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lesu.
Dav.lIlt la proliferaciú de progr.lme!'.
de natal'iú per a nens cada cop mé!'.
petits, així com de moltes altre!'. activil4lts més o meny!'. sofisticades per a
aquest mateix col ,lectiu, sot.1 la premissa d' «estimulal'Íú precoç », aquest
trehall rellexiona sohre els plantejaments teòrics que susten ten els programes d'intervenció en el medi
aquàtic. Dins del marl' general del
desenvolupament motor de l'indi vi du, es proposa considerar l' acti vitat
motriu realitzada en el medi aqu~lIil'
com UIl4I experiència diferent que
contribueixi a enriquir el hagatge de
conductes motri us que el nen va ad quirint de manera aparentment e!'. -
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pontünia al llarg deb !'.eu!'. primer!'.
any!'. de \'ida , Sense arrihar a conclu sion!'. dctïnitivc!'., !'. ' a!'.!'.en yalen les línie!'. d'intervcnl' iú per af.l\'orir el que
podríem anomenar el de!'.envolupa ment de les hahilil4lts motrius hüsique!'.aquütique!'. ,

Introducciét
El desenvolupament motor de l'ésser
humà és un procés complex que de termina els canvi!'. en la capacil4lt del
moviment de l'individu al llarg del
seu l'icle vit.11. S'hi veuen implicat!'.,
al seu torn, altres processos més con nets respon!'.ables de part del l'an\'i,
com ara el creixement, la maduració

i e l propi apre ne nt atge qu e. din s e l
marc qu e les influè nc ies he redit üri es
i ambi e nt a ls pe rme te n. modulen e l
compo rt a me nt mo tor de cada pe rso na
e n di fe re nt s mo me nt s de ls se u dese nvo lupa me nt ( fi g . I ). Ex pressades les
coses així. pot se mbl ar qu e e l propi
ésse r hum ü és un s ubj ec te pass iu qu e
pa te ix les es me ntades influ è nc ies que
de te rmine n e l seu co mpo rta me nt. És
necessari ac la rir que la parti c ipac ió
ac ti va de la pe rson a és dec is iva pe r
ta l qu e es vag in produint e ls dife re nt s
efec tes . En a ltres para ul es , com afirma e l professor Aze ma r. ,<l ' ho me
estü fet de l qu e fa».
La psicolog ia evoluti va planteja que el
desenvolu pame nt de la intel·li gència és
un procés compl ex e n què els estímul s
que re p Iï ndi vidu te ne n un paper molt
protago ni sta. pe rò no únic. Pi age t desc riu e l procés d ' adaptació de la conducta com el resultat de dos subprocessos ,
l' assimil ació i l' aco modac ió. que tene n
direcc io ns o posades e n les re lac ions
que l'indi vidu estableix a mb el seu e nto rn. El propi nen és qui construe ix poc
a poc la seva inte l·li gènc ia i desenvolupa totes les seves capac itats quan desplega la seva acti vitat e n e l medi . El
pe nsame nt ne ix de l' acc ió (fi g . 2).
Segons K. Haywood ( 1993). es pot
aprec iar el desenvolupame nt mo tor de
di verses mane res:
I. Aparició de noves habilitat s: de l
no unat tan limitat perquè és un
humà capaç d ' adaptar-se a tots els
medi s.
2. Refin ame nt de l mov ime nt : mill ora
qualitati va (patró de mov ime nt. tècnica). " El refin a me nt de l mov ime nt
te nde ix a produir millo res e n el prod uc te pe rquè l'indi vidu usa la seva
energia més efi c ie ntment».
3. Mill o res en e l resultat: augme nt
q ua ntitatiu (majo r ve loc itat, prec isió. resultat del mov ime nt ). " UI/a
l'eg{ula domillar Ull patró de mOl'iapunts. Edu,o,ió FI,;,o ; Esport< 1997 (48) ]4·46
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Figuro 2. El desenvolupament de lo inteHigèncio és producte de lo pròpia acció sobre el medi, l'adaptació és recíproca

melit {/l'allrat pot enca ra millorar el
resultar del 1II00'imellt (p roducte).
Podem atribllir per part d 'aqllesta
/Ilillora al creixement i la /Iladuració del cos i parteix l'augmellt de

.força
resistència» (Haywood.
1993).
4. Adqui sició de combinac io ns d 'habilitats: habilitats senzill es combi nades en complexes seqi.iè nc ies .
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5. Mill or adaptac ió a l'entorn : capacitat d'encaixar o adaptar un mov iment a situac ions ambientals específiques i objectius di fe rent s.
Totes aquestes àrees es poden modi ficar a la vegada o amb certes prioritats
en determinades edats. Per exemple, en
els primers anys predomina l' adqui sició d ' habilitats mentre que en la segona
in fà ncia els avanços són majoritàri ament de ls punts 2, 3 i 4.
Com que són molt s e ls fac tors que influe ixen en aquest procés ens podem
troba r gran variabilitat en e l desenvolupament motor, fins i tot en edats pri merenques. Les influències socioculturals i educati ves apare ixen com a grans
modul adors de l' evoluc ió motriu de
l'indi vidu .
«Podem atrilmir pa ri de la m riahilitat ell el lIil'ell d' habilitats a
l/lla edat crollo lògica dOl/(ula, a la
\'{/riahilita t ell la lIIadl/ració físi ('a. L 'experièllcia i l'ell lOm també
illflu eixell ell el deSell\'o ll/pam ellt
1I/OlO r. Ull lIell ql/e té mtíltiples
0p0rll/ll itats de pràctica és probable ql/e peljèccioll i ulla habilita t a
111 /(/ eda t més prime rell ca ql/e !III
altre ql/e ilO les té. Això sigllifica
ql/e I/li lIell pot esta r relati l'amellt
(II'(///I'at ell l/lles habilitats però 1/0
ell d'a lt res». (Haywwod, 1993) .

En aqu es t mo me nt sorge ixen di versos interrogant s que no són fàc il s de
respondre. Qües ti o ns com ara, hi ha
un dese nvolupament moto r ò ptim ?
Quin és? Co m es pot co ntribuir a
aco nsegui r- lo '), etc. estan encara
llun y d' un a res pos ta un ànime . Poss ible me nt. si recollíss im to tes les o pi nio ns, cada un a de les branques de la
c iènc ia e ns do naria la seva visió parc ia l i no se mpre se rie n co mpl e mentàri es.
Fin s a l'actu a litat. les in vesti gac io ns
sobre e l dese nvo lupament mo tor s' ha
ce ntrat fo na me nt a lme nt e n descriure
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les pautes més comunes de l comportame nt mo to r en re lac ió a mb les difere nts edats c ron o lòg iqu es. Analitzant
les es me nt ades observac io ns, han
sorg it di fe re nt s mode ls teòrics qu e
orde ne n e l procés e n fases amb una
certa j erarqui a, com la pro posta de D.
L. Ga ll ahue ( 1982) , per exe mpl e, que
pl anteja l'ex istè nc ia de 5 ni ve ll s:
•

I a fase dels mov iments re fl exes:
primers mesos.

• 2a fase de ls mov iments rud ime ntari s: primera motric itat voluntària,
abraça fin s el s 2 anys.
• 3a fase de les habilitats motriu s
bàsiques: moviments elementals
(carrera, salt, llançament, etc.) ,
abraça fin s els 6-7 anys.
• 4a fase de les habilitats motrius espec ífiques: moviment s reg its per
unes normes determinades i amb un
criteri d 'èx it cl ar (tècniques esporti ves, per exemple la tèc nica de carrera «circ ul ar» ), fin s els 11 - 13 anys.
• 5a fase de les habilitats motrius espec ialitzades: mov iments superespec ialitzats que requereixen d ' un
entrename nt específic per a la seva
correcta realitzac ió (per exemple, la
tècnica de carrera per a 400 m).
Din s de cada una d 'aquestes fases , hi
ha diferent s estadis de dese nvolupament, cosa que impli ca que l'adapt ac ió és cont ínu a. Ta mbé , po t do nar-se
e l cas de trobar un indi vidu en difere nt s fases simult àni a me nt , segons
les tasques.
En altes paraules , e ncara continue m
se nse respondre la prime ra qüesti ó i
per tant , he m de reco nè ixer q ue e l
nostre cone ixe ment sobre e l dese nvolupament moto r és pu ra me nt es tadísti c . A ixò és , sabe m que la maj ori a de
nens adquire ixe n la marxa autò no ma
en to rn a ls 12,5 mesos, la carrera a tal
edat, e l ll ança ment a tal a ltra ... Pe rò
queda pe r pl anteja r-se si això és e l

mill or, si és e l dese nvo lu pament ò ptim , si pot aconseg ui r-se en un a ltre
mo me nt (abans o després), si pot considerar-se no rm a l e l desenvolupame nt s i no apare ix aquesta habilitat i
si determinada habilitat que es pe rfecc io na per sobre de la mes ura és un
mill or desenvo lupament.

El cas de la natació
Per la seva gran capac itat d' apre nentatge , l'ésser humà po t presentar en e l
seu patrimo ni motor conduc tes ad aptades pràcti came nt a qu alsevol medi .
Fin s i tot, ha reso lt de manera més o
me nys artifi c ial, e ls probl e mes que
pl antegen medi s no naturals pe r a
l' ho me com són e l med i aq uàti c o
l' ae ri , de manera que hi pot despl egar
la seva conducta. Això impli ca e l domini d ' un a sèri e d ' habilitats motriu s
que es de uen adquirir e n e l c urs de l
dese nvolupame nt.
Actu a lment les ac ti vitats aquàtiques
e n gene ral estan adquirint un pro tagoni sme din s de les acti vit ats fís iques
qu e fa la pobl ac ió, de tal ma nera que
la condu cta motriu de nedar se mbl a
fer-se impresc indibl e per conside rar
un desenvolupame nt motor compl et.
La majo ri a de la po bl ac ió infantil
passa av ui en di a per l' ex pe ri è nc ia
aq uàti ca d ' un a mane ra més o me nys
efecti va, amb la inte nc ió pe r part de ls
ad ult s que adquire ixin un s patrons
mo to rs que e ls permetin un cert domini de l medi. Tan in sistentme nt e ns
ha repetit les bo ndats de l'es me ntada
pràcti ca que fin s i tot hem dese nvolupat prog rames espec ífi cs per aplicarlos des de la prime ra in fà nc ia.
Els prog rames de «natac ió per a nadons» han deixat de ser una novetat en
el nostre país i s'ofere ixen pràc ticament en tot l' àmbit territorial amb d ife rents ni vell s d ' acollida. No és estra ny
apunts. Educ.ció fi.ic. i E!porn 1997 148)34-46

trobar en qualsevol rev ista di rigida als
pares joves algun article sobre programes educatius per als més petits.
L' ofert a és sorprenentment àmpli a i
va ri ada (mús ica, lectura, massatge, natac ió, etc.) si tenim en compte que es
dirige ix els nens/es de menys d ' un any.
Els nous pares, desitjosos de donar-li
al seu fill e l mill or, poden arribar a
sentir-se acl aparats dava nt tal allau. Si
atenguéss im totes les o fertes d ' acti vitats, l'horari de «treball » de ls seu nadó
desbordaria, sens dubte, e l seu propi
temps lliure,
Si partim de ls prin c ipi s bàs ics es mentats abans, mo lt s prog rames di rig its a
nadons treuen conclu sio ns excess ivame nt simpl es i poc contras tades. La
premi ssa genera l és: «si s'o fere ix a l
nadó un ambi ent estimul ant. e ls se u
dese nvo lupame nt serà més gran». El
nos tre nen, correctament estimul at
farà més coses i les farà abans de l que
es conside ra norma. I així tro be m que
ac tu alment e l concepte d ' «estimulació precoç» es construe ix sobre la
garanti a absolut a de l' èx it de l nostre
nen a la vida.
Malgrat tot, és necessari recogitar sobre aquesta premi ssa i donar a cada
cosa el valor que li correspon. Si parlem d 'estimulació «precoç» i la comparem amb la situac ió que viuen alguns
nadons, això és , amb una manca quas i
total d 'estímul s fin s que el nen creix i
entra a l' escola, aleshores sí que podem
creure que estem contribuint a un mill or desenvolupament, en el sent it de
ser més complex. Però no podem oblidar que el procés de maduració implícit
en el curs del desenvolupament té un
calendari establert que no s'altera encara que es modifiquin les condicions
ex ternes . Això significa que l' estimu lac ió ambi ental ri ca i va riada afavore ix, dins dels límits maduratius, el desenvolupament motor. En altres paraules , encara que li donem al nadó moltes
hores de pràctica en una pi sc ina no serà
apunIs. Edu,. ,ió Fisi,. i Esports 1997 (48) 34-46

Nedada automàtica (reflex)
Moviments descoordinats (simètrics)
Recerca i domini de la verticalHat
Control de l'orientació espacial (girs)
Moviments alternatius de membres
inferiors (desplaç.)
Autonomia i recerca de l'horitzontalHat
Adquisició de l'horitzontalitat amb
control de la respiració
Control conscient de la motricHat
(tècnica d'estils)

Figuro 3

capaç d 'organitzar una conducta
aquàti ca autònoma fin s que maduri .
Les ac ti vitats aqu àtiques per a la pri mera infànc ia fo rmen un a part es pec ia lme nt atrac ti va de l' ofe rt a de progra mes d ' estimul aci ó precoç. Tots
aqu ell s que pro meten result ats a te rmini fi x o e ns parle n de nataci ó per a
nado ns, es construe ixe n sobre ci me nt s erroni s. I, e l qu e és pitj or, poden ser res po nsabl es de conductes
negati ves cap a l'a ig ua que són apreses de les ma les ex peri ènc ies visc udes pe ls nens abans d 'estar preparats
per afrontar-les . No podem o blidar
que l'alumne que tenim entre mans és
un nadó , les capac it ats de l qu al es tan
come nçant a despertar; les presses
pode n convertir e l so mni gratifi cant
de I" apre nentatge e n un autènti c mal
son.
Tot l' anterior ens porta a pl antej ar una
sèrie de qüestions respecte el desenvolupament motor aquàtic de l' ésser
humà. Abans d ' elaborar programes

d ' intervenc ió s' haurà d 'estudiar i descriure com evoluciona la conducta
aquàtica del nen, quines habilitats motriu s van apareixent i en quin moment.
A partir d 'aquestes observacions, un
cop més, sorgira n les mate ixes qüesti ons: quin és el millor desenvolupament ? Aconseguir «nedar» als 10 mesos és millor que aprendre als 10 an ys?
I si no s' adquireix l'habilitat de «nedar», el desenvolupament motor pot
considerar-se normal?
Ma lgrat e ls treball s rea litzats per auto rs cl àss ics com M. McGraw ( 1939)
sobre e l retl ex natatori o per auto rs
conte mporani s co m e ls d ' Aze mar
( 1974) sobre l'o ntogè nes i de les conductes aqu àtiques (fi g. 3) e l dese nvolupament de les habilitat s motriu s en
e l medi aqu àti c és un a face ta que
manca d'un a in ves ti gac ió tan ex tensa
co m les habilit ats bàs iq ues en e l medi
te rrestre.
Actua lment sabe m que dura nt e ls pri mers mesos ex iste ixen un a sè ri e de
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re fl exes que fac iliten l'adapt ac ió al
medi aqu àti c, que en rea litat j a és
co negut per al ne n atès que hi ha estat
9 mesos . Els mov im ent s re fl exes són
e ls primers mov ime nts carac terísti cs
que apare ixe n e n to t ésser hum à des
del mo me nt del naixe ment. Constitue ixen la forma més senz ill a de la
co nducta motriu que consiste ix e n
res postes motriu s simpl es i ràpides
de caràc ter in volunt ari (no estan sota
co ntro l ce ntral. sin ó pe ls ce ntres cerebra ls inferiors) i exec uc ió inconsc ient. Apareixen in scrit s en e l patrimoni filogenètic de l'espèc ie. per la
qual cosa no depenen en absolut de
l' ap rene ntatge . La motri ci tat reflex a
és un indi cador mo lt cl ar de la salut
del nounat. de la integritat del seu
siste ma nerviós central i de l seu estat
de maduresa.
Alguns dels reflexes de l nounat «útils»
en relació amb el medi aquàtic són els
que figuren a continuac ió:
a. Entre els reflexes primitius, que fins
i tot funcionen durant la gestac ió i
quan ne ixen garanteixen la supervivència de l nou nat:
o e l re fl ex de Moro (també anomenat reflex de caiguda o
d'abraçada) que consisteix en
l' abd ucc ió i extensió de les extremitats. seguida de fl ex ió quan
deixa caure el cap enrera, aj uda
en la primera inspirac ió quan
ne ix i pot ser-nos útil a l' aigua
per tal que e l nadó adopti una
postu ra més oberta que augmenti
la superfíc ie de recolzament i faciliti la fl otac ió.
o el re fl ex d ' Apnea, que bloq ueja
e l pas de la g loti s a tot all ò que
no sigui ai re. Un lactant té garantida la seva correcta ventil ació
als refl exes d 'apnea, deglució,
tos i esternut. De tal manera que
quan entren en contacte les vies
respiratòries amb l' aigua, es de-
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sencadenarà tota una sèrie d' acc io ns de manera re fl exa: breu inspirac ió, bl oq ueig de la g loti s
(que tanca el pas de la tràq uea per
on c ircula l'aire als pulmons) i,
per tant. la respiració. deglució
de l'ai gua que hag i pogut entrar
a les vies comunes (faringe i laringe). Quan surt de l' aigua, tos.
si hagués estat le nt el refl ex i
esternut final per netejat les vies
àrees superi ors.
O el refl ex de Succ ió. que desencadena l'esme ntada acc ió en e lmoment en què e l nen nota el mugró
o qualsevo l objecte semblant
din s la boca . Té una clara funció
d'assegurar la supervivència de l
nounat.
o el re fl ex de Cerca, quan alguna
cosa estimula la cara del nadó,
aquest es to rna per orientar la
boca en aquesta direcc ió. Igual
com l' anterior, asseg ura la correcta alimentac ió del nounat i a
l'aigua, ens pot serv ir per a
l' adopc ió de postures més faci li tadores de la fl otac ió.
b. Entre e ls refl exes locomotors, així
ano me nats perquè s'assemblen als
comportaments dels quals prenen el
nom. Aquests aparenten estar re lac ionats amb les esme ntades acc ions, però apa re ixen molt abans i
desapareixen típicame nt mesos
abans que e l ne n assole ixi les habi litats motriu s voluntàries.
o reflex Natatori , mov ime nt alternat iu de braços i cames si se' I
manté a l' aig ua, descrit per
Myrtha McGra w l' any 1939.
Pe rò aq ues t compl ex mecani sme refl ex es perd , en part , passa ts e ls pri mers mesos de vida i dóna pas a una
motri c itat construïda voluntàri a me nt
per a l' o btenc ió d ' un a finalitat. És e l
pas de l' «ho loc inès ia », motri c itat
controlada pe ls ce ntres arca ics del

cerve ll que respon a les condi c io ns
físiques de l medi , a l'(( ideoc in ès ia>> .
que permet a l'indi vidu e l con trol volunt ari i consc ie nt de la seva condu cta
motri u.
Sorgeixen així e ls ano menats mov ime nt s rudiment ari s que for me n tota
aq uesta part de la mo tri citat que e l
no un at adquire ix durant e l primer any
de vida i que té un gran co mpo ne nt
maduratiu . Són mov ime nts mo lt se nzill s en apare nça. però ex ige ixen la
posada en marxa dels c ircuit s nerviosos que en e l no unat encara estan
desorganitzats. Per ta nt. són un primer pas fonamental: sig nifique n ni
més ni menys que la conqu esta de
l' auto no mi a per part de l ne n. Co mprenen conductes manipul adores o de
coordin ació fina i e l cont rol corpora l
o coordinac ió din àmi ca ge nera l. Són
les primeres ideoc inès ies.
En «sec », la prim era conquesta és
l' aug ment progressiu del to axial (columna vertebral ) que pe rmet que e l
cap s ' aixequi de de l decúbit pro no.
Aquesta acc ió farà que es vag in formant les c urvatures de la column a
que en e l no un at encara no ex iste ixen.
En e l nou nat, aq uesta capac itat és
mo lt limitada (canv ia e l cap de costat) i va mill orant amb e l tem ps: a l
més subjec ta e l cap durant diversos
segons, als dos mesos a ixeca també
e l pit , després apare ix e l suport de ls
ava ntbraços per anar-se este ne nt fin s
que es reco lza no més e n les mans (4
o 5 mesos). Simultàniament apareixen altres habilitats co m ara e l donar-se la vo lta rod ant de decúbit s upí
a prono (entre e l I r i 5è mes), mantenir-se asseg ut amb aj ut (4 mesos) i
asse ure's so l (e ntre e l 6è i 9è mes).
L'arrossegada pri mera i l' «anar a
quatre potes » després constitueixen
les primeres fo rmes de desplaçament
autò nom de l nen, e ncara que alg un s
descobreixen a ltres medis de moure' s, com ara e l rodar sobre si mate ix.
apuIds. EdUlD(ió F~i(D i E,parts 1997148134·46

A l' a ig ua la si tua¡;i ó ca n via substan¡; ialme nt. En primer ll oc no te nim
una superfície sò lida qu e permeti e l
re¡;o lza men t i la constru¡;¡;ió de mov iments a pa nir d ' una pos ic ió d'equili bri en w ntra de la g rave tat. E l medi
aqu àti c o fe re ix reco lza me nts din ümi cs no tan ev ide nt s ¡;om e ls te rrestres que ci ne n ha d'aprendre a uti lit zar. Per tanl. la constru¡;¡;i ó dels
se us m ovimen ts no pot partir d'una
posició estüti¡;a equilibrada, sinó de
l' ad op¡; ió d ' una pos ic ió dinümica
eq uil ibrada que e n e l mó n de la nata c ió a no me ne m « fl o tac ió » ( fi g , 4).
Pe rò e n aq ues t m o me nl. apareix un
no u problema qu e és e l mant e nim e nt
de la ve ntil ac ió per res pi rar.

Figuro 4. Al'aigua, el [ontrol postura I ho de [onstruir·se o partir d'un equilibri dinàmic ol qual anomenem ' flotació'.

La nos tra a na to mia, ¡;om a ésse rs hu m a ns que som i que desenvolupem la
nos tra vid a al te rra , lo¡;a lit za les vies
res piratò ri es a la cara (boca i nas ). Si
a més teni m e n ¡;ompte la mes ura
proporcionalment m ajo r del ¡;a p del
nadó respe¡;te e l se u ¡;OS i, per ta nl. e l
se u pes major, e ns adonarem e l di fíc i I
que pot resultar g arantir la correcta
ve ntil ac ió mentre que inte nta mou re' s a I" aigua. Aq uest problema se
so luc io na adoptant la posició d'estesa s upin a sobre la superfíc ie: però
aquesta és una so lu¡;i ó co mp ro mesa ,
perquè impedeix que e l ne n s ' o ri e nti
e n l' espa i aq uüti c qu a n confirm a e l
se u ¡;a m p vis ua l al sostre de la pi sc in a
a lhora qu e e l separa de l se u ca mp
d 'ac¡;ió mo triu . És cen que te mporal me nt és la millor so luci ó que co nfo rma (da línia de so rtida », ja que és un a
posició e n eq uilibri dinümi¡; i que a
més es pot mante nir inde finidam e nt.
Pe rò, co m s' ha de construir una co nducta motriu o ri e ntad a s i es té «bl oq uejada » la primera font d'info rmac ió que és la vista ?
A les nostres o bservac io ns, ig ual com
ha desc rit Aze mar, he m pogut comprova r com és el propi nen qui a mes ura
que progressa la maduraci ó, tre nca
apunts. Ed,IO'ió Fi,i,o i Espart, 1991 (48) 34-46

Figuro 5. Amesuro que el nen progresso en el seu desenvolupament motor, trobem uno negativo o adoptar
lo posición d'esteso supina. El nadó fa grans esforços per aixecar el [Op.

aquesta situac ió « ideal» d'equilibri so-

temporalment resolta g rü¡; ies a l'apnea

bre I" esq ue na per col·locar-se e n estesa

i se rü aquesta qui e ns marqui e l límit

prono i, mitjançant acc io ns de braços i

d 'actuaci ó de l ne n a l'aigua (fi g. 6).

cames, pe r aco nseg uir una fl otac ió

Mentre e l nadó no tin gu i força sufi¡;i e nt

dinümica i una propulsió o ri e ntada ( fï g.

per aixecar e l cap alhora que s 'impul sa

5). La qüestió de la ve ntilac ió queda

a mb e ls braços i les ca mes o descobreix
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Figura 6. Si mantenim la respiració bloquejada, els desplaçaments en estesa prona apareixen aviat

Figura 7. Si ajudem lo flotació amb lo major varietat de situaciones possible, el nen potdesenvolupor la
seva activitat durant el temps que li interessi

la poss ibilitat de ventilar girant e l cap
lateralment. no serà tota lment autònom
en e l medi aquàtic.
Mentre s' aconsegueix generar aquestes forces necessàries per poder emergir les vies respiratòries, es pot oferir
al nen algun material auxiliar, la finalitat del qual és permetre una autonomi a d'acció major que la que permet la
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durada de la seva apnea. D' aquesta forma, facilitem l'acci ó del nen que, així
com succee ix al terra que es recolza en
e ls mobles per començar a caminar,
utilitza els suports que li ofereixen e ls
diferents material s per desplegar la
seva activitat a l'aigua (fig. 7). És necessari subratll ar que l' objectiu de
qualsevol material ha de ser precisa-

ment el que acabem d'exposar. això és.
faci litar l'acc ió de l nen... però en cap
cas, ha de substituir-la. Tot materi al.
que per si mate ix manté la fl otac ió d' alguna manera. està impedint al nen descobrir-la.
Amb la pràctica. van apare ixent tota
una sèrie d ' habilitats motriu s bàsiques.
El terme «bàsic» significa que són habilitats comunes a tots e ls indi vidus.
que filogenèticament han permès la superv ivència de l' ésser humà i que són
fonament de posteriors ap renentatges
motrius (acti vi tats més complexes). Es
classifiquen en locomotrius i manipuladores i engloben tots aquests mov iments que pode m observar en qualsevol nen sa quan juga lliure ment: marxa,
carrera, salt , gir. ll ançament , recepció.
etc. Totes e lles. s'adquire ixen durant e l
que hem anomenat primera infància.
sempre i quan e l nen tingui l' oportuni tat de practicar-les. Segons Azemar.
aq uesta posada en marxa de l'activitat
ideoc inètica està també condicio nada
per l'entorn soc ial , això és, apare ixen
aq ue lles habilitats bàsiques que s' uti litzen en l' entorn soc ial de l nen.
A l'aigua podem identificar com a habilitats bàsiques tota una sèrie d'accions (fi g. 8). En primer lloc, controlar
la respiració de tal manera que només
s'inspiri quan les vies respiratòries estan fora de l' aigua, mentre que r espi ració haurà de fer-se quan se submergeixin la boca i e l nas. No es tracta
només d'ev itar empassar aig ua, sinó
d' aj ustar les necessitats ventil adores a
les característiques espec ial s de l medi
aquàtic en les condicions que resultin
més econòmiques per a l'organisme.
Ja hem suposat que un lactant té garantida la seva correcta ventilació gràcies
als refl exes d' apnea, deglució. tos i esternut, de tal manera que, quan entren
en contacte les vies respiratòries am b
l' aigua. es desencadenaran tota una
sèrie d'acc ions de manera refl exa. Però
aquest complex mecani sme refl ex es
apunIs. EdU<D<ió Fi.i,. i Esparts 1997 (48) 34-46

pe rd e n pa rt passat s e ls prime rs mesos
de vida i s' ha d' apre ndre a cont ro lar
vo luntàri a me nt la ve ntil ac ió. Això suposa que el nadó ha de cont ro lar el
bloque ig res pi rato ri sota l' aigua. o bé
apre ndre la mecànica d'inspirar fora i
espirar dins. com ho fan e ls nedadors.
S i te nim e l co nt ro l res pira to ri. j a tenim e ls c ime nt s de l' edifi c i. A ra
s 'ha n d ' aixecar e ls p isos a pre ne nt e l
qu e a no me ne m habilit ats bàs iques
aqu à tiques: equilibra r-se (s urar ).
ca nvia r de pos ic ió (g irar o vo ltejar).
des plaçar-se e n supe rfíc ie (neda r ) o
e n pro fundit a t (bu ssej a r ) i manipul a r
o bj ectes (agafa r. ll e nçar). A més.
a pre ndrà a e ntra r (ca pbu ssades) i sortir (e nfil a r-se) d 'aquest medi. qu e e n
real i ta t són ha bi Iitats mi x tes e ntre terra i aig ua. atès que co me nce n i acabe n e n med is di fc re nt s .
Es trac ta d 'asso lir e l que podr íe m
a no me nar «a uto no mi a aqu àti ca » a
través de l procés d ·apre ne nt atge.
A ixò s ig nifi ca e n conc ret qu e e l ne n
és capaç d' en trar a l' a ig ua. recó rre r
un a di stà nc ia i to rn a r a sortir pe ls
se us pro pi s mitjan s i se nse e l s upo rt
mate ri a l a uxili ar. La lo ngi tud de la
d istà nc ia reco rreg uda de pè n al prin c ip i de la capac itat de mante nir l'apnea. pe rò qu a n el ne n g uan ya e n
fo rça. de ta l ma ne ra que les seves
acc io ns pro pul s ives li pe rme te n tre ure e l cap pe r ve ntil ar. aquesta di stà nc ia es po t a na r inc re me nta nt prog ress iva me nt. En o bse rvac io ns rea lit zades pe l pro fessor Azema r. e l prime r
ni ve ll és assolit cap e ls 20 o 24 mesos
e n ne ns qu e ha n co me nçat e ntre e ls 6
i 12 mesos i ha n seg uit un prog ra ma
se nse contrate mps. En observac io ns
persona ls. e l segon ni ve ll apare ix
qua n e ns a prox ime m als tres anys
(e ntre e ls 33 i 36 mesos) .
Aques ta a uto no mi a aqu àti ca impli ca
totes les à rees de la co ndu c ta i no
no més as pec tes mo to rs . El compo rt ame nt de l ne n va g ua nya nt e n indeapuIds. Edu,. ,ió Fili,. i Esports 1991 (48) )4·46

H ABILITATS AQUÀTI QUES BÀ SIQUE S:
EQU ILI BRAR-SE (SURAR )
CANVIA R DE POS ICiÓ (GIRAR , DO NA R EL TO MB)
DESP LAÇAR-SE ("NE DAR" BUSSEJAR)
MANI PULAR OBJECTES (AG AFAR, LLENÇAR)

Control de la respiració

H ABILITATS MIXTES (TERR A-AI GUA ):
ENTRAR A L'AIGUA (CA PBU SSA DES )
SORT IR DE L'AIGUA (EN FILAR-S E)

Figuro B. Habilitats bòsiques aquàtiques

pe ndè nc ia. soc ia bilit a t. val e ntia i cerca ac ti va de les seves poss ibilit ats e n

d ' exec uc ió de te rmina ts que perme te n
un re ndime nt conc re t.

re lac ió amb e l med i. A mb e l do mini
de totes aquestes ha bilit ats. e l nostre
ne n és un pe rfec te a mfibi . i pode m
es ta r seg urs de qu è di sfrut a rà de l' a ig ua i serà més fe li ç .
Des prés j a vind ra n e ls te mps. si e l
vol. d' e nse nyar- li unes tèc niques de
nedar es pecífiqu es a les qu als a no mene m «es til s » o qu a lsevo l a ltre es po rt
aqu àtic (na tac ió s in cronit zada. waterpo lo. sa lva me nt es po rtiu . na tac ió
a m b a le tes . sa lt s. e tc . l. A partir
d 'aques t mo me nt. este m parlant
d ' habilit a ts mo triu s espec ífiques uti lit zant la no me ncl atura de G all a hue .
Aqu est tipu s d'habil itats ex ige ix un
e nse nya me nt . és a dir. un a pràc ti ca
s iste matit zada a mb un s reque rime nt s

Programes cl'intervenci
a l'aigua
Una vegada te nim e l cone ixe me nt. e ncara que sigui poc profund . de com és
el desenvolupa me nt moto r e n e l med i
aqu àtic a rriba e l mome nt de plantej arse com interve nir.
Un ma rc de re fe rè ncia pe r a les ac ti vit ats aqu àtiques e n la primera infà nc ia impresc indibl e . des de l me u punt
de vista. és l' Educac ió fís ica de base .
Du ra nt e ls prime rs anys de vida. l' ac ti vitat motriu de l ne n ha d ' aco nseg ui r
co nfi g urar e l se u esque ma corpo ral.
es truc tura r l' es pa i i coordin ar- lo a mb
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e l te mps . El dese nvo lupame nt de l que
ano me ne m habilitats mo triu s bàs iques és e l res ult at d 'aquests èx it s.
Simult àni ament en l' àmbit a fec tiu es
recorre un co mplex ca mí que parte ix
de la simbi os i amb la mare i acaba
amb l' a ut ono mi a re lati va i les re lac io ns amb e ls a ltres adult s i nens: i e n
l' à mbit cog nitiu , arribem fin s a la
capac it at de re prese ntac ió simbò li ca
amb l' adqui sic ió de l ll e ng uatge i
l'e ntrada en I" estadi preoperatiu (Pi aget).
Mitj a nçant e ls dos processos bàs ics
que cau sen e l canvi (e l desenvolupament = cre ixe ment + maduraci ó i
aprene ntatge) , la motricitat de l'ésser
humà presenta un s patro ns més o
me nys ge nerals que van des d 'a ll ò
més simple al més compl ex i es re ge ix e n tot mo me nt per un criteri
d ' adaptac ió a l medi . E l qu e ll a si g ui
lI ecessari. no ap a r eixerà en el cu rs
del desell l'ol up am enf mofo r . Un ne n

po t considerar-se pe rfec tament «norma ),>, e ncara que no ting ui habilitats
aqu àtiques , pe rò la seva capac itat
d' apre ne nt atge tan àmplia li permet
arribar a do min ar l' a igua, de mane ra
que ampli a les seves poss ibilitats de
movi me nt i e nrique ix, en de finiti va,
e l se u desenvo lupame nt mo tor.
La meva fita fin a l amb l' ex peri è nc ia
de l'a ig ua és c rear la poss ibilitat de
co mpartir un s mo me nts de fe li c itat
entre e ls pares i e l nen descobrint un
medi que no és es pecífi c de l'ho me,
pe rò que pot arribar a do minar. No es
trac ta de nedar, j a que implica unes
tèc niques que requere ixen d ' un e nse nya me nt-apre ne ntatge es pec ífic.
No es trac ta e n cap mo ment de batre
marques o d' ensini strar nens pe r demostrar a lg un a cosa. L'ex pe ri ènc ia
ha de ser, abans que res, educati va i
s' ha de recordar que e l pro tago ni sta
és e l nadó. No es trac ta d 'ensenyar a
nedar, ni ta n so ls es trac ta de gara ntir
la supervivènc ia d ' un ne n que pot
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caure a I" a ig ua, ni es trac ta de condi c io nar la co nducta de l nadó, sin ó que
apre ng ui a do nar res postes adaptades
a situac io ns noves. D' acord amb
l'opini ó d ' Aze mar, no es trac ta d' es te reotipar la conducta motriu de l ne n,
sinó d 'enriquir-la mantenint la seva
pl as tic it at.
Per aconseguir aq uests objectius tan
ambiciosos, un aspecte que considero
fo namenta l en e l desenvolupament
motor de l medi aquàtic és prac ticar la
pedagogia de l' èx it. És a dir. afavorir
sempre les ex periènc ies positi ves, per
a la qual cosa s' han de te nir present s
as pectes tant físics (te mperatu ra, profunditat, etc.), com psíquics (ambie nt
tranquil en presènc ia d'ésse rs coneguts, preferentme nt e ls pares). Difíc il ment un nen que sent fred voldrà tornar
a l' aigua o pitjor encara, un ne n que es
ve u arrancat dels braços de la seva
mare per alg ú que no ha vist a la seva
vida i a sobre té un cap estrany (l'ús de
la gorra de bany és obli gatori a les
pi sc ines, ai xò pot ser un e lement que
espanti e l nen), tindrà la suficient seguretat com per centrar la seva ate nció en
allò que l' envolta.
A I" ho ra de di sse nya r un prog rama
d ' intervenc ió, s' han de plantej ar
múltipl es qüesti o ns a l vo ltant de tots
e ls as pectes que hi estan impli cats:
pe rò dos e leme nt s són determina nt s
de to ta la resta: què vull fe r? I a qui
va diri g it ? En a ltres paraul es, s' han
de tenir cl ars e ls o bj ect iu s i ad apt arlos als a lumnes .

Els nadons com a alumnes
L'alumne menor de tres anys és poss ible ment l' exemple més clar de continu
canvi en e l desenvolupament. Pràc ticament cada setmana e l nostre petit ens
sorprèn amb noves adqui sicions o mod ificacions que en a ltres edats reque-

re ixen mesos o anys . Treball ar amb
nadons proporciona la possibilitat de
meravellar-se de la capac itat d' aprenentatge de l' ésser humà.
El desenvolupament segue ix una direcc ió marcada per unes lle is generals:
Cefal ocaudal i prox imodi stal. L'organitzac ió neuro motriu segue ix una d irecc ió descendent a partir del s segments centrals i propers al cap, cap als
segment s perifè rics. A més d 'aquestes
observac ions, hi ha una carac terística
fo namental: uniformitat-indi vidua litat
del desenvo lupament. Tots e ls nens,
pe l fet de ser-ho , presentaran uns caràcters comun s, bé per la w nstitució
genètica (p. ex. el fe notip d'una raça) o
per les intluènc ies ambie ntals (p. ex .
e ls mode ls d ' una cultu ra). Però, malgrat aquesta uni fo rmitat del desenvolu pament. és possible detectar grans variac ions dins e ls límits de la normalitat.
Quan treballem amb e ls nadons, aquesta idea ha de quedar mo lt cl ara, sobretot
pe ls pares : cada ne n és diferent i segui rà un procés d 'aprenentatge indi vidualitzat. Ca l ev itar les comparac ions amb
altres ne ns i valorar les adqui sic ions
pròpies i comparar-les únicament amb
les que aquest mate ix nen teni a en moments anteriors. Excepte que ex isteixin
comportaments mo lt allunyats de l qual
ano mene m normal. he m de respectar e l
ritme personal de cada nen.
El procés de creixeme nt no és constant
i tampoc és lineal, sinó que tende ix a
aconseguir un adult proporcionat: e l
cap dobl a la seva mida, e l cos la tripli ca, e ls braços la quad rupliquen i les
cames la quintupliquen. El creixement
a aquestes edats comença sent mo lt
ràpid i es va rellentint i és e l siste ma
nerv iós e l més avançat.
La LOG SE proposa una organit zació
de l sistema educatiu espanyol que comença per l' etapa d ' «Educac ió in fa nti ),> que abraça de ls zero als sis anys
d 'edat di vidida en dos cicles: de 0-3 i
3-6. En tots aquests anys, trobem grans
apunIs. EdU(O(ió fi.;," ; Espor1s 1997 (48) 34-46

canvis en e ls nens que ens obli guen a
d ife renc iar per grups més homogeni s
(fi g. 9).
Un pri mer grup seri a e l noun at o lactant (primers mesos de vida). En
aquest breu pe ríode no recomane m
parti c ipar en ac ti vitats aquàti q ues organit zades fo ra de la ll ar, pe rò sí se li
ha d 'o ferir el cont ac te d iari amb l' a igua, per a la qu a l cosa proposem un
programa personalit zat al qu al anomene m «vivències aqu àti q ues » i qu e
co nsisteix e n ex pl orar e l medi aqu àti c
utilit zant l' e nto rn de la banye ra fa mili ar.
En segon ll oc, estari a e l nadó (al voltant de ls 6 mesos) . De pene nt de l
creixeme nt i madurac ió, cada nadó
estarà preparat per ac ud ir a un ús
co l·lectiu en un mo ment dete rmin at.
La primera tand a de vac unes pot considerar-se un punt de refe rència
orient ador q ue e ls pares hauran de
valorar conj unt ament amb el se u pediatra. En aq uests mo ment s, malgrat
q ue e l nadó ja no està a l' interi or de
la seva mare, encara depè n d 'e ll a
afectivame nt. Per a aq uesta etapa.
parl em d ' un a cont inuït at entre l' experi ènc ia q ue comença a casa i q ue es
tras ll ada a la pi sci na.
El tercer gru p el fo rmaria la categoria
de nen petit (al voltant dels 2 anys). Si
ens aj udem de les etapes que identi fica
Piaget, des del punt de vista del desenvolupame nt de la intel·li gènc ia i de les
etapes del dese nvolupament motor
proposades per Gallahue. podem situar
al voltant de ls dos anys el començament d' una nova etapa que podríem
anomenar «nen petit»? Ens trobem davant un ésser capaç de parl ar, de desplaçar-se i manipul ar objectes amb
bastant desimboltura. Les d ife rènc ies
amb un nadó, tant qualitati ves com
quantitati ves, són més que sufic ients
com per oferi r un trac tament diferent.
Malgrat tot. l' entorn fa miliar encara
representa un punt de referènc ia fonaapuzds. EdUlo,ió flli,o i Esports 1997 (48) 34-46

AGRUPACIÓ DELS ALUMNES
NIVELL O. Nounats
(primen mesos)
NIVEU I . Nadons
(a partir de vacunació)
NIVEU n . Nens petits
(amb domiui de la marxa)

NIVEL m . Preescolars
(al voltant de 3 anys)
Amb criteri de flexibilitat

Figura 9. Agrupadó dels alumnes per nivells

mental, per la qual cosa ambdós progenitors tenen un paper molt im portant en
e l programes aquàtics.
Finalment tindríe m el nen preescolar
(al voltat de ls 3 anys). Són nens de tres
o més anys integrats en un sistema
soc ial encara més gran que, a través de
l' escola, ampli a les relacions personals
a la vegada que e l desenvolupament de
l'indi vidu enfo rteix progress ivament
la seva autonomi a.
És mo lt tri st que en la nostra superespec ialitzada societat amb el seu hiperacce lerat ritme de vida algú hagi d ' ensenyar-nos als pares a jugar amb el
nostre fill nou nat per aconseguir que
es converteixi en un ésser humà perfecte. Per a moltes persones un nounat és
un ésser estrany, pràc ticament incomprensible i am b una carac terística comuna: alteren totalment e l nostre ritme
de vida. Malgrat tot, aquest petit ésser
és un gran sav i que no desaprofi ta cap
oportun itat d 'aprendre aprofi tant al

màxi m totes les seves experiències.
Tardarà algun temps en comportar-se
com una persona, però anirà adaptant
la seva conducta en harmonia amb e l
seu entorn .
A aquestes edats e l vinc le mare-fill és
la unitat fo name nt al d ' acc ió. El ne n
necess ita la fig ura de la seva mare per
in ves tigar el món que l' e nvo lt a. És
com la base des de la qua l es rea lit zen
e ls primers vo ls de reconeixe ment
que , poc a poc, va n prolonga nt la seva
durada. Però e ls ne ns semp re necessiten el suport matern , a vegades només de la mi rada pe r rea lit za r les seves ex pl orac io ns (fi g . 10) ; és e l seu
punt de referè nc ia. La fo rt a lesa
d 'aquest vincle afectiu té posteri orme nt una conseqüè nc ia que pot sembl ar contrad ictòria. Els ne ns seg urs
són més inde pendent s i dese nvo lupe n
mill or e l seu afa ny in vesti gador que
tan útil li se rà e n la seva educac ió.
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Pe rò no s' ha de confondre aquesta
relació amb la sobreprotecció que a
l'ai g ua és més freqü ent per la por que
Ii te ne n e ls adult s, sobretot s i e ll s no
sabe n nedar. El paper de la mare és
in s ubstituïbl e, perquè constitue ix la
primera re lac ió soc ial de l ne n, Si
aquesta re lac ió es ron amenta e n la
confian ça i la llibert at. e l nadó anirü
g uan ya nt progressivament la seva autonomia , a mes ura qu e aco nsegue ixi
e ls seus èx it s a l'ai g ua , La mare que
reco lza l' ex pe riè nc ia, que anima e n la
rece rca, que consola da vant les e rrades i aplaude ix e ls tri o mfs, està ajudant que e l se u fill do mini e l medi de
manera natural.
Mo lt s textos re latiu s a aquest te ma
dediquen gran part dels se us co ntin g uts a l' es tudi de ls diferents tipus de
pares i la seva capacitat pe r co l,laborar e n l' ex periència aquütica de l
nadó. Crec que aques ta no és la qüesti ó, se nzillament perquè per al nadó
aquests só n e ls se us pares i no e ls pot
ca nviar. Aquesta és una rea litat que,
exce pte e n casos ev ident s de maltrac tame nt s en e ls qual s inte rvé la ll e i.
he m d'acceptar. A més, he m de reco nè ix e r que seria un debat mo lt
co mplex dete rminar quin s són bons i
ma ls pares i, sobretot. qui hauria
d'avaluar-ho.
Per tant. si considere m e l desenvolu pament pe rsonal de cada ne n en conc ret, e l professor de natac ió haurà de
pl a nteja r-se fins o n ha d'intervenir
directament o fer partíc ips e ls pares .
En líni es ge ne rals, la meva opinió
personal nascuda de la meva experi ènc ia directa com a direc to ra i professora d'aques t tipu s d 'ac ti vitats i
també de la meva ex pe ri ènc ia co m a
mare de nado ns que hi han parti c ipat,
és que s' ha de començar per un sol
proge nito r (prefe re ntment la mare)
per passa r després a tot s dos simul tàniame nt i, a mes ura que les relac ion s amb altres adults i altres ig ua ls
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Figuro 10. En els primers moments, lo (oHoboroció de lo more és imprescildible

van assentant-se, inde pe ndit zar l'ac ti vitat de l ne n de la de ls se us pares de
ma nera que arribe m a l'auto no mi a
compl eta . Excepte e n la prime ra etapa de ban yera famili ar, e l profess iona l de la natac ió desenvolupa un paper cl au i de gran ditïcultat, ja que ha
de diri g ir l'acti vitat de l nen integrant
e ls pares . La co muni cac ió contínua
e ntre aqu es ts i e l professor es converte ix així e n un factor de te rminant pe r
a l' èx it de l'acti vitat.

Conclusió
E l nen meno r de cinc-sis anys és un
ésser amb un potencial d ' aprenentatge enorme que es manifes ta en la
plasticitat de la seva conducta, capaç
d 'adapt ar-se a les més va ri ades condi c io ns físiques i cos tum s socials. És
un a lumne que està e n una fa se «sen sible » que he m d' apro tït ar. ja que e ls
aprenentatges qu e aq uí te nen ll oc són
fàcilm ent asso libles i ro rtame nt consolidats. Pe r desco mptat. es podran
aprendre coses des prés d' aquesta

edat. pe rò l'adquirit fins aquest mo ment serü la base de la qu a l partire m :
una base po bra limita/ difi culta les
possi bi Iitats posteriors.
Per fer rea litat aquests programes especia ls d' ac ti vit ats aq uàtiques que
demanda la soc ietat e n ge ne ral. fa
falta un professorat amb formació específica. Ja no es tracta d' e nse nya r a
nedar: este m parlant d' educar des de
la prime ra infà ncia e n e l medi
aqu àti c , contribuint a l dese nvolupame nt d'aquest nadó amb l' es pe ran ça
d'enriquir-lo.
Un programa d'activitats aquütiques
pe r a la prime ra infànc ia ha de tendir
cap a la co nsec uc ió de l' auto no mi a,
de manera que permeti que cada ne n
descobre ixi i consolidi e ls patrons
moto rs que Ii permeten despl ega r la
seva activitat a l'ai g ua a mb èx it.
Aquest procés ha de ser un ve rtader
apre nentatge e n e l qua l e l propi nen
diri geixi i organi tzi la seva conducta
i no un condi c io name nt de respos tes
que s 'auto matit zen pe r garantir la s upervivè nc ia .
Com les capac itats inicia ls de l nadó són
mo lt limitades, cree m situacion s interapuzds.EdUCD<i6 fÍ1i(D i E!jIDrtl1997 (48) 34·46

mèdies (uti litze m te mporalme nt suports manual s. material auxiliar. etc .)
com a pro bl e mes que ha de reso ldre. La
pràuica variada. segons la teoria
d' Aprenentatge Motor d ·Schmidt. perme trà que el ne n construeixi esque mes
d ' acció cada cop més elaborats. És impurtant que aquest procés sigui un descobrime nt personal (que inclou la imitac ió directa o diferida) i no la repetició
imposada de patron s ad ult s més o
me nys adaptats que. d' altra banda. e l
ne n me nor de cinc anys no està e n
condi c ions de copiar. pe rquè només té
un cont ro l incipi e nt sobre la seva motri citat segmentària .

rOl'AClo. J, ( l'IXO): Nada r ml/e.' de " I/e/(/r: lo.'
I/i,;m (//!{ihim . Madrid . Paraninfo.
rR¡\N('o. P y ¡\ \' A ~~O. r . ( l'IXO) : N""''';';I/ :

Un programo d'octivitots oquàtiques
per a les primeres edots ho de ser un
projecte educatiu complet centrat en
el vertoder protagonisto que és el
nodó, omb les seves copocitots
potenciolment iI·limitades.
Ho de ser un projecte ombiciós en el
sentit que contribueixi a enriquir-se
el desenvolupament infantil i
serveixi, en definitivo, per fer
«personetes» més lliures.
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