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Resum 

Aquest article és una re fle xió sobre e l 
paper fonamental de l' estimulac ió pre
coç en e l medi aquàtic . En e l desen
vol upament de la motricitat , les expe
riències que vi u e l nen des del primer 
moment representen, juntament amb 
la maduració de l'organi sme, un de ls 
pi lars sobre e ls quals es construe ix tota 
la capaci tat motriu de l' adult. En terra, 
e l gra u d'estimulació mínim, que ex
perimenta qualsevol nen a través del 
joc, és suficient per garantir una act i
vitat que anomenem " nonna!", però a 
l' aigua l'experiència es red ueix enor
mement perjudicant i limitant e l des
envolupament de les hab ilitats mo
trius aquàtiques que potencialment 
presenta e l ser humà. 
Per evitar Ics seqüe les d'aquesta si tua
c ió defici tària, es planteja la necessitat 
d'oferir a l nen situac ions de contacte 
amb l'aigua des del començament de 
la seva vida. 

Un problema d'adaptació 

Em va comentar un veterinari :"¡ Que 
babau que és l ' home; és l'únic animal 
que ha d'aprendre a nedar!". Efectiva
ment , qualsevol cade ll és una merave
lla al costat de ls nostres nadons perquè 
la seva capacitat de moviments supera 
àmpliament les poss ibilitats de ls hu
mans. Fins i tot en l'a igua, e ls seus 
moviments seran prou eficaços per 
permetre un desplaçament. 
Aquesta primera comparac ió té una 
segona lectura que ofereix una exp lica
ció profunda i de gran transcendència. 
En realitat, no estem en desavan tatge si 
ten im en compte que la manca de con
ductes instintives (i nnates) ens pennet 
un marge d'actuació molt més ampli . 
La nostra capac itat d 'aprenentatge és 
mo lt més gran que la de qualsevol 
ani mal: podem, per exemple, escollir 
en tre moltes maneres diferents de des
plaçar-nos en l'aigua. 
Les possibilitats quasi "i l.limitades" 

d 'aprendre de què disposem compleixen 
sempre un li: l'adaptació a les exigències 
que el medi ens plameja. La relació entre 
el nen i l'entorn és una lluita contínua de 
recerca de la superació, en la qual de 
vegades és l'individu el qui cedeix terreny 
i modifica la seva conducta, i d 'altres 
vegades és el medi el que és dominat per 
l 'home (acomodació i assimilació, se
gons Piaget). La història d'aquestes bata
lles successives és la que determina la 
nostra conducta i, com una part molt 
important d'aquesta, les nostres capaci
tats motrius. 
Com diu el professorG. Azemar,l'home 
està fe t del que fa, cosa que significa 
que si no oferim al nen oportunitats 
d'experimentar en l' a igua, la capac itat 
d ' adaptar-se a aquest medi serà pràcti
cament nul.l a. En altres paraules, s i no 
creem aquesta situació concreta posant 
en relació el nen amb l'aigua. aquest no 
tindrà cap necessitat d ' adaptar-s 'hi: no 
haurà de desenvolupar cap habi litat 
motriu aquàtica i no ho farà . 
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L'aigua és per als nadons un meal conegut al qual associen sensacions agradables. (Beatriu. 2 mesos 
i mig. gaudint a la piscina). 

No es pot perdre el temps 

A més, cal tenir en compte un altre 
prin c ipi foname ntal de l dese n 
volupament: l' existència de " períodes 
crítics" . L 'aprenentatge de les con
ductes aquàtiques e fi caces no és pos
sible amb les mateixes garanties d 'èx it 
a qualsevol edat. Això no vo l di r que 
un adult no pugui aprendre a nedar 
(mai no és tard per aprendre qual sevol 
cosa), però sí que li suposarà un esforç 
molt més gran i assolirà un nive ll 
d' e fi càc ia molt menor que s i ho ha
gués fet durant seu e l període crític. 
(U n altre e xe mpl e e vident de 
l 'ex istènc ia d 'aquests períodes és 
l'aprenentatge d ' idiomes). 
Com més av iat comencem amb les 
experiències aquàtiques la resposta del 
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nen serà millor perquè l'adaptació és 
més progressi va. El nadó no parte ix de 
"zero" per enfrontar- se. a aquest món, 
sinó que di sposa de diversos "meca
nismes automàtics" que li serviran per 
mantenir-se en vida. 
En e l moment del nai xement , e l ser 
humà té una sèrie de refl exos que li 
permeten de començar a construir la 
seva conducta. Partint d 'aquestes mag
nífiques eines s'aniran desenvolupant 
una sèrie de conductes adaptades a l 
medi aquàtic comparables a les que 
van sorgint en terra, aque lles que ens 
semblen tan "natural s". 
U na altra raó de pes per començar des 
del princ ipi, és que partim d ' una situa
c ió ne utra o , e n qual sevol cas, 
m 'atrev iriaa assegurarque positiva, ja 
que el fetu s es desenvolupa en un medi 

líquid de l qual només té records agra
dables, ja que totes les seves necess i
tats e ren ateses immediatament. Els 
nens que " pateixen" l 'ensenyament de 
la natac ió tardà, després han pogut 
desenvolupar prejudicis contra l' aigua, 
sigui per transmissió de ls més grans 
(" ne n no e t pos is a l 'a ig ua que 
t 'ofegaràs" ) o per haver viscut expe
riències negatives en contacte amb 
l'a igua en afrontar aquestes situac ions 
sense estar "arnlat" d'unes capac itats 
motrius aquàtiques bàs iques sufic ients. 

Un procés individual 

Cada nen i e l seu entorn són una hi s
tòria única i irrepetible i. per tant. 
podem afirmar que el desenvolupa
ment de les "habilitats aquàtique .. és 
un procés individual. 
És important fer una reflex ió profunda 
sobre el que signifiquen les paraules 
"procés indiv idual". En primer lloc, 
aconseguir dominar e l medi aquàtic 
suposa una conquesta similar al domini 
de l' autonomia motriu terrestre. El nadó 
està " treballant" des que neix per acon
seguir desplaçar-se de fornl a autònoma 
en l'entorn (casa seva) i triga a fer-ho 
d ' una manera e fi caç (la marxa) al vol
tant d 'un any. Totes les experiències 
que viu diàriament aquest nen i totes les 
conquestes progress ives que realitza 
(rodar, arrossegar-se, gatejar, etc.) cons
titueixen el " procés" d' aprendre a ca
minar sol. Naturalment, cada nen viu e l 
seu procés, i tot i que tots passen per les 
mate ixes etapes a grans trets, no hi ha 
dos nens que experimentin les ma
te ixes situacions i. pertant , la conques-
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La relació mare-filVa és el punt de partida de qualsevol adquisició. La compenetració és fonamental i 
inevitable. "quan la mare no funciona el nen tampoc funciona". 

ta del desplaçament autònom en terra 
és individual i única. 
Fem ara una extrapolac ió del desenvo
lupament motorterrestre al medi aquà
tic. En primer lloc, cal reconèixer que 
l'aigua no és el medi natural del ser 
humà, per la qual cosa, en principi. no 
es pot pretendre una adaptac ió tan per
fecta com en terra (entre d 'altres raons. 
perquè no és tan necessària per a la 
nostra superv ivència). Però, com dèiem 
al començament de l'article, la capac i
tat d 'aprenentatge del ser humà és pràc
ticament i\.limitada i no fer servir aquest 
do és senzillament perdre llibertat, po
sar fre al nostre desenvolupament. 
El procés d 'aprendre a desplaçar-se 
eficaçment en l'a igua és molt més lent 
que caminar. I no em refereixo al 
domini dels estils c làssics (crol , braça 

o espatlla), sinó a la simple acció de 
recórrer una distància entre dos punts 
en aigua profunda. L 'aprenentatge 
d 'aquestes tècniques complexes no es 
pot comparar amb la marxa natu ra l 
que desenvolupa un nen. Cadasc un 
dels estil s de natació és una habilitat 
específica, com ho és qualsevol altra 
tècnica esportiva, i e l seu aprenentatge 
ha de ser posterior. 
En e fecte, per aprendre a desplaçar-se 
en l ' aigua, un nen pot trigar molts 
anys, i, fins i tot , pot ser que no ho 
aconsegueixi mai. Perquè? Pensem en 
quantes ocas ions d 'experimentar en 
l'aigua oferim a aquest nen: pràcti ca
ment cap, excepte el bany diari que. a 
més, en la majoria dels casos es limita 
a complir funcions higièniques. Si es
tem fets del que fem és imposs ible 

pretendre aconseguir e l que no experi 
mentem. Cal oferir al nadó situac iom 
de contacte amb l'aigua perquè e l seu 
desenvo lupament motor en aquest 
medi continuï e l seu procés igual com 
ho fa en terra. 
Simplement posant el nen "en situació 
de" es desencadenarà aquest procés indi
vidual que anomenem el desenvolupa
ment de les possibilitats motrius aquàti
ques. No "ensenyarem" al nadó a nedar. 
l'estimularem adequadament perquè ell 
sol aprengui a moure 's en l'aigua. 

A la recerca de l'autonomia 

Per molt optimistes que siguem, no 
podem pretendre que el nostre nadó 
"nedi" des de l principi . Segurament e l 
primer banya la pisc ina sigui motiu 
fin s i tot d 'algun plor. Aquestes reac
cions inicials més o menys negatives 
són perfec tament normals i compren
sibles. si tenim en compte la intensitat 
d'aquesta experiència en l 'aigua. Per 
a ixò és impresc indible treballar amb 
els pares, pre feriblement amb la mare. 
En aquestes edats e l vincle mare-fill és 
la unit at fonamental d 'acció. El nen 
necess ita la fi gura de la mare, que li 
dóna seguretat en tot moment , per 
investigar e l món que l' envo lta. És 
com la base des de la qual es realitzen 
els primers vols de reconeixement que, 
a poc a poc, van prolongant -ne la 
durada. Però els nens sempre necessi
ten el recolzament matern , de vegades 
només la mirada, per realit zar les se
ves explorac ions. És el seu punt de 
referència. 
La fortalesa d 'aquest vinc le afectiu té 
posteriorment una conseqüènc ia que 
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pot semblar contradictòria. Els nens 
segurs són més independents i desen
volupen millor e l seu afany investiga
dor que els serà tan útil en la seva 
educació. Però cal noconfondreaques
ta re lac ió amb la de sobreprotecció, 
que en l'aigua és més freqüe nt per la 
por que en tenen e ls ad ult s, sobre tot si 
no saben nedar. 
El paper de la mare és insubstitu"tble 
perquè constitueix la primera relació so
cial del nen. Si aquesta relació es fona
menta en laconfiança i la lIibertat,el nadó 
anirà guanyant progressivament autono
mia, a mesura que aconsegueixi progres
sar en l'aigua. La mare que recolza el fill 
en l'experiència, que l'anima enla recer
ca, que el consola davant les errades i que 
n' aplaudeix els èxits, l'està ajudant per
què domini el medi de forma natural però 
sense perdre el temps. 
En acabar e l primer ¡my de vida podem 
aconseguir que el petit explorador hagi 

descobert com s 'ha de col.locar per surar 
sol mentre la mare el miraambconfiança. 

Pas a pas 

El primer contacte s' ha de fer a casa 
des dels primers banys, un cop ha 
c icatritzat e l me lic. La banyera fami
liar pot ser una piscina exce l.lent de la 
qual coneixem perfec tament e l mante
niment i, per tant , ens ofere ix totes les 
garanties (higiene, temperatura, pro
funditat , etc.). L ' únic problema que 
planteja és la postura incòmoda que 
haurà d 'adoptar la persona que banya 
e l nen, però això es pot solucionar si 
aq uesta es banya amb el nen o adopta 
altres solucions creatives i pràctiques. 
En aquests contactes inicials e l nen 
coneix , o millor dit, " recone ix" l' aigua 
i posa a treba llar e ls seus reflexos 
primaris. La familiaritzac ió amb e l 

Els primers passos es fan a la banyera familiar amb prou aigua per permetre sensacions de flotaCió. 
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medi aquàtic és ràpida i gaudir de l 
contacte de l 'aigua amb tot e l cos, 
inclòs e l cap i la cara, és un primer pas 
import ant íss im. Les ex pe ri è nc ies 
di àries aconseguiran que adopti una 
actitud re laxada, punt de partida per a l 
desenvolupament de qualsevol hab ili 
tat aquàtica. 
Un cop a la pisc ina, e l primer objectiu 
que ca l treballar és la flotació dorsal 
autònoma, posició bàs ica equilibrada 
que pemlet la respirac ió i e ls movi
ments de propulsió. Desenvolupar e l 
control corporal necessari per al man
teniment de l 'equilibri en aquesta pos
tura és paral.le l al procés deconsecució 
de la bipedestacióen terra. Simultània
ment es treballen e ls girs sobre l' eix 
longitudinal del cos que permeten pas
sar d ' una posició ventral , amb perill 
d 'ofegar-se, a la segura flotació dorsal. 
De la mate ixa manera, e l control de la 
respiració en breus immersions és fo
namental per aconseguir l'autonomia 
en aquesta primera fase . 
Com a habilitat intermèdia entre la terra 
i l'aigua es pot treballar 'Tentrada a 
l'aigua", que inclou la caiguda en qualse
vol posició i la recuperació de la flotació 
dorsal després d 'una breu immersió. 
D'aquesta manera, s' haurà aconseguit el 
coneixement suficient per sobreviure a 
qualsevol accident o, dit d'una altra ma
nera, l'adaptació perfecta al medi aquàtic 
jaquecompleix amb l'objectiu fonamen
tal de la supervivència. 
A partird'aquí, comença el desenvolupa
ment de les habilitats locomotrius, els 
primers desplaçaments mitjançant "es
tils" rudimentaris similars a l'espatlla i al 
cro l ("gosset"). I, poste ri orment. 
l'aprenentatge de les habi litats específi
ques més complexes com la natació o 
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Les immersions suposen un moment decisiu més traumàtic per a la mare, per la por, que per al nadó. 
És bo compartir aquestes experiències més dificils. 

Quadre. DESENVOLUPAMENT MOTOR AQUÀTIC 

FASES 

Mov . renexos 
Mov. rudimentari s 

Habilitats bàsiques 

Hab. específique, 

ADQ ISICIONS 

Apnea, r. natatori . etc . 
Flotació dorsal autònoma 
Entrada a l'aigua 
Desplaçaments. girs. 
immersions. salt s ... 

Natació. sincronitzada. etc 

EDAT· 

Nadó 
3 mesos-2 anys 

2 anys-6 anys 

+ 7 anys 

~·I I 'e-cJ a! ¡'H) l tl~ ll'a nonlé .. é!<o Orlental!\ :1 JlI ~ue l'ada n('11 tt ('I .. (,u n lme de: dc-.en\(.lupamem. 

qualsevol altre especialitat aquàtica (sin
cronitzada, aletes, waterpolo. etc.) sem
pre mitjançant jocs "en" i "amb" l'aigua. 

Les dificultats 

Desgraciadament, e ls poc~ pares que 

reconeixen la importància d 'aquestes 
experiències d'estimulació primeren
ca en e l medi aquàtic es troben amb 
verit ables problemes a l'hora d'intentar 
dur-les a tenne. Naturalment que hi ha 
grans limitacions, però no són impossi
bles de resoldre: manca d 'instal.lacions 
adequade~ e~pec íficament pera les pri-

meres edats, escassetat de professors 
especialitzats, poca disponibilitat 
horària dels pares i e l cost elevat de les 
poques oportunitats (cursets de natac ió 
per a nadons) si és que n'hi ha alguna. 
Tots aquests inconvenients, que no 
deixen de ser greus, es poden resoldre 
si veritablement e ls pares es tan con
vençuts de la importància que aques
tes vivències en l'a igua tenen per als 
seus petits. La imaginació unida al 
gran interès i la voluntat poden donar 
lloc a una sèrie de canvis en les estruc
tures soc ials actuals, estancades en 
unes propostes educati ves massa rígi
des. Per exemple, e l treball a la ban 
yera familiar amb prou aigua com per 
permetre sensac ions de flotació pot 
suplir durant e ls primers mesos la 
manca d ' instal.lacions adequades. O 
bé, a les piscines climatitzades exis
tents, s' hi pot construir o instal.lar 
(prefabricat) un pe tit vas per a ls na
dons que tingui les condicions ideal s. 
D 'altra banda, l'ex istència d ' una gran 
demanda desencadenarà, en un tennini 
no gaire llarg, l'aparició de respostes 
tant privades com públiques. Mentre 
que si ens amaguem darrere les dificul 
tats podem caure en J'error d'adoptar 
una actitud passiva de la qual només 
surt perjudicat e l nen que no accedeix 
a aquestes experiències aquàtiques. 

Conclusió 

Aprendre a nedar és ~elll.ill i espont,mi si 
es respecta, millor dit. ~ i s'aprofi ta el 
desenvolupamentl11otor natural del nen . 
El ser humà pre<;enta. enlléixer. una sèrie 
de conductes renexes i unes caractetÍsti
lIues orgàniques que ci fan pctfectament 
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apte per adaptar-se al medi aquàtic mit
jançant un procés personal de desenvolu
panlent. Perquè aquesta evolució es pro
dueixi és imprescindible l'estimulació en 
l'aigua desdel primer moment, adequada 
a cada nen per tal de no forçar el seu ritme 
d 'aprenentatge. La vivència de l'aigua 
mantenint el vincle afectiu amb la mare 
en els primers moments per anar obrint
lo progressivament, pot convertir-se en 
una experiència inobl idable per a tots dos, 
que els ajudarà a conèixer-se millor i ser, 
en definitiva, més feliços. 
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I un dia la sorpresa: Laura. de set mesos. ha descobert com flotar sola. 
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