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Resum
L’objectiu de l’estudi ha estat analitzar els continguts i activitats de les classes d’activitats aquàtiques dins la matèria d’Educació
Física i presentar una proposta d’intervenció. Els participants van ser 29 docents d’ensenyament secundari de la Región de Murcia,
als quals es va passar una entrevista semiestructurada relativa a qüestions que presentaven l’anàlisi dels continguts i activitats que
es tractaven a les classes aquàtiques. Després de l’anàlisi de contingut de les entrevistes, va destacar que s’impartia més natació i
jocs en detriment d’altres continguts de la matèria com qualitats físiques, expressió corporal, habilitats motrius, etc. Els resultats
són discutits i reflexionats en la mesura de contextualitzar els continguts i activitats exercides, i això és la base per presentar una
proposta d’intervenció.
Paraules clau: activitats aquàtiques, docència, blocs de continguts, natació

Abstract

Analysis of the Contents and Activities Conducted in Water Activities Classes: A Proposal for Secondary
Education
The purpose of the study was to analyse the content and activities performed in water activity classes as part of the subject
of Physical Education and present a proposal for intervention. The participants were 29 secondary education teachers in the
Region of Murcia who were given a semi-structured interview concerning issues raised by the analysis of the content and
activities that were addressed in aquatics classes. Examination of the content of the interviews showed that swimming and
games were taught more at the expense of other content in the subject area such as physical attributes, body expression,
motor skills, etc. The findings are discussed and analysed to contextualise the content and activities carried out and form the
foundation for putting forward an intervention proposal.
Keywords: water activities, teaching, content blocks, swimming

Introducció
Un dels pilars curriculars de qualsevol matèria edu
cativa són els blocs de continguts, a través dels quals es
poden dur a terme els objectius i les competències bà
siques proposades per la legislació. En educació física,
igual que en la resta de matèries, aquests han anat evolu
cionant i canviant al llarg dels diferents decrets, ordres,
etc., però sempre han mantingut la mateixa línia en el
seu conjunt, i no podem oblidar les qualitats físiques i
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motrius, els jocs i esports, les activitats rítmiques i ex
pressives, així com les activitats en la natura, i la incor
poració de la salut és més recent i de gran importància
en l’actualitat. En cap cas no s’ha introduït el contingut
aquàtic en l’ensenyament secundari (i en escasses oca
sions en l’ensenyament primari), encara que es pot con
siderar que una bona part de les seves possibilitats edu
catives podrien formar part d’alguns dels continguts de
la matèria d’Educació Física.
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A causa de l’absència de les referències legals, les
noves perspectives curriculars busquen aconseguir el
desenvolupament integral de la persona a través de la
utilització de tots els mitjans disponibles a l’abast del
docent, i un d’aquests és el medi aquàtic (Moreno,
2000). Per tant, tenint en compte la idea de provocar
noves sensacions a l’alumnat per part d’aquest, així com
la potestat per ampliar l’aula a altres entorns com la pis
cina, s’aconseguirà que la natació i les activitats aquàti
ques no siguin quelcom aïllat ni estrany en l’educació de
l’alumnat.
De fet, l’activitat física en el medi aquàtic pot ser
considerada com una ampliació en la recerca de con
tinguts educatius de rellevant importància en educa
ció física (Elkington, 1976; Reeves, 1992; Rodríguez
& Moreno, 1997; Wigmore, 1994, 1997), per la qual
cosa els objectius haurien d’anar més enllà dels me
rament tradicionals i utilitaris, cercant més autonomia
en el medi però amb matisos educatius, higiènics, re
creatius, etc. (Albarracín, 2003, 2005, 2007; Caste
rad, 2003; Moreno & Gutiérrez, 1998; Pérez i Con
de, 2000, 2004; Tuero & Salguero, 2003). En aquest
sentit, Joven (1990) indicava que a l’hora d’aplicar els
continguts d’activitats aquàtiques en l’àmbit educatiu,
hi ha unes pautes molt importants que és necessari te
nir presents, vinculades amb la familiarització amb el
medi (relacionat amb l’autonomia en el medi), coneixe
ment o adaptació al medi (relacionat amb la resolució
de situacions diverses a l’aigua) i domini d’aquest medi
(relacionat amb el desenvolupament d’habilitats aquàti
ques). Respecte a aquestes conegudes fases, Gosálvez i
Joven (1997) opinen que en l’àmbit escolar és necessa
ri aconseguir un domini elemental del medi per aconse
guir un desenvolupament integral de l’alumnat, i pos
teriorment endinsar-se abans d’una iniciació esportiva.
En aquest sentit, Pérez i Conde (2000), i ja en l’àm
bit educatiu, concretament en l’àrea d’Educació Física
(principalment per a l’etapa d’ensenyament primari),
parlen de tres etapes: la sensibilització i aproximació
al medi aquàtic (etapa I), el domini del medi a través
de les habilitats motrius bàsiques (etapa II) i l’aprenen
tatge dels esports aquàtics —natació, waterpolo i nata
ció sincronitzada— (etapa III). De la mateixa manera,
Joven (2001), i també en l’àmbit de l’educació física,
conclou que després de descobrir el medi i aconseguir
autonomia, es dominarà a través de tota mena d’activi
tats i sempre per mitjà d’una formació pluridisciplinà
ria, sense oblidar els hàbits higiènics i el respecte per
sonal i col·lectiu. També donen suport a aquesta idea

molts altres autors (Boixeda, 2003; Navarro, 1990),
encara que en la majoria de casos es refereixen a ni
vells inferiors a l’aquí tractat.
En la mateixa línia, Reeves (1992) reconeix l’accés
que aquest coneixement general ofereix a activitats més
concretes, malgrat que com ja afirmen diversos au
tors (Albarracín, 2007; Wigmore, 1995, entre altres),
no serà necessari saber nedar per poder dur a terme
aquests continguts. Com a exemple, Jofre i Lizalde
(2003, p. 14) també advoquen per no restringir-se a la
natació, proposant com a continguts en el medi aquà
tic: coneixement del propi cos, control i higiene postu
ral, respiració, relaxació, natació, activitats d’expres
sió, activitats cooperatives, desenvolupament de les
habilitats i destreses bàsiques, desenvolupament de
les qualitats físiques bàsiques, iniciació esportiva (wa
terpolo, natació sincronitzada, etc.), mesures de segu
retat i prevenció d’accidents en la pràctica d’activitats
físiques, etc.
En tot cas, l’important serà la diversitat de contin
guts aquàtics, referents tant a esports que habitualment
es practiquen en aquest medi com a habilitats i activi
tats facilitades a l’aigua, així com l’adaptació a l’aigua
d’exercicis i jocs aquàtics de terra, per afavorir així
la varietat i riquesa del repertori motriu de l’alumnat.
Malgrat aquesta reflexió i del convenciment de la pos
sible aplicació de continguts aquàtics en educació físi
ca, queda pendent l’anàlisi i la comprovació d’aplicació
d’aquestes activitats en l’ensenyament secundari (Alba
rracín, 2005, 2007).
D’aquesta manera, l’objectiu d’aquest estudi ha estat
analitzar els continguts i activitats que s’exerceixen a les
classes d’activitats aquàtiques dins la matèria d’educa
ció física i fer una proposta d’intervenció pròpia a par
tir dels resultats obtinguts i recolzats en altres propostes
educatives trobades.
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Mètode
Participants
La mostra va estar composta per 29 docents d’edu
cació física d’una població de 240, amb edats compre
ses entre 21 i 60 anys, pertanyents als centres d’en
senyament secundari de la Región de Murcia. Aquest
nombre és el recomanat en aquestes investigacions
(Colás & Buendía, 1992; Guba & Lincoln, 1982; Le
compte & Goetz, 1982), i a més a més s’ha tingut en
compte la verificació per saturació (Bartaux, 1993) així
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com el p rincipi de redundància i clausura (Marina &
Santamaría, 1993). El mostratge ha estat de màxima
variació (Patton, 1984), basat en un criteri intencional
(Bisquerra, 1989), i s’ha manejat una varietat de per
fils, com varietat quant a la formació acadèmica, mà
xima distribució geogràfica, i s’ha aconseguit tenir re
presentació de totes les zones de la Región de Murcia,
una antiguitat diferent en el cos, una representació de
la totalitat de situacions professionals i càrrecs i una
varietat en les tasques d’educació física fora del seu
àmbit de treball quotidià.

Instruments
Entrevista semiestructurada. Les dades d’aquest
estudi es van recopilar mitjançant entrevistes semies
tructurades la durada de les quals va quedar compresa
entre 45 i 60 minuts. Va existir un únic entrevistador
per evitar problemes de dependència-estabilitat (fiabi
litat) de les dades durant el cicle d’entrevistes (Guba,
1985) i les entrevistes van ser enregistrades amb el
consentiment dels informadors. Amb l’objectiu de fa
cilitar la col·laboració dels participants, les entrevistes
van tenir lloc en els corresponents centres educatius
dels docents o als seus domicilis particulars si aquesta
segona opció els era més favorable. Per criteris ètics
de la investigació, s’ha preservat l’anonimat dels en
trevistats i ocultat les dades concretes dels seus centres
de treball. Algunes de les qüestions posades van ser,
entre d’altres: “T’has plantejat alguna vegada treballar
activitats aquàtiques?” “En cas de resposta afirmativa,
quins continguts has aplicat?” Si ho tornes a fer, quins
continguts aplicaries?” “Consideres que tots els blocs
de contingut d’educació física són susceptibles d’apli
car-se en el medi aquàtic?” En realitat, no ha estat
l’objectiu d’aquest treball analitzar quan i en quin mo
ment es van impartir les classes, sinó fer una remarca
sobre els continguts, tant els impartits si ha existit la
possibilitat com els que en un futur voldrien impartir
si tornessin a tenir la possibilitat o si mai l’han tingut i
poguessin tenir-la.
Per a la validació de contingut, les preguntes de
l’entrevista van ser analitzades per dos especialis
tes en metodologia d’investigació qualitativa i un en
activitats aquàtiques, que van puntuar, en una esca
la Likert de cinc punts sobre cada pregunta de l’entre
vista: la claredat de llenguatge, la pertinència pràctica
i la rellevància teòrica. Es va determinar el coeficient
de validesa de contingut (CVc) utilitzant el criteri
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d’Hernández-Nieto (2002) i es va obtenir un coefi
cient de 0,80, el qual va indicar que els continguts
proposats tenien una validesa i concordança satisfac
tòries, segons l’escala establerta per l’autor per inter
pretar diversos intervals del coeficient; quan el CVc
és igual o major a 0,80 i menor de 0,90 la validesa i
concordança són satisfactòries.

Procediment
En primer lloc es va analitzar el problema que es
pretenia estudiar i es van fixar els centres d’interès ba
sant-se en les preguntes inicials de la investigació, i a
partir d’aquests un sistema de categories i subcategories
(exposades a continuació), que van ser la base per esta
blir els resultats. En principi, amb les preguntes inicials
per començar la investigació van sorgir els següents cen
tres d’interès:
•Q
uina situació o aplicació tenen les activi
tats aquàtiques dins l’àrea d’Educació Física en
l’actualitat?:
 Activitats aquàtiques educatives en el marc de
l’educació física.
• Quins continguts es poden impartir quan es du a
terme l’educació física en el medi aquàtic? Quina
possibilitat hi ha de treballar tots els blocs de con
tingut del currículum?
 Els possibles continguts que es poden impartir.
 �������������������������������������������������
Programació en educació física i activitats aquà
tiques. Progressions.
• Continua sent la natació el contingut més impartit?
 La natació com a activitat més destacada.
Posteriorment es va elaborar el model d’entrevis
ta segons tòpics i centres d’interès. Es va seleccionar
la mostra d’acord amb criteris intencionals cercant
un clima positiu per a la realització de l’entrevista,
i recolzant-se en la gravació i notes de camp reco
llides, finalment es van transcriure les entrevistes
amb un registre exacte. La majoria de les entrevistes
es van fer als centres de destí dels docents, o si el
seu domicili era en una altra localitat es va dema
nar permís en els CPR de la zona, i sempre les va
dur a terme únicament la investigadora, que amb un
temps mitjà de quaranta-cinc minuts tenia un guió
de referència per a tots. D’aquesta manera va que
dar resolta la qüestió de les fiabilitats inter i intra
entrevistadors-analistes.
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Anàlisi de dades
Un vegada transcrites les entrevistes, es va fer
una lectura profunda d’aquestes i es va dur a terme
la categorització de la informació seguint un procés
constant de comparació i una lògica de raonament in
ductiu, tal com se suggereix en diversos manuals de
metodologia d’investigació qualitativa (Goetz & Le
Compte, 1988; Huberman & Miles, 1994; Rodríguez,
Gil, & García, 1996). Així doncs, l’anàlisi va con
sistir a classificar tota la informació demanada en les
entrevistes en un sistema de categories i subcategories
que simplificava, aclaria i relacionava la informació,
donant sentit a les dades. Els resultats es van analitzar
segons els centres d’interès i categories esmentades
anteriorment.

Resultats
Entre els continguts dels docents que sí ho ha
vien dut a terme (taula 1), la natació es va erigir com
la més coincident, amb 12 docents (85,71 %), seguida
de la recreació i els jocs, amb 8 docents (57,14 %), així
com del ritme (aiguagim i aquaerobic), amb 4 docents
(28,57 %), el salvament i primers auxilis, amb 3 docents
(21,43 %), i el waterpolo, amb 2 docents (14,29 %); en
últim lloc, i amb només un docent (7,14 %) que ho havia
dut a terme, es trobaven tant les activitats en la natura
(jocs i activitats a la platja), el coneixement de les op
cions que oferia la localitat i la natació sincronitzada.
Alguns comentaris han estat: A Totana teníem un monitor, per la qual cosa li vam proposar que no fes només
estils, sinó que fes una mica de tot, sobretot recreatiu, i
Continguts realitzats

com que teníem només quatre sessions durant un mes no
hi havia temps a fer gaire (E1). Per a altres, el seu ob
jectiu era aconseguir una “experiència aquàtica” (E29)
en només quatre classes, i donar a conèixer aquestes
tasques.
Per tant, quant als continguts aquàtics possibles per
impartir a les classes d’educació física, la gran majoria
dels docents va destacar la natació o el desenvolupament
en el medi a través d’un objectiu utilitari, que era exclu
siu per alguns, i compartit amb altres continguts per la
gran majoria a qui s’havia plantejat. Tot seguit es dis
tingiren els que havien portat a la pràctica aquestes acti
vitats i els que no ho havien fet i simplement opinaven.
L’opinió d’aquells docents que no havien pogut dur
a terme aquests continguts, així com la dels qui encara
que els havien realitzat podien tenir novament l’opor
tunitat de repetir l’experiència, era que existia una
variada gamma d’activitats aquàtiques que comprenia
des d’aprendre a nedar fins a activitats alternatives a
l’educació física tradicional: aquafitness, waterpolo,
aiguagim, jocs diversos, primers auxilis, etc. Si pogués
tornar a fer-ho potser introduiria les noves tendències,
com aiguagim, aquaerobic, relaxació a l’aigua (E5).
Quant als continguts que aplicaria, intentaria veure
l’aigua com un mitjà de formació i de desenvolupament motriu en tots els sentits: social, personal i utilitari (E8). Sí que m’ho he plantejat com he dit abans
moltes vegades, i ara ens ho plantegem com una unitat
important. Quant als continguts, la primera cosa que
permets a les activitats aquàtiques és l’acostament. Tenim l’handicap de la flotació i hi ha gent que domina
el medi. Altres el dominen i no hi volen estar. El fet de
plantejar activitats és un èxit important, i per això ja

% (n)

Entrevistat

Natació (utilitari)

85,71 (12)

1, 5, 7, 9, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 29

Jocs

57,14 (8)

1, 5, 14, 17, 29

Ritme

28,57 (4)

14, 17, 20, 24

Salvament

21,43 (3)

1, 14, 25

Waterpolo

14,29 (2)

7, 18

Activitats en la natura

7,14 (1)

14

Opcions de localitat

7,14 (1)

1

7,14 (1)

14

2

Natació sincronitzada

1 Percentatges en funció dels 14 docents que sí que havien inclòs aquests continguts.
2 A Fuente Álamo vam tenir poc temps perquè la piscina es va inaugurar al mes de maig i per tant vam
fer poques classes. Sobretot volíem que els nens provessin i coneguessin l’oferta que hi hauria al seu
poble (E1).
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Taula 1
Distribució percentual dels continguts
que han dut a terme aquells docents
que sí que havien posat en pràctica
aquestes activitats1
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aquest any ens hem plantejat fer quelcom més educatiu i desenvolupar altres qüestions... Ja hem plantejat
aquaerobic, una mica de salvament i d’escapoliments,
una mica d’estils... (E9). Si pogués, seria molt bo
per donar primers auxilis (E3). Saber socórrer (E21).
També són diversos els entrevistats que insistien a do
nar a conèixer les noves tendències, així com l’oferta
de què disposaven a la seva localitat.
D’altra banda, també han existit coincidències en els
temes de salut com a possibles continguts, sobretot
els relacionats amb el raquis, ja que ha estat destacat
com un dels beneficiats d’aquest medi: Si ho fes faria
tots els continguts per treballar la salut, en especial per
treballar l’esquena, que és on té més problemes (E20).
Així, són diversos entrevistats (E4, E26) els que han
opinat que el docent ha d’educar en aquest sentit, pel
fet que els metges prescriuen, però no saben i no co
muniquen com han de fer els exercicis: Molts metges
prescriuen la natació als nens, però han de prescriure’ls
exercicis concrets depenent de la patologia, i potser
nosaltres podem orientar-los sobre això quan el metge
no ho fa bé. Hem d’aplicar-nos més a cercar la relació
d’aquestes patologies (que sí que donem a classe) amb
aquest medi tan sol·licitat (E4). No hem d’oblidar les
orientacions higièniques, perquè com que està en boca
de tots que la natació és boníssima per a tot, cal assenyalar els límits i dir-li que determinades coses són
bones per a algunes coses però no per a tot (E13). Fins
i tot es dubta d’aquesta prescripció: El metge prescriu
natació però jo tinc els meus dubtes… (E22).
Destaca un dels aspectes anteriors, referit al fet que
alguns docents (E1, E5, E17, E18) compartien la idea
que canviarien certs matisos si poguessin tornar a ferho, introduint nous continguts: Si pogués tornar a fer-ho,
tornaria a aplicar una varietat de continguts, encara
que sempre depèn de les sessions de què disposem (E1),
amb la intenció d’unir a les activitats més conegudes al
tres més encaminades a les noves tendències, com ara
aquaerobic, aiguagim, etc. M’hauria agradat donar una
mica de moviment i ritme a l’aigua (E17). O simplement
de donar-li un altre enfocament: Si tornés a fer l’activitat aprofitaria els continguts donats a classe i els transferiria al medi aquàtic i alguns estils (E18). Trobant la
raó en el pas dels anys: Si ho haguéssim aplicat fa deu
anys hauríem començat pels estils. Avui en dia tenim
una mentalitat més oberta i més àmplia quant als coneixements i faríem altres coses (E16).
Altres no es plantejaven un únic curs per a la seva
aplicació, sinó una progressió al llarg de tot un nivell

educatiu: Si mai ho puc portar a la pràctica seria segons el nivell, però en secundària faria el treball de
qualitats motrius, la condició física seria la primera
unitat didàctica i necessària que introduiria, fins i tot
amb els continguts nous d’aquafitness i waterpolo. El
que menys introduiria seria l’ensenyament d’estils, i
insistiria més en les formes jugades dins l’aigua, que
n’hi ha moltes, i després en la familiarització i l’adaptació al medi aquàtic, però els estils no els introduiria
gaire si no és en batxillerat (E28). Fins i tot, un docent
ha recordat que a més a més es pot incloure com una
sortida professional, perquè està clar que el tema de
monitor de natació està donant uns dinerets a molts joves… (E2). Si no es pogués plantejar una progressió, i
ni tan sols una unitat didàctica, alguns entrevistats opi
naven que per a una sola sessió, els millors continguts
serien els recreatius (E2, E3, E9), ja que són els que
més motiven i més atraurien cap a aquest nou camp.
De forma resumida, a la taula 2 es recullen tots els
aspectes anteriors.
Encara que en la investigació sempre hem tingut
com a referència el currículum oficial (matèria d’edu
cació física) per no haver de definir cadascun dels
termes a què fem referència, és possible que quant
als continguts aquàtics pugui quedar una certa confu
sió per no estar recollits explícitament en la legislació
educativa. Per això, i amb l’objectiu d’acostar el lec
tor de forma més concisa a aquests resultats, farem un
breu apunt sobre alguns termes a fi de concretar més
aquesta postura:
•R
 itme: Es refereix a totes aquelles activitats que
es fan amb un suport musical com a base, havent
de seguir les pulsacions de la música per a la seva
adequada consecució. Podrien ser específiques de
l’aigua (aquaerobic) o bé les mateixes que es fan a
terra però portades a aquest medi sense gaire adap
tació.
• A iguagim: Es refereix a totes les activitats de
condició física a l’aigua, principalment refe
rides a força i resistència, utilitzant o no ma
terials de condicionament físic aquàtic (guants
de resistència, turmelleres de flotació, taules,
pesos, etc.). En realitat, l’aquafitness en un
programa educatiu no es diferenciaria gaire de
l’aiguagim.
• Activitats per al raquis: Estan contemplats aquí els
exercicis destinats a millorar i/o compensar les pa
tologies de raquis (escoliosi, lordosi, cifosi), així
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Continguts que es desenvoluparien

Jocs

  % (n)

31,03 (9)

Entrevistat

2, 3, 4, 11, 13, 23, 24, 25, 27

Ritme

17,24 (5)

4, 5, 26, 28, 29

Opcions de localitat

17,24 (5)

7, 8, 20, 28, 29

Natació i altres

10,34 (13)

2, 3, 4, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 27, 28

Salut/esquena

10,34 (3)

4, 13, 20

Primers auxilis

10,34 (3

3, 9, 21

Condició física

6,90 (2)

27, 28

Qualitats motrius

6,90 (2)

23, 28

Acció motriu

6,90 (2)

8, 10

Activitats nàutiques (no s’inclouen però les anomenen)

6,90 (2)

10, 21

Waterpolo

3,45 (1)

28

Natació

3,45 (1)

19

Mateix treball de terra però en aigua

3,45 (1)

18

EDUCACIÓ FÍSICA

Anàlisi dels continguts i activitats exercides a les classes d’activitats aquàtiques: una proposta per a l’ensenyament secundari

5
Taula 2
Continguts que el professorat entrevistat desitjaria fer si pogués incloure o repetir les activitats aquàtiques en la seva programació didàctica
d’educació física

com aquells de conscienciació dels efectes nocius
de certs moviments per a cadascuna de les possi
bles desviacions de les curvatures de la columna
vertebral.
• Plantejament utilitari: Es refereix a l’aplicació dels
estils de natació des d’un punt de vista de seguretat
i domini del medi aquàtic, amb l’objectiu de gaudi
d’aquest i possibilitat d’accedir a altres activitats
aquàtiques on és necessari dominar-lo. En cap cas
no es refereix a una execució tècnica molt precisa i
molt menys a la participació en competició.

Discussió
L’objectiu d’aquest estudi ha estat analitzar els con
tinguts i activitats que s’exerceixen a les classes d’acti
vitats aquàtiques dutes a terme en la matèria d’educació
física, i amb això elaborar una proposta d’intervenció
pròpia. Per a la interpretació dels continguts a impar
tir, cal diferenciar els resultats en situacions diferents:
quan el docent ha impartit alguna vegada aquests con
tinguts, o si no els ha impartit mai i només opina, o
bé quan ja els ha impartit i es planteja repetir aquesta
experiència.
Hi ha una total concordança quant a l’opinió dels
docents sobre si tots els blocs de continguts d’Edu
cació Física són susceptibles de ser impartits a l’ai
gua, sempre que hi hagi adequació suficient, perquè

absolutament tots consideren afirmatiu aquest plante
jament. Concretament pel que fa als continguts, dels
docents que han posat en pràctica aquestes activitats,
el 85,71 % han impartit el contingut de natació, i no
més en un cas de forma exclusiva, i la resta l’han
compartit amb altres activitats, en les quals apareixen
continguts com el waterpolo, activitats rítmiques a
l’aigua (centrades principalment en l’aquaerobic) i les
activitats en la natura, encara que tots aquests en mol
ta menor mesura que la resta. Els blocs de contingut
d’educació física impartits a l’aigua són molt poc es
mentats. En cap dels casos en què s’han portat a ter
me no s’ha esmentat ni el tema de salut ni el de pro
blemes de raquis com a continguts impartits, i només
en dues entrevistes s’ha fet referència a la informació
d’oferta existent quant a les noves tendències, etc. En
qualsevol dels casos, els jocs (o aspectes recreatius)
se situen sempre en segon lloc després de la natació,
i més de la meitat són els que així ho adverteixen. No
obstant això, la realitat practicada no té res a veure
amb les preferències d’altres docents si poguessin re
petir en l’actualitat aquestes activitats, ja que serien
precisament els continguts menys freqüents els que
introduirien, i tot això aniria en detriment de l’exclu
sivitat dels estils de natació, canviant l’orientació de
les classes, ampliant els continguts. En definitiva, en
aquests casos els docents pretendrien sortir de la res
tricció o orientació esportiva en què es van centrar
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amb anterioritat, destacant l’aspecte recreatiu com a
molt adequat per augmentar la motivació i l’adhesió
a les pràctiques físiques en general i al medi aquàtic
en particular. A més dels jocs, també destaquen les
activitats rítmiques i el coneixement de les opcions de
la localitat en la mateixa proporció, seguides d’altres
com la salut, primers auxilis i activitats nàutiques, les
qualitats motrius, la condició física i tota l’acció mo
triu possible en aquest medi, que no són oblidades, i
es conclou amb el waterpolo com a menys esmentat.
Per tant, continua la presència d’una disjuntiva entre
aplicar la natació de forma exclusiva o preferent, o
entendre el medi aquàtic com un altre espai d’acció
possible, en el qual a més dels esports coneguts en
aquest, es poden impartir moltes altres activitats, i és
aquesta última la tendència que sembla sostreure’s de
la majoria de les entrevistes. De la mateixa manera,
es confirmen les opinions plantejades per molts autors
(Albarracín, 2007; Alonso et al., 2008; González et
al., 2003; Tuero & Salguero, 2003; entre altres), que
col·loquen algunes referències en la necessitat d’am
pliar aquestes propostes.
Quant a continguts concrets, diversos docents estan
d’acord en el fet que els agradaria introduir el referit
a la salut, i en concret als problemes de raquis, que
és una bona forma per introduir un grup d’estudiants
exempts de pràctica en aquesta matèria en terra. Enca
ra que cap entrevistat no ho ha portat a la pràctica, en
aquest cas, i segons ells, hauria de prevaldre l’orien
tació de treball d’aquests continguts per a cada patolo
gia particular, ja que els metges ho prescriuen però es
desentenen de les pautes per fer-ho, tal com s’apuntava
anteriorment.
Pel que fa al salvament i/o primers auxilis, enca
ra que de forma general està contemplat en algun curs
d’ensenyament secundari en el currículum oficial, en
l’àmbit escolar no és gaire habitual la seva pràctica
en el medi aquàtic segons els docents, excepte en al
gunes ocasions. Possiblement, la falta de coneixements
pot ser una de les grans traves per a això, ja que si, per
impartir natació ja hi ha dificultats en la formació, com
que se centren en el salvament aquestes seran majors,
ja que no ha estat comú trobar-la en els estudis rela
cionats amb la llicenciatura d’Educació Física (Pastor,
2000). Avui en dia, i ja amb les Facultats de Ciències
de l’Activitat Física i l’Esport i els nous plans d’estu
dis, sí que és més freqüent trobar aquesta optativa dins
d’aquests, encara que pocs docents de la Región de
Murcia han arribat a cursar estudis amb aquests plans,

i cal esperar successius estudis per observar la possible
transferència d’aquest fet.
En tot cas, a més d’estar recollits els primers
auxilis en educació secundària, sembla lògic pen
sar que aquest contingut hi hagi de tenir cabuda, i
són Calvo, López, Barcala, Arufe i García (2003)
els que presenten un programa de captació i famili
arització d’escolars amb el medi aquàtic, basat en la
vessant més humanitària del salvament dins la gam
ma d’esports existents, considerant que la solidari
tat i l’aplicació que aquest esport té el fan atractiu
i molt útil. Encara que els entrevistats ho reconeixen
com a important per a la seguretat, no especifiquen
res, mentre que Elkington (1993a) aporta una sèrie
d’accions fer-ne efectiva l’aplicació, i crida l’aten
ció que els estudiants provin l’entrada, sortida i ac
cions a l’aigua amb roba, sabatilles, etc., perquè la
proximitat a la realitat en un moment de perill sigui
major. Aquest autor segueix el model que en el seu
moment va desenvolupar YMCA en els anys 80, que
té als nostres dies una gran tradició. Al nostre país
el salvament aquàtic està present en la formació de
molts llicenciats en Ciències de l’Activitat Física i
l’Esport, tot i que encara no està generalitzat, i la
Facultat de Ciències de l’Esport i l’Educació Físi
ca de la Universitat da Coruña és pionera en aquest
tema.
En referència a tots els continguts, Joven (1990)
assenyala un grup d’aquests com els que no haurien
de ser oblidats en aquests cursos, que són: natació
recreativa, entrenament bàsic i qualitats físiques bà
siques, domini de la tècnica dels diferents estils, sal
vament i socorrisme (pràctica i teòrica), habilitats
aquàtiques i domini del medi, altres esports de piscina
(waterpolo, natació sincronitzada, salts, etc.), jocs i
exercicis gimnàstics d’aplicació als grups anteriors.
És interessant assenyalar que un dels entrevis
tats es referia a la progressió d’aquestes activitats al
llarg dels anys en el cas d’aconseguir una inclusió
efectiva i real. No obstant això, són pocs els autors
que se l’han plantejat en el nivell educatiu que s’està
tractant, encara que alguns sí que s’han proposat una
evolució, que començant per qualitats motrius s’es
pecialitzi cada vegada més fins a arribar a aspectes
més esportius (tant de natació pròpiament dita com
d’altres esports aquàtics), passant sempre per contin
guts de ritme i tractant tots els blocs. Considerant la
progressió, alguns autors així ho recullen (Albarracín
& Herrero, 2007; Alonso et al., 2008; González et
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al., 2003; Pérez & Conde, 2000; Tuero & Salguero,
2003), i han de ser tingudes en compte en presentar
una proposta pràctica. Sí que es troba una progressió
en aquells textos que fan referència a la inclusió de
la “natació” en el currículum educatiu d’altres paï
sos, i únicament ho fan per a l’ensenyament primari
al Regne Unit i Portugal (Elkington, 1993a, 1993b;
Hardy, 1996; Lawton i Lee, 1995; Rocha, 2000;
Vale i Costa, 2000), o bé esbossen a grans trets els
continguts prescriptius per a tots els cursos de l’en
senyament (Michaud, 2000; Pichot, 2006; Piednoir,
2000; Touchard, 2004). Aquesta és justament la lí
nia que s’està duent a terme a França, on gràcies a
la circular del 14 de juliol de 2010, s’adverteix que
en educació elemental s’han d’adquirir les competèn
cies necessàries per desenvolupar-se en el medi aquà
tic per després, als centres d’ensenyament secundari
(collège) i batxillerat (lycée), adquirir les competèn
cies específiques d’aquestes tasques.

Bloc

Condició
física
i salut

Segons els resultats obtinguts, i fonamentats en
algunes altres propostes, creiem oportú fer una pro
posta pràctica on es recullin els possibles continguts
de les activitats aquàtiques dins el marc de l’edu
cació física, i que segons els blocs de continguts
d’aquesta, podrien formar part de les programacions
d’aquesta matèria. Inicialment, i amb la intenció de
reflectir els autors que fins avui han presentat alguna
proposta de blocs de continguts en el medi aquàtic, a
la taula 3 es resumeixen aquestes propostes i es des
taca el bloc de continguts desenvolupat, els autors
que la defensen i les característiques principals de la
seva aplicació.
Tenint en compte les reflexions recollides en
aquest estudi del professorat i la taula 3, s’ha plante
jat una proposta d’intervenció, en la qual s’ha tingut
en compte tota l’etapa d’ensenyament secundari, dis
tribuint els possibles continguts en una unitat didàctica

Continguts

Autors

Observacions

Reeducació postural i exercicis per a patologies de raquis.

Albarracín (2007); Latorre i Herrador
(2003); Pacheco (2005); Wigmore
(1995).
Caldentey (1999).

Per tractar d’educar en les malalties del
raquis que pateixen els adolescents.

Albarracín (2005, 2007); Muñoz
(2004).

Aplicació en aigua de tot el treball fet a
terra.

Alonso et al. (2008); Feu i López
(2000); Hardly (1996); Pérez i Conde, (2000); Prieto i Nistal (2001);
Rédaction EPS1 (2003); Touchard
(2004), etc.
Alonso et al. (2008); Fernández
(2004); Gosálvez i Joven (1997);
Ibern i Marculescu (1986); Lloret i
Baella (1996); Nataf i Nataf (1986);
Pérez i Conde, 2000; Prieto i Nistal
(2001); Lancereau (2003).
Alonso et al. (2008); Guillement
(1989); Castillo (2001); Pérez i
Conde, 2000; Prieto i Nistal (2001);
Reeves (1992a), Tatu (2002).
Conzevoy (2000); Conde (2003);
Felder (1995); Marí i Mora (1998).

Una activitat més com la resta.

Tipus d’entrenament: continu,
intervàlic, de repeticions, variable, circuit-training, aquafitness o condicionament físic
aquàtic, etc.
Qualitats físiques.
Jocs i
esports:
qualitats
motrius
personals

Proposta d’intervenció

Natació.

Waterpolo.

Natació sincronitzada.

Esports menys coneguts: hoquei subaquàtic rugbi subaquàtic, apnees.
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Són presentats amb objectiu terapèutic
però no deixen de ser aplicables a l’àmbit
educatiu pels seus objectius entorn de la
salut i el benestar.

Esport més conegut en el medi aquàtic
després de la natació, i que segons tots
els autors ofereix moltes opcions educatives.

Fonamentada pels seus components
d’espai, temps, desplaçaments aquàtics i
aeris, figures acrobàtiques.
Esports aquàtics amb poca transcendència informativa i competitiva, però amb
possibilitats de ser aplicats i coneguts.

5
Taula 3
Possibles continguts d’activitats aquàtiques recollits en els blocs d’educació física i les seves referències
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Bloc

Autors

Observacions

Calvo et al. (2003); Fernández i Pernas
(2006); Lacasa i López (2002); Moreno i Martínez (1997); Palacios (1995).
Albarracín (2007); Aledo (2004);
Conde (2003); Feu i López (2000);
Gosálvez i Joven (1997).
Albarracín (2007); Casterad (2003);
Castillo (2001); Lapetra, Guillén, Generelo i Casterad (1998); Moreno i
Gutiérrez (1998); Muñoz (2004).

S’imparteix tant l’esport com les habilitats
bàsiques i normes per a situacions compromeses.
Jocs practicats a terra i adaptats al medi
aquàtic.

El gest, la postura, el moviment, el ritme, la mímica i la
dansa.
Tipus de danses: danses del
món, de presentació, creatives, etc.
Watsu, hai-chi fit aquàtic, relaxació específica aquàtica.

Aledo (2004).

Són propis de l’educació física i tenen
possibilitats a l’aigua.

Camerino i Castañer (1998); Aledo
(2004).

Cadascuna amb les seves pròpies característiques.

Bessa (2006); Carpallo i Jariod
(2004); Tuero i López (2001).

Tot tipus d’activitats amb suport musical: aquaerobic, batuka aquàtica, etc.

Albarracín (2003, 2005, 2007);
Prieto i Nistal (2005); Aledo (2004).

Necessita en alguns casos condicions
especials de l’espai (silenci, poca llum,
etc.), i en altres coneixements específics
del docent, encara que com la resta de
mètodes de relaxació del currículum.
Aprofitar activitats motivants de terra per
aplicar-les a l’aigua.

Activitats
en el medi
natural

Jocs i esports en zones naturals, així com activitats on
l’aigua sigui el suport.

Casterad (2003); Casterad i Generelo (2000); Lempereur i Molle (2004);
Marí i Mora (1998).

S’inclouen tant les activitats on l’aigua
és suport (com les activitats nàutiques)
com altres no incloses habitualment en
les activitats aquàtiques (barranquisme,
busseig, etc.).

Altres
blocs

Habilitats motrius aquàtiques
o habilitats bàsiques aquàtiques: desplaçaments, girs,
salts i capbussades, llançaments i recepcions, i fins i tot
ritme.

Albarracín (2007); Albarracín, Eseverri
i Tuero (1993); Casterad (2003); Camarero (2000); Isarre i Martín (2000);
Joven (2001); Lapetra, Guillén, Generelo i Casterad (1998); Moreno i
Gutiérrez (1998); Miró (1984); Prieto
i Nistal (2001); Silla (1990).

En la majoria de les experiències descrites són aplicades prèviament a qualsevol
altre contingut (pràctica esportiva, habilitats específiques, condició física, expressió corporal, activitats en el medi natural,
etc.), i són possibles i necessàries en tots
els nivells educatius.

Jocs i
esports:
qualitats
motrius
personals

Expressió
corporal

Continguts

Salvament aquàtic.

Jocs motrius coneguts així
com jocs preesportius i tradicionals.
Qualitats motrius.

Es relaciona amb les habilitats motrius bàsiques, i és molt important per al posterior
desenvolupament d’altres continguts.

5
Taula 3 (continuació)
Possibles continguts d’activitats aquàtiques recollits en els blocs d’educació física i les seves referències

per a cada curs, amb una progressió interna que es
pot apreciar en la continuïtat d’aquests (taula 4). Per
a això, ens hem basat en els resultats obtinguts en
aquesta investigació, sortint així de l’exclusivitat de
la natació, tal com s’aprecia a la taula 1, però tam
poc obviant-la (tal com proposen altres —taula 2—),
encara que sigui a un nivell bàsic. De la mateixa
manera, i seguint aquestes pautes, s’introdueixen la
resta de continguts en els diferents nivells educatius,
d’acord amb la seva ubicació que per a la matèria
d’educació física es proposa en els reials decrets de
currículum per a ensenyament secundari, fent al·lusió
40

a qualitats motrius i acció motriu, qualitats físiques,
continguts referits a la salut i a cura de l’esquena,
ritme, esports, etc.
Creiem oportú que en cada curs d’ensenyament se
cundari es dediquin entre vuit i deu classes a les acti
vitats aquàtiques, que puguin ser recollides en un sol
trimestre o bé en dues o tres classes d’uns quarantacinc minuts al final de cadascun dels cursos, que se
sigui flexible amb l’horari i es permetin utilitzar les
recreacions i una part d’una altra classe, i que sempre
sigui el docent el responsable de l’activitat i la perso
na que la dirigeixi.
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1r ESO
UD “Aprenc a l’aigua com a terra”
• Qualitats motrius a l’aigua (habilitats aquàtiques bàsiques). Experimentació de diferents ritmes (aquaticoterrestre).
• C
 ontinguts específics: Experimentar desplaçaments, salts, girs, equilibris, llançaments, etc., amb diversos materials i en
diferents situacions. Dur a terme a l’aigua balls i activitats rítmiques conegudes a terra, per experimentar la diferència en
el ritme.
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• Blocs de continguts: Bloc II: Jocs i esports. Qualitats motrius personals. Bloc III: Expressió corporal.
2n ESO
UD “Em desenvolupo i diverteixo en el medi aquàtic”
• Relació d’habilitats aquàtiques bàsiques i específiques. Danses col·lectives a l’aigua.
• C
 ontinguts específics: Relacionar activitats d’habilitats bàsiques amb les específiques, centrant-se en propulsions bàsiques, voleiaments, flotacions, respiració específica, etc. Fer ritmes col·lectius a l’aigua amb coreografies conegudes a terra.
• Blocs de continguts: Bloc II: Jocs i esports. Qualitats motrius personals. Bloc III: Expressió corporal.
3r ESO
UD “Preparació física i jocs a l’aigua”
• Desenvolupament de qualitats físiques a l’aigua. Jocs aquàtics col·lectius.
• C
 ontinguts específics: Treball de resistència, força i flexibilitat, tenint en compte les característiques de pressió hidrostàtica de
l’aigua, així com la resistència frontal i de succió d’aquesta. Practicar diferents jocs i esports, com Aquavoley, aquabasket, ultimate,
i adaptacions d’altres jocs i esports (pales amb taules, etc.).
• Blocs de continguts: Bloc I: Condició física i salut. Bloc II: Jocs i esports. Qualitats motrius personals.
4t ESO
UD “Activitats específiques de la piscina”
• Primers auxilis a l’aigua. Salvament esportiu. Esports col·lectius i individuals (natació bàsica i waterpolo).
• C
 ontinguts específics: Aspectes bàsics de salvament aquàtic, com transports de company amb diversos materials, entrades a
l’aigua, busseig, preses i escapoliments, etc. Estils de natació a nivell bàsic (crol, esquena i braça). Breus aspectes de waterpolo:
tècnica de natació, llançaments i tàctica bàsica.
• Blocs de continguts: Bloc II: Jocs i esports. Qualitats motrius personals.
1r BATX
UD “Em preparo per a la meva independència en el medi aquàtic”
• A
 nàlisi dels riscos i adequació de les activitats aquàtiques (seguretat en la pràctica, treball de diferents estils contraindicats
per a certes patologies de columna vertebral, treball compensatori aquàtic per a problemes de raquis, etc.). Aplicació dels
sistemes d’entrenament de les qualitats físiques a l’aigua. Mètodes de relaxació aquàtica. Realització de diferents composicions rítmiques.
• C
 ontinguts específics: Repercussions dels estils natatoris en les diferents patologies del raquis, aspectes bàsics de seguretat a
l’aigua. Sistemes d’entrenament de resistència: aeròbic continu i discontinu, fartlek, circuits, força resistència, etc. Relaxació
aquàtica: Jacobson i Watsu. Elaboració de composicions rítmiques a l’aigua.
• B
 locs de continguts: Bloc I: Condició física i salut. Bloc II: Habilitats esportives. Bloc III: Activitats en el medi natural. Bloc IV: Ritme
i expressió.
2n BATX
UD “Les activitats aquàtiques en la meva ciutat”
• Pràctica d’activitats aquàtiques que es duen a terme al municipi. Utilitat de les activitats aquàtiques en altres activitats.
• C
 ontinguts específics: Estudi i pràctica de les diferents possibilitats del medi aquàtic per a la utilització activa del temps lliure:
aiguagim, aquaesquena, natació sincronitzada, etc. Aplicació dels coneixements aquàtics a altres activitats aquàtiques en el medi
natural: gimcana aquàtica a la platja, vela, piragua, planxa de vela, etc.
• B
 locs de continguts: Bloc I: Fonaments científics de la condició física i la salut. Bloc II: Activitats fisicoesportives i d’oci. Bloc III:
Ciències aplicades a les activitats fisicoesportives.

5
Taula 4
Progressió dels continguts d’activitats aquàtiques en els diferents cursos d’ensenyament secundari
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