
 

 

Iniciació a la natació 
 
Les activitats aquàtiques i la natació no només ofereix beneficis a nivell esportiu i de 

salut física sinó que també a nivell cognitiu. Nombrosos estudis afirmen que els 

processos psicològics superiors (atenció, percepció, pensament, planificació del 

comportament, personalitat, llenguatge i escriptura) són producte de l’activitat del 

còrtex cerebral, gran part d’elles del còrtex del lòbul frontal. 

Mendle (1999) parla sobre el que li passa al cervell quan entrem en contacte amb l’aigua. 

Ell diu que la informació que entra a l’encèfal procedent de les vies nervioses sensitives, 

passa al còrtex sensitiu. Però primer diu que les rames nervioses d’aquestes vies envien 

impulsos al sistema reticular activador, que estimula l’activitat i l’atenció en el còrtex 

cerebral. 

Partint d’aquests dos punts i que els infants i adolescents amb diversitat funcional tenen 

afectada alguna part del còrtex, normalment lòbul frontal, el que fem és activar 

mitjançant el medi aquàtic i les vies nervioses sensitives, l’activitat del còrtex cerebral la 

qual està desordenada amb l’objectiu de reorganitzar-la i educar-la. 

En aquesta activitat es pretén reforçar els 4 factors de la natació a la piscina gran: 

familiarització, respiració, flotació i propulsió. I, iniciar-se en el món de la natació 

començant a incorporar elements tècnics propis de cada estil. Partint però, de les 

capacitats individuals dels infants i no deixant de banda continguts psicomotors com 

l’esquema corporal, les percepcions espacials i temporals, la coordinació i els 

desplaçaments. 

 A més d’aprendre a nadar, els beneficis que busquem a l’activitat aquàtica segons 

Castilla són (2007): 

-Millora en la postura corporal 

-Alleuja tensions 

-Genera estats d’ànim positius 

-Ajuda a millorar els estats d’ansietat 

-Relaxa l’excessiva tonicitat muscular acumulada 

-Estimula el creixement i el desenvolupament 
psicofísic 

-Millora el desenvolupament psicomotor 

-Afavoreix l’autoestima 

-Millora la condició física general 

-Desenvolupa habilitats cognitives 

-Ajuda a desenvolupar el llenguatge i la 
comunicació 

 

 


