 
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conductes i la seva evolució en dos moments concrets: dos mesos 

abans d’acabar el curs i en finalitzar aquest (vegeu punt 6.4). El registre 

de les conductes en paper descriuen el comportament de cada infant de 

la mostra participant durant totes les sessions que es van realitzar, 

obtenint d’aquesta forma un registre del procés que segueix cada nen en 

l’aprenentatge de les conductes aquàtiques. El registre de les conductes 

en vídeo no va alterar les conductes dels  nens i/o pares, ni el 

desenvolupament normal de la sessió.  

He realitzat una observació  longitudinal, amb la finalitat d’observar les 

conductes durant un curs sencer (o des de la incorporació del nadó en el 

curs), per tal d’estudiar el procés, el seu desenvolupament, les 

condicions i els seus efectes; i a la vegada transversal, doncs dos nens 

amb la mateixa edat però diferent nivell d’experiència no mostren les 

mateixes habilitats motrius aquàtiques. 

En el següent quadre es detalla els alumnes dels quals he fet un 

seguiment d’aquestes dades: 

 

 Edat inici del curs Habilitats motrius 
aquàtiques 

S. 15 mesos Si 
J. 6 mesos Si 
I. 8 mesos Si 
K. 8 mesos Si 
M. 4 mesos Si 
Ni. 7 mesos Si 
A. 6 mesos Si 
E. 6 mesos Si 
L. 6 mesos Si  
N. 3 mesos Si 
P. 6 mesos Si  
G. 7 mesos Si  

Taula 16. Alumnes als quals se’ls ha fet un seguiment de les habi litats motrius 

aquàtiques  
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La meva pràctica reflexiva em va permetre interrogar el programa 

d’activitats aquàtiques educatives i observar que, independentment de la 

variació de les etapes evolutives dels nadons, allò que s’evidencia és 

que es produïen uns aprenentatges dins del medi aquàtic (flotació 

ventral i dorsal amb material, girs, propulsions,...) que repercutien en el 

repertori motriu aquàtic i en altres àmbits de la conducta del nen. Per 

exemple, els pares van observar a casa un major interès del nen per 

descobrir i explorar (vegeu Annex III). 

Així, tal i com ja avançava Josep Roca en l’entrevista inicial, el problema  

és com el què s’ensenya afecta al què passa. És a dir, triar els 

aprenentatges que caldrà tenir presents en el medi aquàtic va ser, 

doncs, l’objecte de la recerca del projecte després de la primera revisió 

del mateix. 

En els següents quadres detallaré les habilitats motrius aquàtiques que 

van assolir cada alumne en finalitzar cada trimestre. 

Les habilitats motrius bàsiques, en no ser objecte d’estudi, sols es van 

anotar les assolides en finalitzar el programa.  

 

HABILITATS MOTRIUS  AQUÀTIQUES 

Les habilitats motrius aquàtiques s’identifiquen com un conjunt de 

patrons de moviment que es repeteixen amb freqüència i els podem 

diferenciar amb un nom determinat, a la vegada que són reconeguts per 

diferents autors, tal i com he explicitat en el punt 3.5. 

La importància de les habilitats motrius aquàtiques com a contingut del 

meu programa ja s’ha detallat en els punts 3.5. i 5.4.1. A continuació, 

especifico el resultat de les observacions de cada habilitat motriu 

aquàtica al final de cada trimestre, on es pot observar l’assoliment de 

cadascuna en funció de cada infant i l’edat d’aquest. Aquestes dades 

ens serveixen per corroborar que les habilitats motrius aquàtiques són 

habilitats ontogenètiques que sols s’adquireixen mitjançant una pràctica 

intencionada i sistemàtica.  
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 N. Ni. P. S. J. I. K. M. G. 
NOMBRE DE 
SESSIONS(*) 

5 3 4 12 11 9 9 7 5 

EDAT EN 
MESOS(**) 

5 9 8 17 8 10 10 6 9 

Familiarització  NO SI SI SI SI SI SI SI SI 
Flotació 
ventral amb 
material 

NO NO NO SI NO SI SI NO NO 

Flotació dorsal 
amb material 

NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Flotació 
ventral sense 
material 

NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Flotació dorsal 
sense material 

NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Girs  NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
Propul./despla. NO NO NO SI NO NO NO NO NO 
Immersions NO NO NO SI NO SI SI NO NO 
Posició ventral NO SI NO SI SI SI SI NO NO 
Posició dorsal NO NO NO SI NO SI SI SI NO 
Posició vertical NO NO NO SI NO NO NO NO NO 
Posició 
asseguda 

NO NO NO SI NO SI SI NO NO 

 

Taula 17. Seguiment de les observacions de les habilitats motrius  aquàtiques en acabar 

el primer trimestre 

(*) Nombre de sessions que ha assistit durant el primer trimestre 
(**) Edat en mesos en que ha finalitzat el primer trimestre 

 

Anàlisi del primer trimestre: 

Realitzaré l’anàlisi de resultats a partir de cada habilitat motriu aquàtica: 

o Familiarització: excepte N., tots els infants l’assoleixen, independentment 

de l’edat i del nombre d’assistències a les classes. 

o Flotació ventral amb material: sols l’assoleixen els nens de més edat (S., 

I., K.).  

o Flotació dorsal amb material: no l’assoleix cap dels infants. 

o Flotació ventral sense material: no l’assoleix cap dels infants. 

o Flotació dorsal sense material: no l’assoleix cap dels infants. 

o Girs: no l’assoleix cap dels infants. 

o Propulsió/ desplaçaments: sols l’assoleix S. (recordar que ja havia 

realitzat sessions el curs anterior). 
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o Immersions: sols l’assoleixen S., I., K. (novament els infants de més 

edat). 

o Posició ventral: l’assoleixen Ni., S., J., I., K. 

o Posició dorsal: l’assoleixen S., I., K., M. 

o Posició vertical: sols l’assoleix la S. 

o Posició asseguda: l’assoleixen S., I., K. 

Podem observar, doncs, que els infants que assisteixen a un major nombre de 

sessions: S., I., K. Són també els què assoleixen un major nombre d’habilitats 

motrius aquàtiques en aquest trimestre. Com excepció citar a J., que encara 

que assisteix a un total d’11 sessions, sols assoleix la familiarització i la flotació 

dorsal, possiblement degut a ser un infant que patia problemes motrius derivats 

del naixement.  

  

  

 N. Ni. P. S. J. I. K. M. G. A. 
NOMBRE DE 
SESSIONS(*) 

0  8 1   12  3 2 2 11 0 3 

EDAT EN 
MESOS(**) 

 12 11 20 11 13 13 8  9 

Familiarització   SI SI SI SI SI SI SI  SI 
Flotació 
ventral amb 
material 

 SI NO SI SI SI SI SI  NO 

Flotació dorsal 
amb material 

 SI NO SI SI NO NO SI  NO 

Flotació 
ventral sense 
material 

 NO NO NO NO NO NO NO  NO 

Flotació dorsal 
sense material 

 NO NO NO NO NO NO NO  NO 

Girs   SI NO SI NO NO NO SI  NO 
Propulsió / 
desplaçaments 

 SI NO SI NO NO NO NO  NO 

Immersions  SI NO SI SI SI SI SI  NO 
Posició ventral  SI NO SI SI SI SI SI  SI 
Posició dorsal  SI NO SI SI SI SI SI  SI 
Posició vertical  SI NO SI SI SI SI SI  SI 
Posició 
asseguda 

 SI NO SI SI SI SI SI  NO 

Taula 18. Seguiment de les observacions de les habilitats motrius  aquàtiques en acabar 

el segon trimestre 

(*) Nombre de sessions que ha assistit durant el segon trimestre 
(**) Edat en mesos en que ha finalitzat el segon trimestre 
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Anàlisi del segon trimestre: 

En finalitzar el segon trimestre, l’anàlisi de cada habilitat motriu aquàtica és el 

següent: 

o Familiarització: L’A. s’incorpora al grup i l’assoleix, a pesar de sols 

assistir tres sessions 

o Flotació ventral amb material: Ni. I M. s’afegeixen al grup que té assolida 

aquesta habilitat. Podríem pensar que el nombre de sessions a què han 

assistit ha estat un factor clau. 

o Flotació dorsal amb material: l’assoleixen Ni.,S., J., M. Puc fer constar 

que Ni., J., i M. són nens poc actius amb una capacitat molt gran de 

relaxar-se en posició dorsal, fet que ha afavorit l’assoliment d’aquesta 

posició. S., recordem, duu l’avantatge d’haver iniciat el curs anterior les 

sessions. 

o Flotació ventral sense material: no l’assoleix cap dels infants. 

o Flotació dorsal sense material: no l’assoleix cap dels infants. 

o Girs: són assolits per Ni., S. i M., que són els infants que han assistit a 

més sessions aquest trimestre. 

o Propulsió/ desplaçaments: sols l’afegeix Ni. 

o Immersions: s’afegeixen en aquest assoliment Ni. I M., possiblement 

degut a l’alta assistència d’aquest trimestre. 

o Posició ventral: l’assoleixen M. i A. Destacar que A., a pesar d’haver 

assistit sols a tres sessions, els pares l’havien dut a la piscina 

regularment (sense haver participat en un curs). 

o Posició dorsal: l’assoleixen Ni., M., i A. 

o Posició vertical: l’assoleixen Ni., J., M. i A. 

o Posició asseguda: l’assoleixen Ni.,J., M. 

En aquest trimestre caldria destacar el gran avenç que ha efectuat Ni. I M., i 

que relaciono amb l’alta assistència. En J., a pesar de no haver assistit gaire, 

va assolir noves habilitats motrius aquàtiques, segurament per la base que ja 

tenia de l’alta assistència del trimestre anterior.  

I. i K., no han evolucionat com el trimestre anterior, donada la baixa assistència 

d’aquest trimestre.  
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S. segueix assolint noves habilitats motrius aquàtiques i perfeccionant les ja 

assolides. 

  

 

 

 

 

 N. Ni. P. S. J. I. K. M. G. A. L. E. 
NOMBRE DE 
SESSIONS(*) 

0 3 0 10 2 9 9 6 0 8 10 8 

EDAT EN 
MESOS(**) 

 15  23 14 16 16 11  11 9 9 

Familiarització   SI  SI SI SI SI SI  SI SI SI 
Flotació 
ventral amb 
material 

 SI  SI SI SI SI SI  SI SI SI 

Flotació dorsal 
amb material 

 SI  SI SI SI SI SI  SI SI SI 

Flotació 
ventral sense 
material 

 NO  SI NO NO NO NO  NO NO NO 

Flotació dorsal 
sense material 

 NO  NO NO NO NO NO  NO NO NO 

Girs   SI  SI SI SI SI SI  SI SI SI 
Propulsió / 
desplaçaments 

 SI  SI NO SI SI NO  NO SI SI 

Immersions  SI  SI SI SI SI SI  SI SI SI 
Posició ventral  SI  SI SI SI SI SI  SI SI SI 
Posició dorsal  SI  SI SI SI SI SI  SI SI SI 
Posició vertical  SI  SI SI SI SI SI  SI SI SI 
Posició 
asseguda 

 SI  SI SI SI SI SI  SI SI SI 

 

 Taula 19. Seguiment de les observacions de les habilitats motri us aquàtiques en acabar 

el tercer trimestre 

(*) Nombre de sessions que ha assistit durant el tercer trimestre 
(**) Edat en mesos en que ha finalitzat el tercer trimestre 
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Anàlisi del tercer trimestre: 

En finalitzar el tercer trimestre, l’anàlisi de cada habilitat motriu aquàtica és el 

següent: 

o Familiarització:  l’assoleixen L. I E. Aquesta habilitat motriu aquàtica ha 

estat assolida per tots els alumnes que han seguit amb regularitat el 

curs. 

o Flotació ventral amb material: l’assoleixen A., L. i E. Aquesta habilitat 

motriu aquàtica ha estat assolida per tots els alumnes que han seguit 

amb regularitat el curs.  

o Flotació dorsal amb material: l’assoleixen I., K., A., L. i E. Aquesta 

habilitat motriu aquàtica ha estat assolida per tots els alumnes que han 

seguit amb regularitat el curs. 

o Flotació ventral sense material: sols l’assoleix S. 

o Flotació dorsal sense material: no l’assoleix cap dels infants. 

o Girs: són assolits per la totalitat d’infants que encara no l’havien assolit. 

Aquesta habilitat motriu aquàtica ha estat assolida per tots els alumnes 

que han seguit amb regularitat el curs. 

o Propulsió/ desplaçaments: l’assoleixen I., K., L., E. 

o Immersions: l’assoleixen tots els infants que encara no l’havien assolit. 

Aquesta habilitat motriu aquàtica ha estat assolida per tots els alumnes 

que han seguit amb regularitat el curs. 

o Posició ventral: l’assoleixen tots els infants que encara no l’havien 

assolit. Aquesta habilitat motriu aquàtica ha estat assolida per tots els 

alumnes que han seguit amb regularitat el curs. 

o Posició dorsal:  l’assoleixen tots els infants que encara no l’havien 

assolit. Aquesta habilitat motriu aquàtica ha estat assolida per tots els 

alumnes que han seguit amb regularitat el curs. 

o Posició vertical: l’assoleixen tots els infants que encara no l’havien 

assolit. Aquesta habilitat motriu aquàtica ha estat assolida per tots els 

alumnes que han seguit amb regularitat el curs. 

o Posició asseguda: l’assoleixen tots els infants que encara no l’havien 

assolit. Aquesta habilitat motriu aquàtica ha estat assolida per tots els 

alumnes que han seguit amb regularitat el curs. 
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Reflexió final 

Totes les habilitats motrius aquàtiques, a excepció de la flotació ventral i dorsal 

sense material, són assolides per la totalitat d’infants que han assistit amb 

regularitat al curs (, independentment de l’edat que tinguin. Les dues habilitats 

no assolides, possiblement és degut a què precisen de nivells de força 

muscular i coordinació massa elevats per infants d’aquestes edats.  

 

 

 

HABILITATS MOTRIUS BÀSIQUES 

 Ni. A. L. E. I. K. M. J. S. 
Edat nens 15 11 9 9 16 16 11 14 23 
Salts SI SI SI SI SI SI NO NO SI 
Equilibris SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
Lliscaments SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
Empènyer SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
Llençar SI NO SI SI SI SI NO NO SI 
Grimpar NO NO NO SI SI SI NO NO SI 
Reptar SI SI SI SI SI SI NO SI SI 

 

Taula 20. Seguiment de les habilitats motrius bàsiques al finalit zar el tercer trimestre  

El registre de les habilitats motrius bàsiques sols es va fer en finalitzar el tercer 

trimestre. Sí que vaig observar durant el curs, però, que eren assolides en 

funció de l’edat dels alumnes i en cap cas depenien de l’assoliment o no de les 

habilitats motrius aquàtiques.  

 

6.3.2. Anàlisi de resultats 

Podem observar que les habilitats motrius aquàtiques són conseqüència de la 

pràctica sistemàtica i provocada i sols les adquireixen aquells infants que han 

vingut amb regularitat (Ni., S., J., I., K., M., A., L., E.). Els alumnes que no 

venien amb assiduïtat a la piscina i que evolutivament tenien la mateixa edat 

que els que hi assistien (N., P., G.) no assolien les habilitats motrius 

aquàtiques, tal i com ha quedat evidenciat en les taules 17, 18 i 19).  

Hi ha un total de 3 nens que van assistir sols a 5 sessions a l’inici del programa: 
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o N., que va realitzar un total de 5 sessions (va deixar d’assistir 

el 18 de desembre). 

o P., que va realitzar un total de 5 sessions (va deixar d’assistir 

el 8 de gener). 

G., que va realitzar un total de 5 sessions (va deixar d’assistir 

l’onze de desembre).  

Aquestes dades ens serveixen per comparar les habilitats motrius aquàtiques 

que tenen els infants en aquestes edats i les d’altres infants que van seguir el 

programa amb més continuïtat, amb la mateixa edat. Com veiem, el fet de tenir 

una determinada edat cronològica no pressuposa que s’adquireixin unes 

habilitats motrius aquàtiques; sols les adquireixen els infants que assisteixen 

amb regularitat al programa.  

Per tal de comprovar que les habilitats motrius aquàtiques s’assoleixen a través 

de la pràctica i no per tenir una determinada edat cronològica, podem observar 

en els quadres següents com els infants, a pesar de tenir la mateixa edat 

cronològica, no tenen assolides les mateixes habilitats motrius aquàtiques que 

els seus companys. Com podem comprovar en la taula 21, trobem divergències 

en l’assoliment de les següents habilitats motrius aquàtiques: flotació ventral i 

dorsal amb material, girs, immersions i les quatre posicions a assolir. 

 

 P. J. M. 
EDAT EN MESOS 8 8 8 
Familiarització  SI SI SI 
Flotació ventral 
amb material 

NO NO SI 

Flotació dorsal amb 
material 

NO NO SI 

Flotació ventral 
sense material 

NO NO NO 

Flotació dorsal 
sense material 

NO NO NO 

Girs  NO NO SI 
Propulsió / 
desplaçaments 

NO NO NO 

Immersions NO NO SI 
Posició ventral NO SI SI 
Posició dorsal NO NO SI 
Posició vertical NO NO SI 
Posició asseguda NO NO SI 

 

Taula 21. Comparació de l’assoliment de les habilitats motri us aquàtiques als 8 mesos 

d’edat 
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A la taula 22 podem observar que la familiarització és l’única habilitat motriu 

aquàtica que tots els infants de 9 mesos tenen assolida per igual. En la resta 

d’habilitats es presenten forces divergències en el seu assoliment.  

 

 

 

 

 

 Ni. A. L. E. G. 
EDAT EN MESOS 9 9 9 9 9 
Familiarització  SI SI SI SI SI 
Flotació ventral 
amb material 

NO NO SI SI NO 

Flotació dorsal amb 
material 

NO NO SI SI NO 

Flotació ventral 
sense material 

NO NO NO NO NO 

Flotació dorsal 
sense material 

NO NO NO NO NO 

Girs  NO NO SI SI NO 

Propulsió / 
desplaçaments 

NO NO SI SI NO 

Immersions NO NO SI SI NO 

Posició ventral SI SI SI SI NO 

Posició dorsal NO SI SI SI NO 

Posició vertical NO SI SI SI NO 

Posició asseguda NO NO SI SI NO 

 

Taula 22. Comparació de l’assoliment de les habilitats motrius aquàtiques als 9 mesos 

d’edat 
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A la taula 23 podem observar que encara que J., M. A. tenen resultats bastant 

semblants (la comparativa d’edat coincideix al final del tercer trimestre i curs, 

fet que comporta, com ja hem anotat anteriorment, que els alumnes que 

assistien amb regularitat, assolien la majoria d’habilitats motrius aquàtiques), 

divergeixen força dels de P. 

 

 

 

 P. J. M. A. 
EDAT EN MESOS 11 11 11 11 
Familiarització  SI SI SI SI 
Flotació ventral 
amb material 

NO SI SI SI 

Flotació dorsal amb 
material 

NO SI SI SI 

Flotació ventral 
sense material 

NO NO NO NO 

Flotació dorsal 
sense material 

NO NO NO NO 

Girs  NO NO SI SI 
Propulsió / 
desplaçaments 

NO NO NO NO 

Immersions NO SI SI SI 
Posició ventral NO SI SI SI 
Posició dorsal NO SI SI SI 
Posició vertical NO SI SI SI 
Posició asseguda NO SI SI SI 

 

Taula 23. Comparació de l’assoliment de les habilitats motrius  aquàtiques als 11 mesos 

d’edat 
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Amb l’objectiu de comprovar que les habilitats motrius aquàtiques s’assoleixen 

mitjançant la pràctica, compararem l’avenç en l’aprenentatge de les habilitats 

motrius aquàtiques dels diferents alumnes, a través dels trimestres, a les taules 

24 i 25. 

 

  N. Ni. P. S. J. I. 
TRIMESTRES 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Familiarització  NO     SI SI SI SI SI   SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
Flotació ventral amb material NO     NO SI SI NO NO   SI SI SI NO SI SI SI SI SI 

Flotació dorsal amb material NO     NO SI SI NO NO   NO SI SI NO SI SI NO NO SI 

Flotació ventral sense 
material 

NO     NO NO NO NO NO   NO NO SI NO NO NO NO NO NO 

Flotació dorsal sense material NO     NO NO NO NO NO   NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Girs  NO     NO SI SI NO NO   NO SI SI NO NO SI NO NO SI 

Propulsió / desplaçaments NO     NO SI SI NO NO   SI SI SI NO NO NO NO NO SI 

Immersions NO     NO SI SI NO NO   SI SI SI NO SI SI SI SI SI 

Posició ventral NO     SI SI SI SI NO   SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Posició dorsal NO     NO SI SI NO NO   SI SI SI NO SI SI SI SI SI 

Posició vertical NO     NO SI SI NO NO   SI SI SI NO SI SI NO SI SI 

Posició asseguda NO     NO SI SI NO NO   SI SI SI NO SI SI SI SI SI 

 

Taula 24. Seguiment de l’assoliment de les habilitats motrius a quàtiques de sis infants, al 

llarg dels tres trimestres 
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  K. M. G. A. L. E. 
TRIMESTRES 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Familiarització  SI SI SI SI SI SI SI       SI SI     SI     SI 
Flotació ventral amb material SI SI SI NO SI SI NO       NO SI     SI     SI 

Flotació dorsal amb material NO NO SI NO SI SI NO       NO SI     SI     SI 

Flotació ventral sense 
material 

NO NO NO NO NO NO NO       NO NO     NO     NO 

Flotació dorsal sense material NO NO NO NO NO NO NO       NO NO     NO     NO 

Girs  NO NO SI NO SI SI NO       NO SI     SI     SI 

Propulsió / desplaçaments NO NO SI NO NO NO NO       NO NO     SI     SI 

Immersions SI SI SI NO SI SI NO       NO SI     SI     SI 

Posició ventral SI SI SI NO SI SI NO       SI SI     SI     SI 

Posició dorsal SI SI SI SI SI SI NO       SI SI     SI     SI 

Posició vertical NO SI SI NO SI SI NO       SI SI     SI     SI 

Posició asseguda SI SI SI NO SI SI NO       NO SI     SI     SI 

 

Taula 25. Seguiment de l’assoliment de les habilitats motrius aquàtiques de sis infants, al 

llarg dels tres trimestres 

  

 Com podem observar, l’avenç dels aprenentatges del les diferents habilitats 

motrius aquàtiques a través dels tres trimestres és constant. 

 

Puc concloure a través de l’anàlisi de les taules exposades, que l’aprenentatge 

de les habilitats motrius aquàtiques es produeix com a conseqüència de 

l’aprenentatge i no com un procés filogenètic, conseqüència de l’edat dels 

alumnes (contràriament al que succeeix en les habilitats motrius bàsiques). 
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6.4. Gravació  en vídeo de dues sessions reals 

El registre en vídeo es va utilitzar com una eina de contrast per tal de poder  

assegurar que les habilitats motrius aquàtiques realment s’estaven produint, 

doncs a vegades el fet d’observar les conductes a l’hora que es realitzava la 

classe podia dur a errors. 

6.4.1. Recollida de dades 

El registre en vídeo es va realitzar de forma natural (durant el 

desenvolupament d’una sessió) per un tècnic aquàtic especialitzat en 

activitats aquàtiques per a nadons (un tècnic diferent en cadascuna de 

les dues classes) que ha seguit de forma externa (fora de l’aigua) totes 

les sessions i sabia enregistrar les conductes aquàtiques que pretenia 

observar. 

El tècnic es centrava en les habilitats motrius aquàtiques que 

manifestava cada subjecte i no en visions generals del desenvolupament 

de la sessió. Interessava recollir les diferents habilitats motrius 

aquàtiques que han après a realitzar els nens i no altres aspectes com 

l’ocupació de l’espai o l’ ús del material.  

La primera sessió es va enregistrar a l’abril, dos mesos abans de 

finalitzar el curs i la segona al juny. Les gravacions es van fer al final del 

programa, doncs el què volia fer constar eren les habilitats motrius 

aquàtiques assolides pels infants.  

6.4.2. Anàlisi de resultats 

L’anàlisi de resultats va consistir en verificar que els assoliments de les 

diferents habilitats motrius aquàtiques per part de cada infant, que 

estaven registrades en paper i que s’havien anotat en finalitzar cada 

sessió,  veritablement s’havien assolit.  Amb aquest objectiu es va 

comparar les imatges gravades en vídeo, amb el recull de dades en 

paper obtingudes al llarg del programa.  
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6.5. Qüestionari final als pares 

El darrer mes del curs es va passar un qüestionari amb preguntes 

categoritzades (segons la proposta de Del Rincón, 1995) als pares per tal de 

recollir informació dels canvis que havien observat dins les sessions a la 

piscina i a la banyera de casa, en relació a comportaments aquàtics, afectius, 

socials, etc. També incloïa cada pregunta un apartat on podien anotar 

lliurement comentaris diferents als recollits en les anteriors categories. 

6.5.1. Recollida de dades 

El qüestionari recollia les dades següents: 

o Comportament observat a casa. 

o Comportament en les sessions de la piscina. 

o Els tres objectius més importants per a ells que els van dur a 

apuntar-se a aquestes pràctiques. 

o Accions que els han sorprès més que hagi assolit el seu fill/a. 

o Tres aspectes més importants que destacarien de les pràctiques 

aquàtiques per nadons. 

El qüestionari estava format per preguntes curtes i respostes tancades.  

A cada pregunta se li afegia un espai en blanc per si els pares volen 

afegir algun comentari. Es va lliurar als pares el darrer mes del curs, i 

se’ls va donar una setmana per retornar-los.  

En el següent quadre detallo el nombre de qüestionaris que van ser 

retornats: 

 Edat inici del curs Qüestionari final 
S. 15 mesos Si 
J. 6 mesos Si 
I. 8 mesos Si 
K. 8 mesos Si 
M. 4 mesos No  
Ni. 7 mesos Si 
A. 6 mesos Si 
E. 6 mesos Si 
L. 6 mesos Si  
N. 3 mesos No 
P. 6 mesos No  
G. 7 mesos No  

 

Qüestionari final ple: 7 pares (cal destacar que hi ha dos alumnes 

bessons: I. i K. i per tant els pares sols van omplir una enquesta). 
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6.5.2. Anàlisi de resultats 

Del  qüestionari que van omplir els pares en les darreres sessions del 

curs (vegeu Annex IV), podem extreure : 

- Comportament observat a casa: 

o Els pares manifesten que observen un major interès del 

nen per descobrir i explorar (57,14%). 

o Els moments de bany no han canviat. Segueixen tenint 

ganes. Juguen i riuen en ell i acaben molt relaxats després 

d’aquesta estona (71,43%). 

o Han observat canvis desprès d’haver iniciat les sessions en 

la piscina, sobretot pel que fa a control i coordinació 

(85,71%). 

- Comportament en les sessions de la piscina: 

o Els infants no són conscients del dia que toca la sessió de 

piscina (57,14%), però solen estar contents quan se’ls 

canvia dins de l’àrea de piscina per començar la classe 

(85,71%). 

o La relació social i afectiva entre pare/ mare i fill/a, no ha 

variat (71,43%), però consideren que és una bona tasca de 

relació social (85,71%). 

o Estan d’acord en què es treballen altres aspectes de 

desenvolupament, a més dels estrictament aquàtics. 

Destaquen la coordinació per sobre dels altres (71,43%). 

o Estan d’acord en què el nen ha millorat la seva capacitat de 

fruir i de jugar amb l’aigua (100%). Ho noten sobretot a la 

banyera (42,86%). 

o Consideren que en les sessions es fomenten situacions de 

joc, d’experiència amb els objectes, etc.(85,71%). 

o Creuen que en les sessions es satisfan les necessitats del 

nen en relació a l’autonomia, l’exploració, el moviment i les 

afectives – socials (85,71%). 
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- Els tres objectius majoritaris que els van dur a apuntar-se a aquestes 

pràctiques són: 

o Aprendre a nedar 

o Nova experiència 

o Perdre la por 

- Les  accions que els ha sorprès que hagi assolit el seu fill/a, i que no 

s’esperaven, o en aquesta mesura: 

o Posar el cap dins l’aigua 

o Està més content/a 

- Tres aspectes més importants que destacarien de les pràctiques 

aquàtiques per nadons. Van destacar majoritàriament: 

o Moviment motriu 

o Contacte amb l’aigua 

 

Podem observar que els alumnes que han seguit el programa ho han fet 

de forma satisfactòria i els pares han observat canvis en les habilitats 

motrius aquàtiques i en les conductes dels seus fills vers l’aigua que els 

han sorprès agradablement.  

Les dades recollides en aquest qüestionari recolzen els següents 

aspectes: 

� Els pares han constatat canvis en les tres àrees que s’han 

treballat en el programa: 

• Àrea motriu: canvis motors de forma general des que ha 

començat les classes a la piscina, sobretot pel que fa a 

control i coordinació; el moviment motriu com aspecte 

més destacat d’aquesta pràctica; major interès en la 

manipulació i exploració de joguines. 

• Àrea cognitiva: increment de la curiositat. 

• Àrea socio – afectiva: consideren que és una bona 

tasca social, de relació amb els altres, valorant tant el 

contacte amb altres nens, com amb els adults. 

� Els aprenentatges que es produeixen en el medi aquàtic han 

estat recollits pels professionals d’aquest medi (jo, com a 
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tècnica de l’activitat i els dos tècnics que m’acompanyaven 

fora de la piscina observant diàriament l’activitat) i pels pares i 

familiars dels infants, que han manifestat obertament la 

satisfacció pels canvis observats en els aprenentatges dels 

seus nens i nenes. Aquest fet serveix per validar les dades 

recollides des de diferents punts de vista. 

 

Desprès d’haver fet la recollida i l’anàlisi de les dades, hagués 

pogut ser interessant passar aquest qüestionari també al 

començament del programa, per tal d’obtenir dades inicials sobre: 

o Quin és l’entorn estimulador que envolta al nen. 

o Experiències anteriors amb el medi aquàtic. 

o Què esperen obtenir els pares dels curs. 
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7. Discussió i conclusions  

Les aportacions del marc teòric de la recerca al voltant del desenvolupament 

motor i l’aprenentatge de l’infant i les dades extretes de l’aplicació del programa 

aquàtic em duen a analitzar els punts que es detallen a continuació.  

En aquesta recerca vaig relacionar  dos fenòmens:  

o El fet que una determinada pràctica pugui afavorir l’avenç d’alguna/es 

etapes evolutives, i el medi aquàtic i les seves propietats, com a 

element afavoridor d’aquest procés.  

o Les habilitats motrius aquàtiques, conseqüència d’un procés educatiu 

intencional i sistemàtic. 

Els acords generals als quals ens permet arribar la investigació són: 

o L’oportunitat de realitzar pràctiques aquàtiques dins de l’aigua permet 

a l’infant realitzar accions diferents que no tindria l’oportunitat de 

desenvolupar fora del medi aquàtic, tal i com s’ha exposat en el punt 

3.4. 

o El terme pràctiques aquàtiques és molt ampli i engloba, dins el 

mateix, objectius i formes d’actuar molt diferenciats, com s’ha 

desenvolupat en el punt 1.2. Els pares cal que s’informin, en 

matricular-se per fer aquestes sessions, dels objectius que es 

persegueixen en aquella entitat. 

o Les activitats que s’han proposat al llarg de les sessions, 

acompanyen el procés de desenvolupament evolutiu del nadó. Si bé 

no he pogut demostrar que l’accelerin, sí que puc afirmar que les 

condicions influeixen en les possibilitats de desenvolupar el 

programa: 

� L’horari (migdia) ha fet que l’assistència a les classes fos 

baixa. En els cursos que es realitzen els dissabtes, per 

exemple, l’assistència és molt més alta. 

� Hi ha pares que ocupen places encara que no assisteixin. 

Això fa que altres infants que potser haurien assistit 

assíduament, no hagin pogut venir. 

� La realització d’una sola sessió per setmana em fa pensar 

que potser és massa poc per poder complir els objectius 
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que m’havia marcat. Al final del projecte, pensar que amb 

35 sessions es podien avançar les etapes evolutives era 

potser ambiciós. De totes maneres, voldria ressaltar el 

comentari de la mare de la S., que explicava que la doctora 

li havia comentat que la nena, a pesar de ser prematura, 

no havia patit gaire retard en l’aparició de les etapes 

evolutives, segurament gràcies a la pràctica setmanal de 

piscina, que ja havia començat el curs anterior.  

o Els nadons que han vingut amb regularitat han fet aprenentatges 

que han sorprès als propis pares. L’evolució d’aquests ha estat 

notable i setmana a setmana s’han vist avenços (dins i fora de 

l'entorn aquàtic). Això queda evidenciat al qüestionari que se’ls va 

passar al final del curs (Annex IV). Al contrari del que manifestava 

Castillo Obeso (2001: 169), en afirmar que “els nens més madurs 

presenten en el seu comportament un major nombre d’habilitats i un major grau 

d’autonomia”, en la investigació s’ha observat clarament la 

diferència entre els nens que assistien assíduament a les classes, 

versus els que venien esporàdicament. Nens d’edat evolutiva 

inferior, però amb més experiència motriu aquàtica tenien un 

major domini d’aquestes habilitats comparant amb alumnes de 

més edat, que no venien amb tanta regularitat.  

Sí que estic parcialment d’acord amb l’autora (2001: 169) en que  

“la quantitat de pràctica no és una variable que influeixi directament en el 

procés d’ensenyament, doncs els nens que han assistit no són els que han 

presentat una conducta més evolucionada”, doncs tenim el cas de M., 

que va assistir a un total de 24 sessions al llarg del curs i el seu 

domini aquàtic era inferior al de l’E. o L., que van assistir un total 

de 8-10 sessions; encara que sí que considero que cal un mínim 

de quantitat de pràctica perquè els efectes de l’aprenentatge es 

produeixin, i això es pot evidenciar en les taules 17, 18 i 19. Per 

tant, considero que perquè es produeixi un aprenentatge de les 

habilitats motrius aquàtiques calen els següents factors: 

- Pràctica constant. 

- Quantitat i qualitat d’aquestes pràctiques.  
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o Les activitats aquàtiques educatives per assolir els objectius proposats, 

necessiten dels tres agents: pares / tècnic aquàtic / infant, tal i com he 

presentat en el punt 3.2. No crec que es puguin realitzar aquestes 

pràctiques si falta algun d’aquests tres components, amb els objectius 

educatius que m’havia proposat.  

o En relació al context general: 

o Les condicions per la planificació de les activitats aquàtiques 

educatives, tal i com he exposat en el punt 3.1., són: 

� Piscina a dues alçades: 0’70 i 1m 30 cm                             

(aproximadament), a temperatura de 32º-34º i temperatura 

ambient dos graus per sobre. 

� Material adient per treballar els objectius, i adaptats a 

aquestes edats. 

� Tècnic qualificat i especialitzat en aquestes pràctiques. 

� Que no hi hagi cap activitat paral·lela dins el mateix espai 

(sovint es divideix l’àrea de piscina en dos espais i, 

paral·lelament a la sessió de nadons, es fan altres 

activitats). Els nadons necessiten tranquil·litat, per no 

angoixar-se i això poder desenvolupar l’activitat amb 

normalitat.  

o Models de relació 

o Les funcions del tècnic aquàtic. 

En el programa que duc a terme és el tècnic qui prepara les 

condicions de la sessió, i els pares qui la desenvolupen amb els 

seus fills. Tal i com afirma Ruiz Pérez (1994), crec que l’activitat 

que proposa i guia el tècnic aquàtic, és una referència en 

l’enriquiment de la motricitat en aquestes edats. El rol que tinc en 

la sessió és actiu i dinàmic. Triadó i altres (1998)  afirmen que no 

n’hi ha prou amb un entorn estimulant;  ha de ser molt més actiu 

el paper del mestre. Treballs com els de Vigotski48sobre la 

importància de la interacció social i el paper formador de l’adult 

com a base del desenvolupament psicològic, ho fonamenten. El 
                                                 
48 Baquero (1996)  també fa referència a la situació d’interacció entre el subjecte novell i l’expert, amb l’objectiu que primer s’apropiï dels 

coneixements del segon. A aquest procés Vigotski l’anomena andamiatge.  
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nen aprèn en la mesura que altres persones més competents, 

adults o companys, l’ensenyen. I el mestre és qui en definitiva ha 

d’organitzar les experiències del nen perquè siguin realment 

profitoses. Per tant, no sols preparo les sessions, d’acord amb 

una programació general i global, sinó que condueixo les sessions 

en funció dels objectius a assolir, i dels alumnes que hi participen. 

La meva forma d’entendre la  tasca dins la sessió va en la línia 

d’aquesta darrera afirmació. És a dir, m’anticipo a les capacitats 

que considero que pot assolir l’infant, i en potencio les actuals. 

Les paraules ajuda i actuació compartida crec que són les què 

millor defineixen la meva manera d’entendre la participació del 

tècnic.  

La meva funció com a tècnica és aconseguir que els alumnes 

frueixin de l’aigua i tinguin al seu abast tots els mitjans per poder-

ho fer. Per tal de poder aconseguir això, crec que hi ha certes 

tècniques que se’ls ha d’ajudar a aconseguir, i que també, 

paral·lelament, han de descobrir formes individuals d’estar dins el 

medi aquàtic; per tant, la meva acció combina les dues. 

Inicialment, marco més el camí de pares i nadons, i 

progressivament, fomento més la creativitat i l’exploració (un cop 

considero que tenen els mínims necessaris per fer-ho). Encara 

que els pares són qui millor coneixen als seus fills, és el tècnic qui 

millor coneix les posicions i actuacions del medi aquàtic, per això 

crec que és important que puntualment el tècnic agafi els nadons 

per ensenyar als pares les formes de dur i de treballar amb les 

seus fills dins el medi aquàtic. La relació amb els pares és també 

en un inici molt directa sobre de les seves accions, i 

paral·lelament deixo que vagin trobant-se amb el seu fill i l'entorn.  

Vull aprofundir més al voltant de la figura del tècnic aquàtic, 

incidint en aspectes que he exposat en els punts 1.2.1. i 5., doncs 

és qui condicionarà que s’estigui produint un programa aquàtic 

educatiu.  
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Triadó i altres (1998) afirmen que és l’adult el responsable del 

desenvolupament del nen, doncs és el que fa possible a través de 

l’organització social de les interaccions entre subjecte i objecte, la 

construcció del coneixement del nen. Aquest punt de vista és 

també compartit per Bassedas, Huguet i Solé (1996) que també 

afirmen que el nen petit, si actua conjuntament amb una persona 

més capaç, podrà arribar a fer algunes coses que no pot 

aconseguir si està tot sol.  Els mateixos autors citen algunes idees 

importants a considerar: 

� Cal confiar en el paper dels educadors, com a promotors 

del desenvolupament. 

� Cal reconèixer la importància del paper de la persona 

adulta com a mediadora entre el món cultural i l’infant. 

� Animar a que mica en mica els nens vagin agafant més 

responsabilitats, quan considerem que ho poden fer. 

� No tenir por de donar més informació de la que podran 

assimilar. Cada nen ja assimilarà el que pugui depenent 

del seu grau de desenvolupament. 

� Els canvis que es produeixen en l’evolució es produeixen 

per un procés de construcció que té com a punt de partida 

el nivell i possibilitats actuals del subjecte i ens duen cap a 

estadis més avançats que integren tots els coneixements 

anteriors.  

Per tant, conclouré amb la importància del tècnic adult com a 

mediador del desenvolupament del nen i del programa aquàtic 

que s’està duent a terme. 

o El rol dels pares. 

La presència i el rol que mantenen els pares en les sessions s’ha 

tractat en els punts 1.2. i 3.7. El rol dels pares i mares dins el 

programa aquàtic és fonamental. Ells són el pilar a partir del qual 

el nen comença a realitzar les exploracions al seu entorn, i el 

vincle afectiu que permet anar més enllà. 
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L’autor que millor descriu la meva consideració respecte al rol que 

juguen els pares dins aquestes pràctiques és Azemar (1990); 

considera que les diverses formes d’interacció dels pares en el 

comportament espontani dels nadons influencia de forma 

determinant la qualitat de les experiències motrius i les condicions 

d’accés a una autonomia dins l’aigua: “L’afecte fonamenta 

l’efecte”.  

També aporta estudis de problemes de depressió que pateixen 

els nens quan són allunyats de la mare, i la importància del 

contacte nen – mare durant els primers 18 mesos. El mateix autor 

fa un estudi de les  diferències entre el “rol” dins l’aigua de pares i 

mares: els pares, solen tenir un paper més estimulant i lúdic, vers 

l’afectiu de la mare. Els pares, afirma l’autor, no sols estan més 

atents a aquests comportaments, sinó que també els susciten 

més. 

Soc partidària que puguin participar els dos en la mateixa sessió, 

doncs cadascú aporta un estímul diferent al nen, tal i com ens 

referenciava Azémar (1990); fins i tot crec molt interessant que 

germans que ja dominen el medi aquàtic comparteixin aquestes 

vivències49. Per desgràcia, la normativa de la piscina on es va 

realitzar la investigació no permetia que el nombre d’adults 

acompanyants fos de més d’un per sessió, excepte la jornada de 

portes obertes, on sí podien estar més d’un dins el medi amb 

l’infant. 

o Funció del material.  

Tal i com he exposat en el punt 3.1., el material és un dels 

aspectes fonamentals per la realització dels programes d’activitats 

aquàtiques, a pesar que hi ha divergències entre autors al 

respecte de quins materials i quina és la seva funció. 

Contràriament a un grup de tècnics que llencen 

indiscriminadament el material a les sessions, i que acaba surant 

sense cap ús; o d’altres que sols utilitzen pilotes “perquè és el què 
                                                 
49 Les experiències que tinc al respecte, sorgides a partir de les jornades de portes obertes (dos dies durant el curs de nadons, on es permet 

l’accés a la classe , dins l’àrea de la piscina, dels pares i germans), són molt positives per a tota la família.  
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els funciona”50crec que és  important destacar que l’aigua i el 

valor de les activitats que s’hi plantegen han d’anar amb 

consonància amb l’objectiu a treballar dins la sessió. El nen no 

necessita de joguines per haver de passar-s’ho bé dins l’aigua. 

L’aigua ja és un entorn prou ric perquè el nen frueixi. La 

introducció d’un o altre material respondrà, tal i com he exposat 

anteriorment a l’objectiu de la sessió. Si el què es pretén és un 

treball de coordinació fina, es disposaran materials petits per a 

què el nen els agafi i pugui complir l’objectiu de la sessió; si el què 

es pretén és treballar equilibris – desequilibris, es disposaran 

materials surants inestables, etc.  

Material de flotació 

De forma puntual, en funció de l’objectiu, introdueixo algun 

material surant a la sessió. La finalitat d’aquest és permetre una 

autonomia d’acció major, o cercar posicions difícilment assolibles 

sense l’ajut d’aquest material (estar assegut sol sobre la màrfega 

reequilibrant el seu cos contínuament provocat pel moviment de 

l’aigua, o per l’acció de l’adult). D’aquesta forma, optimitzem 

l’acció del nen que, així com succeeix al terra que es recolza en 

els mobles per començar a caminar, utilitza els suports que li 

ofereixen els diferents materials per desplegar la seva activitat a 

l’aigua. 

o  Les propostes són semiobertes. Es proposa l’objectiu a treballar i 

els pares l’adapten en funció seva i les característiques dels seu 

fill/a, tal i com he exposat més detalladament en el punt 5.3. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
50 Aquestes observacions les he extret dels comentaris dels tècnics aquàtics, realitzats en els cursos que he impartit a Les Heures (Tècnic 

especialista en nadons (1999) / Tècnic especialista en educació infantil (2004)) 
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Conclusions 

Per acabar, les conclusions de la recerca que vull destacar com a prioritàries 

són:  

o Primera 

Els nadons que segueixen les sessions amb assiduïtat mostren canvis 

visibles en les seves habilitats motrius aquàtiques, observables tant per 

professionals del medi aquàtic (tècnics aquàtics presents en la investigació), 

com per no professionals (pares i familiars que assistien a les jornades de 

portes obertes i manifestaven obertament els canvis que veien en els 

alumnes a nivell aquàtic).  

o Segona  

La qualitat de les sessions que s’han impartit són les que propicien aquests 

canvis motrius observables. Recordem que quan parlem de qualitat ens 

referim a les tasques que tenen en compte els aprenentatges previs dels 

alumnes, l’etapa evolutiva en què es troba i la seva significativitat. Encara 

que cal una certa quantitat de pràctiques perquè es puguin observar els 

resultats, és més important la qualitat d’aquestes que la quantitat de 

pràctiques totals.  

o Tercera 

Cada alumne va seguir un programa individual, adaptat a les seves 

característiques evolutives, personals i dels adults que l’acompanyaven a 

les sessions. Aquesta individualització va permetre que cada alumne seguís 

un ritme personal d’aprenentatge, dins les pautes generals de treball i que la 

majoria assolissin els continguts de treball pretesos. 

o Quarta  

La presència dels pares és fonamental en aquestes pràctiques. No hagués 

estat possible assolir els objectius previstos, sense el seu suport. 

o Cinquena  

L’ús adient del material ajuda a assolir els objectius previstos. Ens permetrà, 

entre d’altres objectius, una major autonomia d’acció, o cercar posicions 

difícilment assolibles sense l’ajut d’aquest material.  
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o Sisena  

El rol del tècnic aquàtic és fonamental, doncs és l’encarregat de dissenyar 

les sessions i elaborar un pla individualitzat d’acord amb les característiques 

de l’infant i del pare/ mare acompanyant.  

o Setena  

No puc afirmar que la intervenció aquàtica avanci les etapes evolutives, ni 

que l’assoliment precoç d’algunes influeixi positivament en etapes 

posteriors; però sí considero que acompanya en el seu millor 

desenvolupament.  

o Vuitena 

Al llarg de la realització de la recerca hem evidenciat la importància que té 

el procés d’ensenyament - aprenentatge que es duu a terme en el programa 

aquàtic, per promoure el desenvolupament de l’infant en els tres àmbits: 

l’afectiu, el  motor i el cognitiu.  
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8. Perspectives de futur per seguir avançant en la recerca 

Un cop acabada la recerca, puc constatar que hi ha una relació 

d’aprenentatges que es produeixen en els nadons, quan intervé un programa 

aquàtic determinat i és aquest (i no si a més a més s’avança en les etapes 

evolutives) el què veritablement importa. Si considerem que un aprenentatge és 

un canvi relativament permanent, com a resultat de la pràctica i l’experiència, 

que comporta una modificació del comportament, puc afirmar que en aquest 

programa  hi havia aprenentatge.  

D’aquí va sorgir una idea possible per segui aprenent: crear uns instruments 

d’avaluació, amb l’objectiu de valorar les diferents metodologies d’aprenentatge 

utilitzades pels tècnics aquàtics. Aquesta eina serviria per orientar els 

professionals en la didàctica específica d’aquestes pràctiques, determinant 

quines metodologies propicien l’assoliment d’unes conductes motrius 

aquàtiques, que no es poden adquirir si no és en contacte amb l'entorn aquàtic, 

i com a fruït d’un aprenentatge.   

Una altra possible recerca seria l’anàlisi de les accions que proposa el tècnic i 

com les organitza. Podríem obrir un camí comparant les diferents metodologies 

i els objectius que assoleixen per arribar a establir quines són les metodologies 

més utilitzades pels tècnics aquàtics, quins són els seus objectius, i la 

coherència entre uns i altres. 

Un darrer aspecte interessant a investigar, fruit del treball de recerca, seria 

veure fins a quin punt les habilitats motrius aquàtiques que assoleixen aquests 

alumnes els beneficien en adquisicions motrius posteriors. És a dir, seria 

interessant veure l’evolució motriu d’aquests alumnes i si el fet d’haver realitzat 

aquestes pràctiques els beneficia des del punt de vista motor en un futur (en les 

preguntes inicials que vaig fer als experts, vam poder observar com diferents 

autors hi estaven a favor). 

Com a resum per acabar voldria destacar que els aprenentatges fets amb 

aquesta recerca m’obre les portes per seguir investigant sobre les activitats 

aquàtiques educatives, principalment vers el camí de l’observació de les 

metodologies que s’utilitzen majoritàriament, o de l’observació de la relació 

entre aquestes adquisicions motrius, i el posterior desenvolupament motor de 

l’infant.  
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1.Entrevista a J.A. Moreno, professor d’aprenentatg e i desenvolupament 

motor a la Universitat de Murcia, i especialista en  Activitats Aquàtiques. 

El objetivo de la entrevista es recoger información del proyecto de investigación 

que quiero realizar: Determinar si las prácticas acuáticas para bebés ( 0-2 

años) tienen alguna influencia positiva en las siguientes etapas de desarrollo 

postural: mantenimiento de la cabeza; posición sentada; posición 

bipedestación; inicio de la marcha. 

El objetivo de la entrevista sería abrir caminos de investigación para la 

elaboración de mi proyecto. 

 Preguntas: 

- ¿Qué es para usted una etapa evolutiva?  

Una etapa evolutiva es un estadio por el que cronológicamente pasan todos 

los seres humanos y en la cual la persona se encuentra expuesta a ser 

estimulada en determinadas áreas de desarrollo. 

- ¿Considera que las diversas etapas establecidas son un hecho social, 

creado por la sociedad moderna occidental y que sólo tienen relación con los 

bebés que pertenecen a esta sociedad?  

Las etapas establecidas se atienen, desde mi punto de vista, a dos  factores 

uno el social y otro lo biológico 

- ¿ Cree que en las culturas más primitivas los niños pasan por las mismas 

etapas, con la misma temporalidad? 

No, pues dependerá del ambiente donde se estén desarrollando. 

- ¿ Considera que las prácticas acuáticas para bebés pueden influir de 

algún modo en estas etapas evolutivas? 

Antes de los dos años lo dudo (son muy escasos los trabajos que así lo 

afirman), aunque si que considero que tras este periodo de edad la 

estimulación a través del medio acuático puede influir en el desarrollo del 

niño 
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-  ¿ Qué contenidos del medio acuático cree que son importantes que se 

trabajen para obtener alguna influencia? 

En la anterior pregunta te afirmo que lo dudo, pero independientemente de 

que se obtengan mejoras o no,  antes de los dos años es necesario trabajar 

aspectos relacionados con la familiarización entre los que encontramos 

(conocimiento del medio, de las tareas y que el propio niño conozca las 

posibilidades que ofrece el medio acuático). Si lo que quieres es que te diga 

que contenidos relacionados con las actividades acuáticas son importantes, 

dependerá del niño. 

 - La metodología adoptada por el técnico acuático puede influir en esta 

estimulación precoz en el agua? 

Lógicamente puede influir, más aún, la considero importantísima. 

Dependiendo del tipo de metodología adoptada por el educador-padres se 

puede limitar o no el posible desarrollo del niño. 

 - ¿Qué campos ( psicología evolutiva,  psicomotricidad,...) considera que 

tendría que tener presentes para la realización de mi proyecto de 

investigación? 

Los campos de trabajo son los propios de las edades en las que vas ha 

trabajar y estos son todos. La globalidad del trabajo con niños en estas 

etapas hace que tu trabajo sea multidisciplinar. Aunque concretamente, si lo 

que quieres es describir posiciones, la psicología evolutiva ya lo ha venido 

realizando desde hace muchos años. 

  - ¿ Conoce algún estudio realizado que guarde alguna relación? 

Si, la tesis doctoral de María Del Castillo Obeso, los trabajos de McGraw, y 

los distintos trabajos de S. Langerdorfer. Por desgracia, en este campo 

tenemos excelentes técnicos, pero no terminan por recoger en documentos 

todo su trabajo. 

 - ¿Tiene alguna experiencia personal al respecto? 

Si. 

 - ¿Qué autores de referencia considera que se tendrían que tener en 

cuenta? ¿ Y obras? 
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Ya te los he mencionado, aunque yo destacaría a P. M. Cirigliano, el libro de 

Austswim, Claudie Pansu, los libros de YMCA, Pedro Sarmento, Beatriz 

Pérez, Barbara Anr, Jean Fouace, Liselott Diem, etre otros. 

 

 - ¿ Es cierto que el movimiento favorece que los canales cerebrales se 

desarrollen correctamente? 

Así lo dicen varias investigaciones. 

- Este movimiento, ¿tendría que ser libre y espontáneo, o dirigido?  

Desde mi punto de vista habría que seguir un modelo mixto. 

- Este desarrollo de los canales cerebrales, ¿podría tener alguna influencia 

en las etapas evolutivas por las cuales pasa el niño? 

Sin duda alguna. 

 - Vazquez Menlle afirma que cuando los niños gatean a los 9 meses con 

facilidad, son competentes para recibir la profundidad. ¿Si éste gateo se 

produjese de forma precoz, podría ser positivo para el niño? 

Yo no me lo termino de creer, ¿existe alguna investigación que así lo 

afirme?, si es así me gustaría que me la indicaras. 

- ¿En qué?  

No lo sé. 

- Y si se produce con retraso, ¿ puede afectarle en la futura motricidad y/o 

desarrollo cognitivo? 

Depende si el niño tiene algún problema o no. 

 - ¿Las conductas de exploración son básicas en esta estimulación precoz? 

¿Porqué? 

Imagino que cuando hablas de conductas de exploración, quieres decir que 

hay que permitir al niño que descubra su entorno, si es así, mi respuesta es 

afirmativa. Aunque hasta los 6 meses aproximadamente el niño necesita 

que se le manipule para poder experimentar determinadas situaciones. 

Según Ausubel, entre otros, es necesario que los aprendizajes sean 

significativos y que estos se conozcan gracias al descubrimiento del niño. 

- Penella afirma que en ausencia de estímulos, las conexiones entre 

neuronas se desarrollan poco y, en cambio, son ricas si se estimulan 

suficientemente y adecuadamente. ¿Está de acuerdo con esta afirmación? 
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Sin haberlo experimentado personalmente, si que la lectura de otros 

trabajos me hace estar de acuerdo. 

- ¿Qué quiere decir estimular a una neurona? 

No soy neurólogo, pero imagino que esto se traduce en que la neurona se 

mueva, y para que esto se produzca es necesario suministrarle estímulos. 

 - ¿Y cómo la podemos estimular suficientemente y adecuadamente? 

En nuestro campo, la motricidad, lógicamente a través del movimiento y 

éste implicado directamente con el procesamiento de la información. 

- ¿Podrá decirme su opinión acerca de mi proyecto de investigación? 

Me parece que determinar si las prácticas acuáticas para bebés (0-2 años) 

tienen alguna influencia positiva en las etapas de desarrollo postural 

(mantenimiento de la cabeza, posición sentada, posición bipedestación y 

inicio de la marcha) es una empresa fascinante. No obstante, creo que esta 

hipótesis es fácilmente demostrable, pues la propia estimulación (en este 

caso en el medio acuático) del niño en estas etapas provocará que su 

sistema neuronal mejore y le permita provocar las interconexiones 

necesarias para responder a las demandas posturales del entorno. 

En mi opinión, creo que una mayor implicación en la investigación en cuanto 

a comprobar el nivel de desarrollo (motor, cognitivo y afectivo) a posteriori 

(después de los dos años) de estos niños, te permitirá llegar a demostrar la 

verdadera importancia de la práctica acuática en este periodo de edad. Y es 

aquí donde un tipo de metodología u otro podrá da lugar a un tipo de 

desarrollo u otro después de los dos años. Creo que la metodología llevada 

a cabo durante los dos años no va a ser la motivadora de una determinada 

postura. 
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2. Entrevista a Catalina González, especialista en temes derivats de la 

motricitat infantil. Autora del llibre. Educación F ísica en preescolar. Ed. 

INDE, 2001 

Respuesta a la entrevista. 

Antes de dar respuesta a las preguntas quisiera darte las siguientes 

sugerencias: 

- En el título del proyecto debe considerar dentro de las etapas de desarrollo 

postural al gateo, pues es un momento importante del desarrollo y veo que 

no lo tienes incluido en el título. Coinciden muchos autores (yo también) en 

enmarcarlo antes de sentarse.  

- Te recomiendo en la Hipótesis sustituir la palabra precoz por oportuna   y la 

palabra antes por a tiempo . Si es peligroso y cuestionable no estimular  el 

desarrollo, también lo es: acelerarlo . Vale la pena reflexionar sobre esto, en 

mi opinión estas palabras pueden mal interpretarse en este sentido. 

1. Las etapas evolutivas son momentos de cambios en el desarrollo humano. 

Estos cambios determinan las particularidades anatomo-fisiológicas, 

psíquicas y motrices de los niños(as) en cada edad. Se reconoce la edad 

temprana como una etapa con características propias que abarca desde 0 a 

3 años y la edad preescolar desde 3 hasta 6 años. Los cambios que ocurren 

en el desarrollo humano se deben a las influencias madurativas (genéticas) 

y también a las influencias sociales (condiciones de vida y educación). Este 

hecho sucede en todas las sociedades, lo que varían son las influencias de 

acuerdo al tipo de sociedad: pueden ser mejores o peores. Lo de las 

culturas primitivas habría que estudiarlo.  

2. A. Gessell, es un autor excelente, pero no es el único, existe el  mundo gran 

cantidad de baterías diagnósticas para valorar desarrollo. Lo más 

importante es que la batería de un autor puede seleccionarse y por 

supuesto validarse en las condiciones concretas de cada lugar donde se 

aplique, a partir de esto deben obtenerse los resultados o sea no copiar las 

características evolutivas de los niños de otros países, sino caracterizarlos 

en su lugar de origen, pues en estas caracterizaciones influyen las 

condiciones geo-sociales, de cada país. 
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3. Todas las actividades (motrices o intelectuales ) influyen en el desarrollo 

evolutivo. Este es uno de los aspectos sociales mencionados, pero es 

importante tener en cuenta que las prácticas acuáticas para bebes no 

deben ser la única estimulación de tipo motriz, pues las habilidades que el 

niño necesita desarrollar en tierra, no son las mismas que en el agua. Las 

P.A. complementan las prácticas motrices fuera del agua y por supuesto 

cuando ambas se combinan influyen favorablemente en el desarrollo, 

propiciando que este ocurra oportunamente o sea en los períodos sensitivos 

del mismo, además de favorecer la salud del bebe. 

4. Te sugiero dirigirte al capitulo de mi libro donde propongo algunos 

contenidos a desarrollar en el medio acuático con bebes. 

5. Yo tuve la experiencia práctica al respecto, considero que si, pero la ciencia 

no permite especular, la respuesta hay que basarla en estudios científicos. 

6. Los campos que mencionas y además : Fisiología, higiene y pedagogía 

infantil . 

7. Trabajos de Patricia Cincinialy de Bs.As. Argentina, Kathé Lewin y Gerald 

Lewin de Alemania, Zirpos de Rusia, Jean Fouché de Francia y muchos 

más. 

8. Experiencia limitada en bebes y más amplia a partir de 2 a 3 años hasta 6 

años. 

9. De los que conozco no tengo referencia bibliográficas, te sugiero buscar en 

internet. 

10. Según autores como B.Cratty, Rigal, y otros si , esto es un criterio muy 

biológico . Te recomiendo el libro Motricidad: aproximación psicofisiologica 

de Rigal, Paoletti y Portmann, editorial Pila Telena. Madrid. 

11. Esta respuesta ya te la he comentado desde el inicio. Se deben crear las 

condiciones en la vida del niño, desde sus primeros años para facilitar su 

actividad, pero nunca con aceleración, deben respetarse los períodos 

evolutivos del desarrollo. Si el niño se desenvuelve en una vigilia activa los 

movimientos fundamentales van manifestándose en cada etapa del 

desarrollo ontogenetico. El gateo se desarrolla cuando el pequeño ha ido 

madurando y al mismo tiempo ha sido estimulado: llevado al piso o a una 

superficie dura que le permita estimular sus reflejos por influencia de tipo 
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propioceptiva y por los objetos que el niño tenga a su alrededor comienza a 

desplazarse cada vez más y mejor. En esta relación que se establece 

mediante el movimiento con el mundo de los objetos el niño se desarrolla 

también en la esfera cognitiva, sin olvidar también la influencia que debe 

existir de tipo afectivo. 

12. La exploración esta incluida en el comentario anterior, cuando el niño 

alcanza el objeto, gracias a los movimientos que realiza para alcanzarlos, 

los reconoce, manipula y en esta exploración es que desarrolla su 

pensamiento y posteriormente su lenguaje. 

13. Considero que si y el libro que te recomiendo te da una amplia explicación, 

mejor que la que puedo darte yo, sobre que es estimular una neurona. 

14. Considero que tú proyecto es muy interesante e importante pero te sugiero 

entrevistas más cortas y concretas al tema, el resto de la información que 

necesitas es una de tus tareas de trabajo de tesis (estudio de literatura 

especializada), no debes limitar tú información a las respuestas de los 

entrevistados.  
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1. Entrevista a Manel Caragol, profesor de mestratg e en natació de l’INEFC 

de Barcelona. 

Preguntes 

1. Què és per a tu una etapa evolutiva? Consideres que les diferents 

etapes establertes son un fet social, creat per la societat moderna 

occidental i que sols tenen relació amb els nadons que hi pertanyen? 

Creus que en les cultures més primitives els nens passen per les 

mateixes etapes, amb la mateixa temporalitat? 

Etapes on sembla que hi ha uns trets comuns d’aquella etapa. Les 

etapes sorgeixen com a fruit de l’observació, i ajuden a la població en 

general per veure què és capaç aquell nen de fer en aquell moment. 

2. Consideres que les pràctiques aquàtiques per nadons poden 

influenciar d’alguna forma en aquestes etapes evolutives? 

No està demostrat i no és comprovable. La intuició i l’experiència ens 

diuen que sembla que sí que haurien d’influir.  

Els autors no ho afirmen ... però ho apunten. 

La pregunta és : és bo accelerar aquests processos? 

3. Quina escala de desenvolupament evolutiu creu que s’hauria de 

prendre com a referent ( Gessell, ...) 

4. Quins continguts del medi aquàtic creus que son importants que es 

treballin perquè hi tinguin influència? 

5. La metodologia que adopti el tècnic aquàtic pot influenciar en aquesta 

estimulació precoç a l’aigua? 

Actualment es tendeix a jugar, a què el nen s’ho passi bé ... però anar 

més enllà hi ha pocs valents que ho facin.  

6. Quins camps ( psicologia evolutiva, psicomotricitat, ...) creus que 

hauria de tenir presents a l’hora d’elaborar el projecte de recerca? 

7. Coneixes algun estudi realitzat que hi tingui relació? 

8. Tens alguna experiència personal al respecte? 

9. Quins autors de referència consideres que hauria de tenir en 

compte? I obres? 
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Hi ha molt poc escrit i tot és molt clàssic. Fa temps que no surt res, i 

el què surt no val la pena.  

Hi ha  una autora, Odent , que utilitza el mètode Alexander en el món 

dels nadons.  

10. Creus que és cert que el moviment afavoreix que els canals cerebrals 

es desenvolupin correctament? Aquest moviment hauria de ser lliure i 

espontani, o dirigit? Aquest desenvolupament dels canals cerebrals 

pot tenir alguna influència en les etapes evolutives per les quals 

passa el nen? 

11. Vazquez Menlle afirma que quan els nens gategen als 9 mesos amb 

facilitat, son competents per rebre la profunditat. Creus que si el 

gateig es realitza de forma precoç pot ser positiu pel nen ? en què? I 

si es produeix amb retard, ¿ el pot afectar en la futura motricitat i / o 

desenvolupament cognitiu? 

Com es pot comprovar això? Caldria saber en base a què 

s’estableixen aquestes afirmacions.  

12. Consideres que les conductes d’exploració son bàsiques en aquesta 

estimulació precoç? Perquè? 

13. Penella afirma que en absència d’estímuls, les connexions entre 

neurones es desenvolupen poc ... i , en canvi, son riques si 

s’estimulen prou i adequadament. Estàs d’acord amb aquestes 

afirmacions? Què vol dir estimular a una neurona? I prou i 

adequadament? 

Com es pot saber si aquella neurona és estimulable o no? Com puc 

saber si allò que faré estimularà la neurona? Considero que 

l’important és induir a un activació precoç d’alguna cosa. Ajudar a què 

apareguin determinades conductes, despertar l’ús d’aquella neurona.  

Però ... val la pena?  

14. Em podries dir la teva opinió al respecte del projecte de recerca? 

És un treball interessant. Sembla interessant entrar en aquest tereny, 

però cal ser curós amb les conclussions que se’n treguin.  

Seria interessant saber si els nadons, en un altre tipus d’activitat no 

aquàtica haguessin assolit els mateixos resultats. 
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4. Entrevista a Josep Roca, Professor de Psicologia  i Psicologia de 

l’esport de l’INEFC de Barcelona 

Preguntes 

• Què és per a tu una etapa evolutiva? Consideres que les diferents etapes 

establertes son un fet social, creat per la societat moderna occidental i que sols 

tenen relació amb els nadons que hi pertanyen? Creus que en les cultures més 

primitives els nens passen per les mateixes etapes, amb la mateixa 

temporalitat? 

El concepte d’estadi és un concepte descriptiu, no explicatiu. El problema és 

quan es sacralitzen els estadis i se li dónen un component explicatiu, que no 

tenen. Hi ha gent que diu que si no passa per un determinat estadi, el seu 

desenvolupament no serà normal ... i això és una afirmació que qui la diu no té 

cap dret a fer-ho. I hi ha gent que creu que si no passa per un estadi, tindrà 

problemes de per vida. Des d’un punt de vista teòric no té cap sentit. Per 

exemple gatejar fa enfortir la musculatura per després posar-se dret. Però que 

no gategi ... psicològicament no duu a cap problema. Una cosa és descriure la 

conducta humana ,i l’altre determinar on comença i acaba un estadi.  

• Consideres que les pràctiques aquàtiques per nadons poden influenciar 

d’alguna forma en aquestes etapes evolutives? 

Pel que em sembla, el què vols en el teu projecte és veure fins a quin punt un 

tipus d’activitat aquàtica facilita l’evolució motriu ... i això és un treball 

experimental i un plantejament exigent. És una relació causa – efecte, i una 

relació llarga.  

La pregunta és que si fan natació poden caminar abans? Sí, perquè treballen el 

múscul. El problema dels humans és aguantar el cap, i com més treballis 

aquesta musculatura, més aviat l’aguantaràs. Treballar en l’aigua això és més 

fàcil que fer-ho en el medi aeri. 

Una altre pregunta que has de fer-te és : a mi m’interessa accelerar els 

processos de bipedestació motor? Perquè fer-ho comporta varies 

conseqüències, una d’elles és que el nen és diferent del grup, i si això no és 

ben acceptat igual els pares es pensen que és un geni, perquè camina abans 

... i li pots fer una mal. Per tant caldria preguntar fins a quin punt és interessant 

accelerar els processos de desenvolupament, sobretot motor.  
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• Quina escala de desenvolupament evolutiu creu que s’hauria de prendre com a 

referent ( Gessell, ...) 

Es pot agafar Gessell tranquilament com a referència ... els pediatres l’han fet 

servir molts anys. També hi ha Bernstein, Bruner- Lézine, Ozeretski, etc.  

• Quins continguts del medi aquàtic creus que son importants que es treballin 

perquè hi tinguin influència? 

• La metodologia que adopti el tècnic aquàtic pot influenciar en aquesta 

estimulació precoç a l’aigua? 

El problema de la recerca és QUÈ PASSA?, i no COM EL QUÈ ENSENYA 

AFECTA AL QUÈ PASSA? Perquè seria un problema afegit al què tú tens. 

Aquest seria un problema pedagògic, i no psicològic com és la teva recerca.  

• Quins camps ( psicologia evolutiva, psicomotricitat, ...) creus que hauria de 

tenir presents a l’hora d’el.laborar el projecte de recerca? 

La psicologia evolutiva de la motricitat l’hauries de tenir molt en compte i com a 

punt de referència hi ha Gessell, ... però no hi ha res d’aigua.  

Caldria fer una revisió bibliogràfica en l’Sport Discus, per començar, en les 

bases de dades de psicologia. Buscar paraules claus: natació, estimulació 

precoç en el medi aquàtic. Veure què s’esta`fent i buscar una aportació original. 

La psicomotricitat és una altra cosa. Neix per un interès en l’àmbit d’educació 

especial i estant interessats en la motricitat i en la cognició. I creuen que la 

motricitat millora la cognició ... i això és una creença. I el seu interès sempre ha 

estat cognició – acció. 

Els què estem interessats en la motricitat estem interessats en la conducta 

perceptiu – motriu.  

• Coneixes algun estudi realitzat que hi tingui relació? Dues tesis doctorals: 

Eulalia Figueres, sobre l’aparició – desparició del reflex de la glotis en el medi 

aquàtic. I la tesi del Freddy Joven .  

• Tens alguna experiència personal al respecte? 

• Quins autors de referència consideres que hauria de tenir en compte? I obres? 

Podries parlar amb en Manel Caragol, Alfredo Joven , Pedro Franco. 

• Creus que és cert que el moviment afavoreix que els canals cerebrals es 

desenvolupin correctament? Aquest moviment hauria de ser lliure i espontani, o 
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dirigit? Aquest desenvolupament dels canals cerebrals pot tenir alguna 

influència en les etapes evolutives per les quals passa el nen? 

Aquesta és una pregunta de tipus bàsic. El tema de com l’activitat física 

modifica els canals és molt interessant. Es coneixen moltes coses ... però 

tampoc és el teu problema, doncs es fa a nivell de laboratori amb animals.  

• Vazquez Menlle afirma que quan els nens gategen als 9 mesos amb facilitat, 

son competents per rebre la profunditat. Creus que si el gateig es realitza de 

forma precoç pot ser positiu pel nen ? en què? I si es produeix amb retard, ¿ el 

pot afectar en la futura motricitat i / o desenvolupament cognitiu? 

En la mesura en què es pot pujar-baixar, anar amunt – avall en la piscina, ... 

que millori la cognició, millor serà la seva conducta lingüística i motora? Podria 

ser. També millora la percepció de la distància de les coses i la percepció de 

l’espai tridimensional, la mesura de la mida dels objectes...  

• Consideres que les conductes d’exploració son bàsiques en aquesta 

estimulació precoç? Perquè? 

La conducta d’exploració és evident que és bàsica. És donar al nen llibertat 

perquè trobi noves relacions. És positiva, doncs la vida d’una persona son 

relacions, i quantes més s’estableixin i més n’explori, millor. 

L’exploració ha de ser amb un guiatge. El problema és el timming del guiatge ... 

pots ensenyar al nen a fer un moviment i que després el nen explori a partir 

d’allò. La creativitat pot venir, però si creus que hi ha uns recursos de 

moviments bàsics, primer els hi ensenyes i després ja construirà sobre aquesta 

tècnica.  

En totes les tècniques humanes, sempre hi ha una tècnica bàsica. Perquè hi ha 

una manera de posar els dits, una menera de resoldre problemes que es troben 

... que s’ha d’ensenyar ... no tindria cap sentit dir que ell busqui. 

• Penella afirma que en absència d’estímuls, les connexions entre neurones es 

desenvolupen poc ... i , en canvi, son riques si s’estimulen prou i 

adequadament. Estàs d’acord amb aquestes afirmacions? Què vol dir estimular 

a una neurona? I prou i adequadament? 
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• Em podries dir la teva opinió al respecte del projecte de recerca? 

El més important és tenir clar si vols fer un estudi descriptiu o explicatiu. 

També es podria agafar dues poblacions: una, on els nadons tradicionalment 

realitzessin A.A. i una altre que en general no, i veure les diferències a 

posteriori. Seria un treball quasi – experimental.  

Un altre tesi bonica seria veure com està el tema de la investigació en Activitats 

aquàtiques, a nivell de desenvolupament humà i del seu valor.  

Cal fer la pregunta en la direcció cap on vols anar, i la pregunta és força 

concreta. La pregunta no és tant si ho fan abans o després, sinó si tenen el 

vigor necessari per fer-ho i tenen més contundència, millor coordinació. El que 

hauries de fer és tenir unes proves que indiquin això en cada etapa que 

assenyales. Saber quines proves fas servir. El millor son proves 

estandaritzades, però d’això no hi ha cap.  

Hauries de concretar què vol dir influència.  
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 5. Entrevista a Joan Riera, professor de l’assignat ura Aprenentatge i 

Desenvolupament motor, de l’INEFC de Barcelona.   

 

( Sense cap acord previ, vam optar per prescindir del guió de l’entrevista i 

parlar obertament del tema de recerca). 

Ni la pròpia noció d’etapa està totalment clara, i depèn de la cultura hi haurà 

unes conductes o altres.  

Es pot avançar les etapes evolutives ... sens dubte, però s’hauria de fer amb 

unes característiques i unes condicions favorables.  

Eulàlia Riera va fer un treball de recerca per veure si els nadons, en fer una 

immersió, sortien amb cara de satisfacció, o no.  

Els dissenys d’aquest estil de comparació de grups son dissenys de difícil 

interpretació de resultats i generalment no s’incrementa la validesa a base 

d’incrementar el número de gent. Amb menys, augmentes el nivell atencional, 

els pares s’engresquen amb la idea, t’ajuden ,... afavoreixen molt més la pròpia 

activitat. 

A nivell estadístic es diu que amb 30 nens, amb homogeneïtat ( històries 

culturals semblants, alimentació semblant, edats semblants, ...), es poden 

extreure conclussions. Més que el nombre de gent, és més representatiu la 

homogeneïtat ( vigília, descans, ...). 

El teu plantejament és que en un medi, com és l’aquàtic pugui haver una 

transferència o un creixement personal que pugui afavorir ... però no perquè 

sigui activitat aquàtica, sinó pel tipus d’activitat que es fa. No és l’aigua en sí. 

Que l’aigua millora ... sí. Però sense l’aigua també podria fer-ho.  

Hauries potser de pensar: què és més lògic que pugui millorar el meu objectiu? 

Picar de peus, deixar-lo anar?... depèn de l’objectiu es pot afinar més el tipus 

d’exercicis que et convé. Potser seria millor dir que certes activitats afavoreixen 

més que altres. Cal afinar la variable pràctica més. Que tú puguis dir de més a 

menys afavoreixen allò que vols. Potser els que només s’ho passen bé també 

milloren, però potser no. És més concret dir que hi ha una millora, i perquè es 

fa. Haurien d’haver tres grups perquè hi hagi una gradació. Tres categories, de 

tres tipus de pràctiques, amb 10 nens a cada grup.  
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6. Entrevista a Juan Enrique Vazquez 

El objetivo de la entrevista sería abrir caminos de investigación para la 

elaboración de mi proyecto. 

 Preguntas: 

¿Qué es para usted una etapa evolutiva? ¿Considera que las diversas 

etapas establecidas son un hecho social, creado por la sociedad moderna 

occidental y que sólo tienen relación con los bebés que pertenecen a esta 

sociedad? ¿ Cree que en las culturas más primitivas los niños pasan por las 

mismas etapas, con la misma temporalidad? 

RESPUESTA - Parece existir cierta unanimidad entre los  diferentes autores, 

sobre que el desarrollo humano se produce en cuatro vertientes: EL 

DESARROLLO FÍSICO- como puedes suponer, se refiere a los cambios del 

cuerpo yo creo que estás pensando en estudiar este aspecto del desarrollo. 

EL DESARROLLO PERSONAL es el término que se suele usar para 

referirse a los cambios de la personalidad de un individuo. DESARROLLO 

SOCIAL, se refiere a los cambios en la forma en que un individuo se 

relaciona con los demás. DESARROLLO COGNITIVO, se refiere a los 

cambios de pensamiento. 

Durante el DESARROLLO FÍSICO, los cambios que se producen de forma 

natural y espontánea, son determinados en gran medida genéticamente, son 

los procesos de crecimiento y maduración, creo que sobre todo a estos te 

estas refiriendo. Tales cambios emergen con el  tiempo y prácticamente no 

son afectados por el ambiente. Aquí has de situar a las culturas distintas, 

teóricamente no deberían de afectarles, siempre se suele añadir que 

excepto en casos de desnutrición o enfermedad grave. Existe otra parte de 

los cambios físicos, que se produce por el aprendizaje, a medida que los 

individuos interactuan con su medio. Me imagino que tienes la curiosidad de 

querer comprobar si la mediación con los bebés utilizando estrategias 

metodológicas adecuadas en el medio acuático, puede influir y en que 

medida, a mejorar las pautas que vienen marcadas genéticamente.  

Existen diferencias de opinión sobre la forma en que según se cree, se 

presenta el desarrollo. ¿Sigue etapas predecibles? ¿Los cambios en algún 
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momento dependen de otros cambios específicos que se presentaron con 

anterioridad? ¿O es el desarrollo relativamente flexible y los cambios se 

presentan en orden diferente para cada persona?. Pero aunque existe 

desacuerdo sobre lo que sucede durante el desarrollo y la manera en que se 

presenta, hay algunos principios que son apoyados por la mayoría de los 

investigadores: 

1 .Las personas se desarrollan a diferente velocidad Con excepción de 

algunos casos en los que hay un desarrollo muy rápido o muy lento, 

las diferencias son normales y es de esperar que se presenten en 

cualquier grupo grande de estudiantes. 

2 El desarrollo es relativamente ordenado  En la infancia gatean antes 

de caminar, balbucean antes de hablar y ven el mundo con sus 

propios ojos antes de imaginarse cómo lo ven los demás. Los 

teóricos quizá no estén de acuerdo en qué es exactamente lo que 

sigue a qué (la intriga permanente de las secuencias que hay que 

investigar), pero todos parecen percibir una progresión lógica. 

3 El desarrollo es gradual.  Un estudiante que no puede manipular un 

lápiz, puede desarrollar esta capacidad; sin embargo le lleva tiempo. 

Yo creo que las pautas educativas, en cualquier cultura son o deben ser 

fruto de la reflexión o de la investigación si es posible, que esta la llevan a 

cabo expertos y que nosotros debemos de seguirles o replicarles 

investigando. Si yo no genero mi propia investigación debo seguir la de los 

que la generan y no pasarme de listo y  decir : yo creo o yo pienso para 

hacerme el original. 

En cuanto a las culturas primitivas, debemos reconocer que  si en algunas 

de ellas, los niños no pueden explorar libremente su entorno, por riesgos 

evidentes, se pueden quedar sin ponerse en marcha aspectos madurativos 

motores , que tendrán influencia al dejar de configurar determinadas 

estructuras neurológicas cerebrales. Realmente son estas las que nos 

diferencian a unos de otros. 
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Es decir; creo que el curso natural del desarrollo puede verse alterado por el 

ambiente. Curso que según los estudios del genoma humano, en lo que 

depende de la genética, todos somos iguales en un 99,8%.  

15. ¿Qué autor se tendría  que tomar como referencia en la escala evolutiva ( 

Gessell, ....) 

RESPUESTA - Gessell es una buena referencia para nosotros, pero hay que 

situarse en autores con más influencia en el ámbito educativo. Piaget fue 

criticado por sacar conclusiones a partir del estudio de pocos niños. En años 

recientes se han llevado a cabo investigaciones que han apoyado algunas 

de sus ideas básicas y desaprobado otras. Sin embargo, aun estas críticas 

tienden a considerar que las descripciones de Piaget sobre la lógica y el 

razonamiento de los niños son adecuadas y bien fundadas. Piaget intentó 

identificar un número limitado de procesos  de pensamiento para cada etapa 

del desarrollo. Esta parte de la teoría de Piaget ha sido fuertemente 

objetada. Sin embargo, la idea de que las diferentes formas de pensar y de 

ver la realidad cambian conforme el niño se desarrollo, parece acertada. La 

suposición de que constantemente nos esforzamos por darle sentido al 

mundo es lo que subyace en la teoría de Piaget. Esta nos interesa mucho, 

ya que este pensaba que una de las influencias mas importantes sobre 

nuestros procesos de pensamiento es la MADURACIÓN, la aparición de los 

cambios biológicos que están genéticamente determinados en cada ser 

humano desde la concepción.  Fijate bien, Piaget sostenía también que otra 

influencia sobre los cambios de los procesos del pensamiento es la 

actividad. Con la maduración física, se mejora la capacidad de actuar en el 

medio y de aprender. A continuación, Piaget nos pone sobre la pista que 

debemos seguir desarrollando si interactuamos con las personas que nos 

rodean.  De acuerdo con el, nuestro desarrollo cognoscitivo es influido por la 

transmisión social o lo que aprendemos de los demás. ¿Como nos afecta 

esto para tus proyectos? , pues pensando que el niño se esforzará por darle 

sentido al nuevo medio (agua) y que necesitará que se le facilite el 

movimiento. Pero hay más.  Para darle sentido al agua, las personas nacen 

con tendencia a organizar sus procesos de pensamiento en estructuras 

psicológicas (entramados de neuronas en el córtex) . Así entendemos e 
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interactuamos con el mundo. Piaget denominó a estas estructuras 

ESQUEMAS. Nosotros hemos de procurar ordenar y organizar esos 

esquemas de la manera adecuada, para que nos permitan representar 

mentalmente o "pensar en" los objetos y sucesos de nuestro mundo.  Piaget 

creía que desde que nace la persona , busca la forma de adaptarse 

adecuadamente. Hay dos procesos básicos comprendidos en la adaptación:  

LA ACOMODACIÓN Y LA ASIMILACIÓN. La ACOMODACIÓN se pone en 

marcha cuando una persona debe cambiar sus esquemas existentes para 

responder a una situación nueva. Si no puede hacer que los datos se 

acomoden a los esquemas existentes, deben desarrollarse estructuras 

apropiadas. Mediante el ensayo y el error, el niño aprende la conducta 

apropiada, El niño se adapta al ambiente agua, ambiente más complejo, 

usando los esquemas que ha configurado, siempre que estos funcionen. Se 

habrá producido la ASIMILACIÓN. Estos conceptos se consideran 

aceptablemente actuales y válidos. ¿Cómo te afecta en tu proyecto? El bebé 

es un ser con cerebro y esquemas en formación tridimensionales y 

antigravitatorios, está acomodándose para organizarse contra la gravedad y 

debe seguir haciéndolo en el agua, con posibilidad de estar en ella en 

posiciones parecidas a las de tierra. Y ensayar las que le aproximen a 

tumbado en sus diversas formas. Pues de acuerdo con Piaget, de la 

acomodación se pasa a la asimilación y este nuevo esquema puesto en 

marcha es el que permite el pensamiento que proporciona de nuevo el 

EQUILIBRIO (no es nuestro concepto clásico de estático o dinámico)). Es 

decir, los cambios de pensamiento, ocurren gracias a los procesos de 

EQUILIBRIO. El desarrollo cognoscitivo se basa en las acciones y en los 

pensamientos autodirigidos del estudiante, no en las acciones del maestro. 

Case 1978b), sugiere que observemos a los niños resolviendo la situación 

que le planteemos. ¿sugieren soluciones sistemáticamente o adivinan y 

luego olvidan lo que ya habían intentado? El buen desarrollo cognoscitivo es 

la capacidad de aplicar y probar los principios aprendidos a una situación o 

situaciones nuevas. 

Vygostky (1978), admite que , en cierto punto del desarrollo, se presentan 

algunos problemas que los niños están a punto de poder resolverlos. Es la 
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zona de desarrollo proximal , el área en la que el niño no puede resolver 

solo el problema pero que con ayuda de un adulto o en colaboración de otro 

niño más avanzado lo puede hacer (mediación). 

Klahr (1978), ha usado los principios del procesamiento de la información 

para explicar el desarrollo cognoscitivo, teniendo en cuenta sobre todo como 

se desarrollan la atención y la memoria (debes estudiar como evolucionan, 

facilitando el aprendizaje) 

Moskowitz (1978), propone que el niño parece desarrollar más rápidamente 

su lenguaje cuando los adultos le brindan el tipo de apoyo o los escalones, 

que Vygotsky ha recomendado: a) Una de las concepciones más arraigadas 

sobre la forma en que se desarrollo el lenguaje supone que los niños lo 

adquieren de la misma forma como aprenden cualquier otra cosa, mediante 

la repetición de las conductas que les traerán algún resultado positivo. b) Los 

investigadores que estudian las interacciones entre los niños pequeños y sus 

padres han descubierto que estos últimos rara vez corrigen la pronunciación 

y la gramática durante las primeras etapas del desarrollo del lenguaje. c) Tan 

pronto como el niño balbucea palabras identificables, el lenguaje de los 

adultos se vuelve más sencillo. Conforme el niño progresa, los adultos 

cambian su lenguaje para que su nivel esté sólo un poco más avanzado que 

el niño, buscando alentarlos a que entiendan cada vez más. 

Nelson (1981). Antes de que aprendan a hablar, los niños se comunican por 

el llanto, la sonrisa y los movimientos del cuerpo. Aproximadamente al final 

del primer año, la mayoría ya ha dicho su primera palabra. Han entrado en lo 

que los psicólogos denomínan con gran imaginación, la etapa de la palabra 

única. Durante los tres o cuatro meses siguientes, aumentan poco a poco su 

vocabulario hasta que llegan a tener unas 10 palabras, Después, aprenden 

con más rapidez. Alrededor de los 20 meses, su vocabulario consta de unas 

50 palabras. Ya te seguiré contestando, confio en que entiendas lo que te 

quiero decir: ¿el aprendizaje que tu quieres controlar, no te parece que es 

tan motor como el aprender a hablar?. 

 



 198 

16. ¿ considera que las prácticas acuáticas para bebés pueden influir de 

algún modo en estas etapas evolutivas? 

Mira, nuestro cerebro tiene un diseño que le permite en primer lugar, ser 

funcional contra la gravedad, para eso, mieliniza circuitos que unen la 

medula con las zonas de mielinización primaria cerebrales (áreas 3a,3b, 

y 1) y estas a su vez con el tronco cerebral, donde reciben información 

de la vermis cerebelosa que usando los núcleos vestibulares, configura 

las respuestas funcionales. Pero los núcleos vestibulares, necesitan la 

información que recogen las plantas de los pies, por eso se aprende 

primero a caminar (los pies están mucho tiempo en contacto con el 

suelo) después se aprende a correr (los pies ya están menos en 

contacto con el suelo, luego se aprende a montar en triciclo (los pies no 

están en contacto con el suelo) simultaneamente, se comienza a 

aprender a saltar (los pies están menos en contacto con el suelo). El 

aprendizaje de nadar, está por aquí, entre los que necesitan hacer 

regulaciones posturales prescindiendo de las informaciones de las 

plantas de los pies, por eso los especialistas en desarrollo motor, los 

situamos en torno a los que se asimilan con la información vestibular y 

los nervios propioceptivos del cuello. Esto no creo que se lo pueda saltar 

la intervención temprana y en todo caso, como mucho, ayudará a 

tonificar y a jugar con las regulaciones posturales sin riesgos, para que 

cuando se vayan configurando las estructuras neurológicas que les den 

soporte, pues que la actividad esté presente por lo menos. 

17.   ¿ Qué contenidos del medio acuático cree que son importantes que se 

trabajen para obtener alguna influencia? 

Los contenidos sin duda, son los que permiten jugar con las regulaciones 

posturales, teniendo en cuenta los tres ejes corporales y la utilización de 

objetos para comenzar a tener posibilidades de establecer categorías entre 

ellos, ampliar así conceptos y en estos juegos, utilizar mucho la 

simbolización. Es una etapa en la que hay que configurar en primer lugar el 

espacio interior y este está formado por los segmentos corporales 

organizándose según los tres ejes y estamos obligados a cooperar en la 

formación del concepto de permanencia del objeto y de favorecer el 
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desarrollo del símbolo, que ayuda a asumir los mecanismos de 

comunicación verbal por el hemisfério cerebral claramente dominante. 

(Trabajar postura, patrones de movimiento e integrar a ello el concepto de 

esquema corporal y de lateralización cerebral) 

18.  La metodología adoptada por el técnico acuático puede influir en esta 

estimulación precoz en el agua? 

Naturalmente. En el ambito del desarrollo motor se tienen claras bastantes 

cosas sin las cuales no se debe de trabajar: 

1ª - Existen  contenidos que se deben enseñar antes y contenidos que 

se deben de enseñar después (de perogrullo ¿verdad?). Ahora dime si 

realmente se piensa en ello. Mira; cuando se intenta enseñar una 

habilidad, se supone que debe de existir el soporte neurológico que le de 

soporte, si se enseña cuando se está configurando ese soporte, la 

habilidad se asimila de forma óptima (período crítico), si se enseña 

después de este acontecimiento, el soporte neurológico quizás haya 

comenzado a cooperar con otros sistemas mas activos y le costará 

desactivarse, de manera que la habilidad se aprende peor y si se enseña 

antes de tiempo, cuando ni existe la estructura neurológica que le debe 

de dar soporte, pues entonces puede ser perjudicial, ya que 

seguramente no existirá ni soporte tendinoso ni muscular adecuado. Ya 

te imaginas que te presenté una simplificación del problema, pero para 

su comprensión creo que es suficiente. 

2ª- Uno de los riesgos mayores que tienen las intervenciones tempranas 

es el llamado "efecto de la edad", que es ni mas ni menos que enseñar 

algo inadecuado para esa edad. La consecuencia es que a esas edades 

de primera infancia, los niños piensan que nosotros siempre tenemos 

razón y si ellos no pueden hacer las cosas, es que son diferentes y 

surge la llamada "incompetencia aprendida" (producida por los malos 

profesionales). Como se pueden resolver ambos puntos citados. Pues 

desde el mundo de la investigación en desarrollo, se nos está pidiendo, 

que mediemos y suministremos ayuda sin coartar la iniciativa del niño y 

que intentemos observar y reflexionar continuamente, para irle poniendo 

delante lo que creamos que potencialmente está pareciendo que puede 
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iniciar. Esto quiere decir como te podrás suponer, que cualquier 

secuencia de intervención debe ser fruto del estudio mas la experiencia 

en la intervención mas la reflexión y la evaluación de los resultados, para 

volver a comenzar después de rectificar, etc. Total, años. y hoy cualquier 

profesor incluso de los que presumen de guays, su única obsesión es 

hacer un trabajito durante un breve tiempo y luego, para hacer 

curriculum, pues a hacer comunicaciones en congresos que se 

presentan tediosos y sin contenido, ya que no se comunica casi nada. 

(¿Te parezco un poco amargo verdad?). Si reflexionas y miras a tu 

entorno, verás que el valor de lo currado, el valor del paso del tiempo en 

paciente día a día sacando conclusiones y el estudio continuado y 

paciente durante años, eso no tiene valor , no parece tener valor. 

3ª - Para terminar esta pregunta, las investigaciones en psicología social 

o educativa, tienen claro, que los profesores tenemos que poner en 

marcha lo que se llama "la satisfacción de la expectativa de logro"; que 

ya te imaginarás que es el resultado de percibir que lo que te están 

poniendo delante, es alcanzable. El resultado es la puesta en marcha de 

la única motivación que funciona, que es la intrínseca. La de la golosina 

y el premio si….., ya es mas dudosa, la primera tiene un carácter 

eminentemente psicológico y hace que funcionemos. Por eso en los 

cursillos, la mitad de los niños abandonan, ya que se les está enseñando 

como hace cincuenta años y sin que importe la reflexión. 

19.  ¿Qué campos ( psicología evolutiva,  psicomotricidad,...) considera que 

tendría que tener presentes para la realización de mi proyecto de 

investigación? 

La psicología evolutiva te permite conocer el nivel de desarrollo biológico, 

pero la psicología social y educativa te permiten profundizar en el manejo 

de las situaciones. Me has citado la psicomotricidad y me has tocado un 

tema hiriente. Verás: Cualquier trabajo que se esté haciendo en cualquier 

área del conocimiento en el periodo comprendido entre 0 y 6 años, debe de 

ser llevado a cabo bajo en modelo de actuación psicomotriz (ya que es el 

período en el que la postura, los patrones del movimiento, el espacio interior 

o esquema corporal y el proceso de lateralización cerebral se están 
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efectuando y eso es ni mas ni menos lo que quiere decir psicomotricidad) - 

no te dejes impresionar, existe el trabajo bien hecho y el trabajo mal hecho, 

pero cuando alguien dice que está haciendo psicomotricidad, no quiere 

decir nada, quizás ni sabe bien el concepto claro de los términos que te cité. 

Naturalmente, al trabajar con personas que están en períodos madurativos 

por debajo de los seis años, entonces se debe uno de apartar de los 

modelos de actuación de esas edades y volver a los patrones de actuación 

psicomotriz. Yo cuando trabajo con mis deficientes, casi continuamente 

tengo que tener en cuenta ese modelo psicomotriz y nuestro diseño 

curricular de Área de Educación Física está confeccionado con esos 

criterios. Por eso podríamos hablar de psiconatación o psco educación 

física, pero no hace falta, ya que se supone que lo estamos haciendo. 

Cuando se habla de psico danza u otras historias, ellos sabrán el motivo de 

citarlo, pero en muchos grupos de intervención psicomotriz, yo he detectado 

errores que me inducen a pensar mucho en CHIRINGUITOS. A pesar de 

todo, son mucho mas importantes las conexiones que tenemos con otras 

materias del ámbito neurobiológico y saber relacionarlas todas, incluso para 

nosotros, si queremos dejar de una vez de ser considerados los del 

musculito. 

20.   ¿ Conoce algún estudio realizado que guarde alguna relación? 

Serio, no. Con los criterios con los que parece tu te quieres enfrentar, no. 

Supongo que tiene dificultades de muestra y  control de variables. 

21.  ¿Tiene alguna experiencia personal al respecto? 

Yo comencé a dar clases de natación a mediados de los sesenta y 

cometiendo errores como competir con mis colegas para ver quien 

enseñaba a flotar antes a los niños, desconociendo las pautas básicas 

relacionadas con el desarrollo y sin pensar en los deseos del niño ni en sus 

necesidades reales, simplemente siguiendo nuestro propio narcisismo y el 

de sus padres. Pero en estos momentos de mi historia personal, te puedo 

decir que pude lograr que niños incluso con secuelas de hidrocefelia, 

pudiesen llegar a tener autonomía en posiciones muy verticales y 

controlando totalmente la cabeza fuera del agua, con unas edades en torno 

a los veinticuatro meses, siguiendo nuestra línea de trabajo eminentemente 
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propioceptiva y de desarrollo de la capacidad de regulación postural. Te 

comento esto para ponerte sobre la pista de que el progreso se puede 

lograr sin duda de diferentes formas, pero controlar la bondad o no de una 

línea metodológica con respecto a otras, es simplemente una cuestión de 

poner en marcha lo que tu quieres hacer, a lo que te estimulo y animo. 

22.  ¿Qué autores de referencia considera que se tendrían que tener en 

cuenta? ¿ Y obras? 

Tienes un autor de referencia absolutamente básico que te irá abriendo 

otras pistas, es Bryant J. Cratty en su obra sobre toda titulada: "Desarrollo 

perceptual y motor en los niños", es de la colección Paidos Educación 

Física. I ed, 1982. 

23.  ¿ Es cierto que el movimiento favorece que los canales cerebrales se 

desarrollen correctamente?. Este movimiento, ¿tendría que ser libre y 

espontáneo, o dirigido? Este desarrollo de los canales cerebrales, ¿ podría 

tener alguna influencia en las etapas evolutivas por las cuales pasa el niño? 

Es una cuestión hoy en día que no ofrece aparentemente dudas entre los 

estudiosos del desarrollo motor.  

Mira, yo creo que hace incluso más de veinte años (no puedo precisarte) se 

comenzó a comprobar que algunos niños que presentaban estrabismo (las 

líneas de mirada de sus ojos no son paralelas en visión de lejos, convergen 

hacia dentro o divergen hacia fuera, o un ojo mira bien y el otro no). El 

problema del estrabismo ha sido estudiado durante muchos años de 

algunas formas distintas; ahora y desde hace más o menos el tiempo que te 

digo, parece que en España y fuera de ella, codo con codo lo están 

haciendo desde el punto de vista del desarrollo. En los centros de 

intervención comenzaron a observar que los niños enderezaban su visión 

cuando comenzaban a gatear. En alguno de ellos se construyó una mesa 

de cristal para filmar el fenómeno, colocando la cámara debajo de la mesa, 

en efecto, los ojos de los niños que gateaban permanecían alineados y esto 

cesaba en cuanto no lo hacían. Sobre este tema, tienes una asociación en 

Barcelona que te aportará muchos más datos, estos que te digo están en 

algunos de sus documentos que tengo en este momento sobre mi mesa, 

mientras te contesto, la asociación se llama : APALCE (Asociación Para 
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Ayuda Lesionados Cerebrales), Bruch, 150, 3ª. 1ª , 08037 Barcelona 

Teléfono 93 2586902 / 03 - Puede que alguno de estos datos no sean en 

estos momentos correctos.  En mi libro "Natación y Discapacidad", en la 

página 79 te cito una aportación de otra publicación de una Editorial, la 

Fontanella, que ya creo que no existe, ese artículo también lo tengo sobre 

mi mesa en estos momentos, pero estos datos no son los únicos, se que 

tengo más en mi biblioteca, pero de momento no tengo más tiempo para 

buscarlos, de seguir con el proyecto, ya podría encontrar algún momento.  

Los estudios sobre el abismo visual que aparecen en mi libro antes citado, 

están documentados a pie de pägina, los tengo también en casa en la 

revista de investigación y Ciencia. De todas formas, tengo un video de la 

Universidad de Harvard, el el que podemos ver los estudios directamente 

sobre el artilugio del abismo visual en imágenes directas, parece que 

precisamente en ese momento del gateo es cuando se puede producir 

dicho enganche entre el canal propioceptivo y el visual y auditivo en 

especial. Los días 22, 23 y 24 de Noviembre, daré un curso en Barcelona, 

para Mario Lloret y las dependencias de Terapeutas Ocupacionales, 

Fisioterapeutas y no se para quien más en Vic y puedo llevarme el video 

para que lo veas, creo que en esa ocasión alguna de las partes del mismo 

me serán muy útiles. 

  

24.  En una de tus publicaciones afirmas que cuando los niños gatean a los 9 

meses con facilidad, son competentes para recibir la profundidad . ¿ Si éste 

gateo se produjese de forma precoz, podría ser positivo para el niño? ¿En 

qué? Y si se produce con retraso, ¿ puede afectarle en la futura motricidad 

y/o desarrollo cognitivo? 

( Por cierto , muchas de las personas entrevistadas me piden el estudio de 

referencia de esta afirmación), 

No creo que el gateo pueda ser anticipado con el entrenamiento, creo que 

debe ser una de esas actividades que entran dentro de la categoría de 

filogenéticas y solo aparecen cuando se da el soporte neurológico necesario 

y la libertad de movimientos también necesaria. Muchos padres con los que 

hablo, me confirman que incluso sus hijos normales, no gatearon y 



 204 

desarrollaron la marcha a su debido tiempo. Sin embargo, este es otro 

punto interesante de investigación. Si desarrollamos buenos cuestionarios 

de seguimiento y evaluación, ¿podríamos detectar en las secuencias de 

desarrollo diferencias entre un grupo de gateadores y otro de no gateadores 

? parece que todo apunta hacia la afirmación de la última afirmación, sobre 

todo en el desarrollo de algunos aspectos cognitivos y de forma más 

evidente que en los motores, en los que seguramente también podrían 

aparecer esas diferencias.  

25.  ¿Las conductas de exploración son básicas en esta estimulación precoz? 

¿Porqué? 

Denotan que el niño está mejor vinculado, indaga más cosas con las 

exploraciones, pregunta más como consecuencia de ello y finalmente 

aprende más. Eso como fundamental, después existen otros aspectos que 

hay que tener en cuenta que también se ven favorecidos, pero ahí te 

remitiría a estudios clásicos o no tan clásicos pero mas recientes sobre el 

vinculo. Tienes a este respecto un libro completisimo pero difícil de leer : Me 

refiero a la Trilogía de John BoWlby DE Paidos, de la colección Psicología 

Profunda , sobre El desarrollo del vínculo y su pérdida y la trascendencia 

que tiene para el desarrollo. 

26.  Penella afirma que en ausencia de estímulos, las conexiones entre 

neuronas se desarrollan poco y, en cambio, son ricas si se estimulan 

suficientemente y adecuadamente. ¿Está de acuerdo con esta afirmación? 

¿ Qué quiere decir estimular a una neurona? ¿ Y cómo la podemos 

estimular suficientemente y adecuadamente? 

En la década de los setenta sobre todo, se acumulan muchas evidencias 

sobre el hecho cierto de que la experiencia genera cambios en la anatomía 

cerebral. 

Aquí debes de repasar tus conceptos sobre neurociencia y conducta en 

algún tratado actual, me gusta: "Neurociencia y conducta" de Eric R. 

Kandel, Thomas M. Jessell , James H. Schwartz, de la Editorial Prentice 

Hall. Edición de 1998. Nunca estimulas una sola neurona, esto se hizo en 

los comienzos de este tipo de estudios, recurriendo a las células gigantes 

del calamar (lo tengo reciente al estudiar este verano para alguna de las 
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partes de mi tesis un tratado estupendo de Historia de la Biología). Lo que 

realmente estimulas son sistemas y nunca están aislados, se relacionan. De 

modo que debes identificarte con dichos sistemas y sus formas de 

conexiones (son circuitos neuronales que se conectan). 

Pero a ti te interesan estudios que desde hace tiempo demuestran que los 

niños no crecen si sus madres les son hostiles o simplemente indiferentes. 

Estudios hechos en hospitales de maternidad durante años, en los que se 

constata que tienen más diarreas, que disminuye su tono muscular, que 

incluso se mueren ante la ausencia de un ambiente rico en relación afectiva. 

Existen otros cambios cerebrales en respuesta a la experiencia y son fruto 

de multitud de estudios de laboratorio, que constatan claramente que las 

ratas mantenidas en un ambiente animado durante treinta días muestran 

claros cambios en la anatomía y procesos químicos cerebrales, cuando se 

las compara con las mantenidas en un ambiente apagado. Pero este tipo de 

estudios es muy abundante, nadie duda de los efectos de la estimulación, 

pero sí del  efecto que puede tener el exceso o la mala estimulación. Esto 

como ves tiene que ver con la precaria formación de los que trabajan con 

niños pequeños, que sin embargo tienen sistemas que son muy 

influenciables por el ambiente.   

Si piensas que las ratas son distintas a las personas, que sepas que los 

experimentadores también lo piensan, pero otorgan la suficiente validez a 

los resultados obtenidos por diferentes motivos. La disección del cerebro es 

más sencilla en los roedores que en los carnívoros o en los primates, 

porque el córtex cerebral de los roedores es liso y no lleno de 

circunvoluciones como el córtex de los animales superiores. La corteza gris 

se puede separar de la materia blanca subyacente más fácilmente en los 

roedores que en los mamíferos superiores. Los roedores son pequeños, 

baratos y paren camadas numerosas, de tal modo que se pueden asignar 

condiciones ambientales distintas a los miembros de la misma camada con 

una herencia genética idéntica. Además , los genetistas han desarrollado 

líneas de ratas y ratones cruzadas entre sí, y el hecho de trabajer con estas 

líneas cruzadas les proporciona un mayor control del material genético. 
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27. ¿Podrá decirme su opinión acerca de mi proyecto de investigación? 

Creo que tu proyecto es interesantisimo, pero tiene alguna dificultad en el 

control de variables precisamente ambientales como : el nivel de vinculación 

con los padres, que deberías de tratar de medir, el nivel de desarrollo motor, 

que también deberías de poder medir (y mejor en estas edades lo más 

fácilmente medible es el nivel de desarrollo madurativo global). Luego está 

la dificultad de tener una metodología clara con su secuencia y su criterio de 

evaluación, que permita comparar los resultados de las mediciones. Piensa 

que la metodología, la deberän poner en marcha o los profesores o los 

padres y en esa situación aparecen siempre variables independientes de 

difícil control.  

Pero seguramente reflexionando sobre todo esto, puedes encontrar alguna 

formula que admitiendo su dosis de error, pueda permitirte el contraste 

entre los sistemas de enseñanza que pretendes comparar. 
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Annex II. Etapes d’adquisició de la marxa (Rigal) 
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Annex III. Exemple de seguiment de sessions de dos alumnes (bessons) 
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NOM: I./ K. 
GRUP: 15:00 h 
MES: Octubre 
EDAT: 8 mesos 
SESSIÓ Nº: 1 
Familiarització amb entorn, alumnes, pares i professora. 
Familiarització amb una part del material. 
Inici tres posicions: dorsal, ventral, vertical. 

 

NOM: I./ K. 
GRUP: 15:00 h 
MES: Octubre 
EDAT: 8 mesos 
SESSIÓ Nº: 2 
Familiarització amb entorn, alumnes, pares i professora. 
Familiarització amb una part del material. 
Tres posicions: dorsal, ventral, vertical. 
Major incidència en esquitxos a la cara i en posició dorsal. 
 

NOM: I./ K. 
GRUP: 15:00 h 
MES: Octubre 
EDAT: 8 mesos 
SESSIÓ Nº: 3 
Tres posicions: dorsal, ventral, vertical. 
Major incidència en esquitxos a la cara i en posició dorsal. 
Primeres immersions (2) 
El duem en posició assegut dins l’aigua, amb desequilibris. 
Se li mostren objectes propers, perquè faci l’esforç d’agafar-los: una mà i l’altre 
 
Un d’ells respon molt bé a les immersions. L’altre surt plorant. 

 

NOM: I./ K. 
GRUP: 15:00 h 
MES: OctubreEDAT: 8 mesos 
SESSIÓ Nº: 4 
Tres posicions: dorsal, ventral, vertical. 
Major incidència en esquitxos a la cara i en posició dorsal. 
Immersions (2) 
El duem en posició assegut dins l’aigua, amb desequilibris. 
Veure com és el gateig en màrfegues. 
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9 MESOS 
 
NOM: I./ K. 
GRUP:15:00 
MES:NOVEMBRE 
EDAT: 9 MESOS 
SESSIÓ Nº:5 

Un cop té control sobre la part superior del cos, comença l’activitat en la part 
inferior. 
-A partir dels 6 mesos cal exercitar la capacitat de seure i mantenir l’equilibri 
que ja ha adquirit. Se’l deixa assegut, amb tot de joguines al seu voltant i abast. 
Cada vegada que allargui la mà, agafi alguna joguina, la deixi, ... millorarà els 
moviments de la part superior del seu cos i l’equilibri. 
-Als 7 mesos es comencen a realitzar moviments de gateig, encara que no 
pugui aixecar tot el cos del terra 

-No li fa por el perill: només vol arribar a l’objecte del seu desig. 
-Té curiositat per altres nadons de la seva edat, encara que no pugui parlar ni 
jugar amb ells. 
Seguim amb posicions, immersions i descoberta de material 
 
 
NOM: I./ K. 
GRUP: 
MES: 
EDAT: 9 MESOS 
SESSIÓ Nº:6 
-Fruirà omplint i buidant recipients  
-Els materials capten el seu interès: els vol palpar, explorar les  possibilitats... 
Li encanta palpar la textura dels objectes. 
-Distribueix objectes petits en diferents ordres i formes. 
-Colpeja dos joguines petites una contra l’altre per fer soroll. 
-Saluda amb la ma en resposta a la salutació d’una altra. 
-Estableix connexions entre accions 
-Protegeix les seves joguines quan se li apropa algun nen. 
-S’enfada si veu que els altres estan enfadats. 
-repeteix una acció si li aplaudeixen 
Seguim en desplaçaments amb les tres posicions 
Immersions 
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 NOM: I./ K. 
GRUP:15:00 
MES:NOVEMBRE 
EDAT: 9 MESOS 
SESSIÓ Nº:7 
-Pot donar mitja volta mentre gateja. 
-Reacciona movent-se com si caminés quan el subjecten per les aixelles. 
-Protegeix les seves joguines quan se li apropa algun ne 
-repeteix una acció si li aplaudeixen 
Seguim Amb immersions 
Tres posicions 
Treball gateig en màrfegues 
 
 NOM: I./ K. 
GRUP:15:00 
MES:NOVEMBRE 
EDAT: 9 MESOS 
SESSIÓ Nº:8 
- Ferm moviment de pinça per agafar objectes petits. 
- Coordina millor els moviments de les mans. 
- Junta les mans deliberadament. 
- Pot assenyalar un objecte que li interessi 
- Li encanta palpar la textura dels objectes. 
 Seguim treballs desplaçaments en diferents posicions 
Treball d’equilibris i lliscaments 
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Annex IV. Qüestionaris als pares de l’activitat 
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El qüestionari següent va encaminat a tenir constància d’aquells canvis que 

heu observat en el vostre fill, des que ha iniciat les sessions per nadons. A la 

primera part es pretén recollir els canvis observats a casa, i a la  segona 

aquelles canvis observats a la piscina.  

Després de cada pregunta, hi ha un espai en blanc per anotar tot allò que 

creieu important assenyalar. 

Agraeixo per endavant la vostra col·laboració.   

 

 

Data:   

Persona/es que respon/en el qüestionari:  

Nom i Cognoms del nadó:  

Data de naixement:  

 

 

A omplir per la monitora: 

Assistència a sessions: 

Nº de sessions realitzades: 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMENT A CASA 

 

1. Quan manipula joguines, ho fa amb més interès per descobrir, explorar,... 

� SI � NO � IGUAL  
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Comentaris: 

 

 

 

 

2. El moment del bany l’espera: 

� Amb les 

mateixes 

ganes que 

abans de 

venir al curs  

� Amb més 

ganes que 

abans de 

venir al curs 

� Amb menys 

ganes que 

abans de 

venir al curs. 

 

Comentaris: 
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3. L’estona del bany: 

� Juga, riu,... � Està a disgust Es mostra 

indiferent 

 

Comentaris: 

 

 

 

 

4. Quan acaba el bany: 

� Acaba 

relaxat/da 

� Plora, 

perquè no 

vol què 

s’acabi 

� Se sent 

alleugerit/da( 

no li agrada 

l’estona de 

bany) 

 

Comentaris: 
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5. Quan acaba la classe de piscina, els dimecres 

� Dorm � Està més 

alterat / 

agitat,... 

� Té ganes 

de seguir 

jugant 

� Es queda 

molt 

relaxat/da, 

però sense 

dormir 

Comentaris: 

 

 

 

 

 

6. Has observat canvis a nivell motor des que ha començat les sessions?     ( 

més activitat, major control del cos, major iniciativa per explorar , etc...) ? 

� SI � NO   

Si has contestat que sí, explica quins: 

 

 

 

 

 

 

 

7. Creus que el treball d’equilibris dins l’aigua ha millorat el seu equilibri fóra 

d’ella? 

� SI � NO   

 Si has comentat que sí, explicita com ho has notat: 
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8. Des que ha començat les sessions de piscina, creus que té més ganes 

d’explorar l’entorn? 

� SI � NO   

 Si has comentat que sí, explicita com ho has notat: 
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SESSIONS A LA PISCINA 

9. Com reacciona el dia que ve a la piscina? 

� L’espera amb 

il·lusió 

� No és 

conscient el 

dia que 

toca 

� Està 

neguitós/a, 

inquiet/a, 

nerviós/a 

 

Comentaris: 

 

 

 

 

10. Com reacciona quan l’estàs canviant, moments abans de començar la 

classe? 

� Content/a, 

alegre,... 

� Nerviós/a, 

inquiet/a,... 

� Enfadat/da

, a 

disgust,... 

Indiferent 

Comentaris: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Creus que ha millorat la comunicació – afectivitat entre els dos, en les 

sessions? 

� SI � NO   
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Si has contestat que sí, Podries concretar en què ho has notat? 

 

 

 

 

 

12. Creus que és una bona tasca social, de relació amb els altres? 

� SI � NO � No són els 

aspectes 

que més es 

potenciïn  

 

Comentaris: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Creus que en les sessions es treballen aspectes de desenvolupament 

general del nen, apart dels estrictament aquàtics? 

� SI � NO   

Si has comentat que sí, quins destacaries? 
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14. Creus que el nen/a ha millorat la capacitat de fruir en l’aigua i amb 

l’aigua?  

� SI � NO   

Comentaris: (Podries concretar en què ho has notat? 

 

 

 

 

15. Creus que ha millorat la capacitat de jugar amb l’aigua? 

� SI � NO   

Comentaris: (Podries concretar en què ho has notat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Creus que en les sessions es fomenten situacions de joc, experiència, 

manipulació d’objectes,... 

� SI � NO � POC  

(Sí has contestat sí o poc, Podries concretar quines? 

 

 

 

 

 

17. Creus que es satisfan en les sessions les necessitats del nen a nivell: 

Autonomia 

SI         NO 

Moviment 

SI         NO 

Exploració 

SI         NO 

Afectives - socials 

SI         NO 
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Comentaris: 
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Finalment: 

1. Escriu tres objectius que et van portar a apuntar al teu/va fill/a a les 

sessions per nadons, i si s’han complert, o no: 

Objectius SI / NO 

1.  

2.  

3.  

 

2. Escriu tres accions que t’han sorprès, que hagi assolit el teu fill/a, i que 

no t’esperaves, o en aquesta mesura: 

1. 

2. 

3. 

 

3. Escriu els tres aspectes més importants que destacaries de les 

pràctiques aquàtiques per nadons 

 

1. 

2. 

3. 

 

Recomanaries el curs a altres pares Per què?  

 

Si vols afegir alguna cosa més.... 
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RESULTATS 

COMPORTAMENT A CASA 

1. Quan manipula joguines, ho fa amb més interès per descobrir, explorar,... 

0

1

2

3

4

5

6

7

SI

NO

IGUAL

 

2. El moment del bany l’espera: 

0

1

2

3

4

5

6

7

Amb les mateixes ganes
que abans de venir al curs

Amb més ganes que abans
de venir al curs

Amb menys ganes que
abans de venir al curs.

 

3. L’estona del bany 

0

1

2

3

4

5

6

7

Juga, riu,...

Està a disgust

Es mostra indiferent

 

Comentaris: 

- Hi ha dies que comença el bany amb plors, però desprès d’uns minuts ja 

riu i juga 

- Al principi, i potser perquè era molt petit, sempre havia d’estar agafat del 

braç de la persona que el banyava. Ara gaudeix sol del bany. 
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4. Quan acaba el bany: 

0

1

2

3

4

5

6

7

Acaba relaxat/da

Plora, perquè no vol què s’acabi

Se sent alleugerit/da( no li
agrada l’estona de bany)

 

Comentaris: 

- Hi ha dies de tot, però normalment no plora 

- A vegades es relaxa, però generalment li entren més ganes de jugar 

- Acaba content el bany tot i què de vegades plora perquè no vol que 

s’acabi. Quan veu l’esponja i el sabó vol dir que s’acaba el bany i plora. 

 

5. Quan acaba la classe de piscina, els dimecres  

0

1

2

3

4

5

6

7
Dorm

Està més alterat / agitat,...

Té ganes de seguir jugant

Es queda molt relaxat/da, però
sense dormir

 

Comentaris: 

- Depèn del dia dorm, o es relaxa. Però sempre s’ho passa molt bé a la 

piscina.  

- Les primeres classes vaig observar que dormia menys del què 

normalment feia, però ara dorm aproximadament 2 h, que és el normal 

per ella.  

- La seva hora de dormir és endarrerida per la piscina, així que hi ha més 

ganes també per l’hora. 

- La majoria de dimecres fa una bona migdiada! 
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6. Has observat canvis a nivell motor des que ha començat les sessions?     ( 

més activitat, major control del cos, major iniciativa per explorar , etc...) ? 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

SI

NO

 

Quins?  

0

1

2

3

4

5

6

7

Força

Manipulació

Control i coordinació

 

 

7. Creus que el treball d’equilibris dins l’aigua ha millorat el seu equilibri fóra 

d’ella? 

0

1

2

3

4

5

6

7

SI

NO

NS/NC
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8. Des que ha començat les sessions de piscina, creus que té més ganes 

d’explorar l’entorn? 

0

1

2

3

4

5

6

7

SI

NO

 

 

Com ho has notat? 

0

1

2

3

4

5

6

7

Pèrdua de por

Àgil

Curiositat

 

SESSIONS A LA PISCINA 

9. Com reacciona el dia que ve a la piscina? 

0

1

2

3

4

5

6

7

L’espera amb il•lusió

No és conscient el dia que toca

Està neguitós/a, inquiet/a,
nerviós/a

 

Comentaris: 

- Es posa molt contenta quan li dic que anem a la piscina 

- Quan veu l’aigua està molt contenta 
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10. Com reacciona quan l’estàs canviant, moments abans de començar la 

classe? 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

Content/a, alegre,...

Nerviós/a, inquiet/a,...

Enfadat/da, a disgust,...

Indiferent

 

 

11. Creus que ha millorat la comunicació – afectivitat entre els dos, en les 

sessions? 

0

1

2

3

4

5

6

7

SI

NO

NS 

 

12. Creus que és una bona tasca social, de relació amb els altres? 

0

1

2

3

4

5

6

7

SI

NO

No són els aspectes que
més es potenciïn

 

Comentaris: 

- Sí, perquè no té gaire contacte amb altres nens 

- Sí, és bo estar en contacte amb altres nens, adults, i en un altre ambient 
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13. Creus que en les sessions es treballen aspectes de desenvolupament 

general del nen, apart dels estrictament aquàtics? 

0

1

2

3

4

5

6

7

SI

NO

 

Quins destacaries? 

0

1

2

3

4

5

6

7

Coordinació

Social

Desenvolupament motor

Psicomotricitat

Equilibri

Sensacions

 

14. Creus que el nen/a ha millorat la capacitat de fruir en l’aigua i amb l’aigua? 

0

1

2

3

4

5

6

7

SI

NO

 

Comentaris: 

- Els progressos en l’aigua s’han notat molt 

- En lo contenta que es posa quan li toca natació 

- He notat que jugar amb l’aigua li agrada i no li estranya 

- Vol estar més estona a la banyera o piscina 

- He vist que cada cop està més relaxada a l’aigua 

- El contacte amb l’aigua, la dutxa, esquitxar-lo, ... no li són estranys 
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15. Creus que ha millorat la capacitat de jugar amb l’aigua? 

0

1

2

3

4

5

6

7

SI

NO

 

 

Podries concretar en què ho has notat? 

0

1

2

3

4

5

6

7

Sempre vol tocar l'aigua

No té por de l'aigua ( platja)

Juga més a la banyera

 

  

16. Creus que en les sessions es fomenten situacions de joc, experiència, 

manipulació d’objectes,... 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

SI

NO

POC
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17. Creus que es satisfan en les sessions les necessitats del nen a nivell 

0

1

2

3

4

5

6

7

SI NO

AUTONOMIA

MOVIMENT

EXPLORACIÓ

AFECTIVES - SOCIALS

 

 

Finalment: 

4. Escriu tres objectius que et van portar a apuntar al teu/va fill/a a les 

sessions per nadons, i si s’han complert, o no: 

 

0

1

2

3

4

5

6

7
Aprendre a nedar

Nova experiència

Diversió

Agafar més força

Perdre la por

Contacte amb l'aigua

Sentir-se lleugera dins l'aigua

Moviments del cos dins l'aigua

Potenciar el desenvolupament motor

Familiarització amb l'aigua
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5. Escriu tres accions que t’han sorprès, que hagi assolit el teu fill/a, i que 

no t’esperaves, o en aquesta mesura: 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

Posar el cap dins l'aigua

Tirar-se assegut

Pasió per l'aigua

Perdre la por

Relació amb els nens

Més contenta

Agafar-se sola a la borera

Anar amb el "cotxe" sola

Soltura amb l'aigua

Què bé dorm desprès

Força i agilitat per posar-se
dreta

Curiositat

Relaxació post - piscina

Adaptació a les activitats
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6. Escriu els tres aspectes més importants que destacaries de les 

pràctiques aquàtiques per nadons 

0

1

2

3

4

5

6

7
Contacte amb l'aigua

Moviment motriu

Aprendre a nedar

Coordinació

Força

Curiositat

Perdre la por

Potencia el desenvolupament
motor

Estímul nou pel nen

Familiarització amb el medi

Activitat propera amb el nen
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Recomanaries el curs a altres pares? Per què?  

0

1

2

3

4

5

6

7
Nens s'ho pasen bé

Coordinació

Treure por

Increment força

Divertit pels dos

Desenvolupament

Adaptació a l'aigua

Treball motriu

Aprendre a nedar

 

 

 

 


