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1. PRESENTACIÓ 

 

1.1 Història 

El Centre d’Educació Especial Montserrat Montero va ésser creat el 3 de maig de 1965, 
amb el nom de Verge de Montserrat, partint de la preocupació d’un grup de pares amb 
fills amb retard mental als qui era necessari proporcionar una educació adequada. 

Així, el 28 de juny de 1965, es va constituir l’Associació Patronat Comarcal de Pares de 
Nens amb Disminució Psíquica.  L’Ajuntament de Granollers va cedir el primer local, 
situat al carrer de Torras i Bages, on varen rebre atenció 9 alumnes.  

És al setembre de l’any 1978 que s’inaugura l’actual Centre d’Educació Especial 
Montserrat Montero, situat a les rodalies de la ciutat de Granollers, sobre la serra de 
Palou, comunicat per la carretera de Valldoriolf, que va des de la Torreta  fins a Vilanova 
de la Roca. 

Actualment l’escola està gestionada pel Consorci Administratiu d’Educació Especial 
Montserrat Montero, que té com a objectiu l’atenció del alumnes amb discapacitat 
intel·lectual  de la comarca del Vallès Oriental. 

1.2 Finalitat  

Acollim nens i nenes en edats compreses entre els 3 i els 20 anys, amb alteració del 
desenvolupament psíquic i/o cognitiu   amb  trastorns associats o sense (motrius, 
sensorials, conductuals…) independentment del grau de disminució, que en algun 
moment de la seva escolaritat o al llarg d’aquesta, necessiten una atenció educativa més 
específica que la que els  pot oferir l’escola ordinària. 

L’abordatge de l’alumne no es fa tant a partir del seu handicap sinó que, atenent  les 
seves necessitats educatives especials, se li facilita el fet de poder accedir als diferents 
aprenentatges, potenciant al màxim les capacitats individuals per ajudar-los al creixement 
personal i poder reeixir amb tots els elements possibles per viure qualitativament a la 
societat on viu. 

Certament la nostra escola no s’organitza a partir d’un concepte diagnòstic que únicament 
destaqui la “síndrome” o “malaltia” de l’alumne, sinó que ens basem en un concepte ampli 
del diagnòstic, on encara que tenint en compte una categorització inicial, que habitualment 
és donada per l’especialista que hagi atès el nen/a en els primers anys de vida, també es 
valoraran aspectes diagnòstics ben diferenciats on es descriguin aquelles àrees més 
desenvolupades i les més afectades de cada alumne.  
 
Creiem que solament així podem dissenyar estratègies d’intervenció educativa molt 
ajustades a les necessitats educatives especials de cada alumne, fugint del concepte de 
“malalt” i atenent-lo a partir de les seves possibilitats de desenvolupament per tal d’ajudar-
lo en l’adquisició de tots aquells aprenentatges que li seran útils per al seu creixement 
global. 
 
Agrupem l’alumnat atenent la seva edat cronològica, amb un ampli marge, i les seves 
capacitats i necessitats per assolir els objectius del currículum escolar establert amb 
caràcter prescriptiu pel Departament d’Ensenyament. 
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El referent a l’hora de planificar la tasca docent sempre és el mateix que el de l’escola 
ordinària, adaptat però, a la nostra realitat i tipologia d’alumnes.  
 
El marc de referència metodològic, ha estat bàsicament  "l'escola activa" amb aspectes i/o 
intencions de la concepció constructivista de l'aprenentatge. 
 
1.3 Equip tècnic 
 
L’equip docent esta format per professionals especialistes en educació especial, així com 
psicòlegs, pedagogs, psicopedagogs, fisioterapeutes, logopedes, educadors i 
especialistes en activitats aquàtiques per a alumnat amb discapatitat. 
 
Es treballa en equip, on la planificació i la presa de decisions col·lectives es fan 
conjuntament, es consensuen els diferents criteris metodològics i d’avaluació. 
 
Tot l’equip docent tenim la possibilitat de millorar la nostra formació mitjançant cursos i 
seminaris especialitzats relacionats directament amb les necessitats del nostre alumnat. 
 
Creiem molt important  poder establir un “bon vincle”, professional-alumne-família, ja que 
això, facilita i predisposa a l’alumne cap al creixement personal i, per tant, cap a la 
construcció de qualsevol aprenentatge. 
 
Es potencia la participació de les famílies a través de l’Associació de Mares i Pares i amb 
les diferents reunions amb els professionals de l’escola. 
 
Ens esmercem a aconseguir  un cert “esperit d’escola”, una certa comunitat de valors 
compartits, amb els quals ens  sentim identificats més enllà dels propis valors i opcions 
personals. 
 
1.4 Característiques de l’edifici 

El Centre està construït sobre un espai de 2,5 hectàrees de terreny, el que permet 
disposar d'una gran quantitat d’espais oberts. 

La morfologia del lloc ha permès que els edificis s’adaptin a la rasant del terreny. Així 
s’han possibilitat múltiples relacions entre l’espai exterior i l’interior, i ha potenciat la 
construcció en una sola planta, la qual facilita el desplaçament dels alumnes amb 
discapacitat motriu. 

El complex es compon d’un mòdul administratiu i serveis generals, quatre mòduls 
dedicats a l’activitat docent. En un dels quals s’hi troben les instal·lacions esportives 
cobertes (piscina climatitzada, vestuaris, gimnàs i dues aules d’usos polivalents). 
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2. JUSTIFICACIÓ DEL  PROJECTE 

A principis dels anys setanta,  l’equip tècnic  juntament amb els arquitectes que es varen 
encarregar del projecte de construcció de la nova escola, dissenyaren  una piscina 
climatitzada perquè tots els alumnes disposessin d’aquesta instal·lació, adaptada a les 
seves necessitats. 

És a les hores que es va fer un projecte d’activitat aquàtica, molt avançat i innovador per 
a l’atenció dels nens i nenes amb discapacitat a la nostra ciutat.  

Aquest projecte en el seu moment va ser modèlic i encara ho és avui en dia,  així que 
després de 40 anys encara seguim essent un model d’intervenció psicomotriu en el camp 
aquàtic, tan a Catalunya com a la resta de l’Estat Espanyol. 

Actualment, tenim matriculats al centre 130 alumnes, amb una gran diversitat d’edat i de 
discapacitat, aquest és el motiu per el qual, ha estat necessari  replantejar el projecte per 
adaptar-lo a les necessitats de l’alumnat, tant pel que fa a l’atenció personal rebuda com 
a la millora de les instal.lacions. 

 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT AQUÀTICA 

Tal com contempla el Projecte Educatiu de Centre, la finalitat d'aquesta activitat és 
facilitar a l'alumne el coneixement d'un medi diferent d'una forma constant, gaudint de 
totes les seves possibilitats i potenciar així, totes les seves capacitats psicomotrius, tenint 
en compte que l'activitat aquàtica al centre, constitueix una part molt significativa de l’àrea 
d'educació física.  

De les activitats que es desenvolupen a la piscina se’n responsabilitzen  dos educadors 
de l’equip docent amb la titulació corresponent: monitors de natació i tècnics en 
salvament aquàtic, amb formació específica en discapacitat intel·lectual, motriu, sensorial, 
i trastorns de personalitat i/o conducta.  

Les fisioterapeutes de l’escola hi treballen amb els alumnes més greument afectats, 
conjuntament amb els monitors de piscina. 

Tots els alumnes de l'escola disposen d'una sessió setmanal per fer aquesta activitat. 

Es treballa amb el grup classe seguint la programació corresponent, tot i que l'activitat 
que es realitza pot abordar-se de forma individual o en grup, depenent dels requeriments i 
característiques de cada alumne. 

Els monitors de piscina col·laboren estretament amb els tutors de cadascuna de les aules 
per tal de prendre decisions sobre la planificació dels objectius comuns, per tal d'actuar 
amb coherència,  potenciant-los i reforçant-los. 
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Aspectes educatius en què incideix l'activitat  aquàtica: 
 
Autonomia 
 
Amb alumnes que tenen discapacitat motriu  que depenen d'una cadira de rodes, d'un 
caminador, o de l'assistència d'un adult, els permet una mobilitat excepcional en què 
només amb l'ajuda de material de flotació, si s’escau, poden desplaçar-se per iniciativa 
pròpia i experimentar amb el seu cos la sensació de flotació. A més, el treball de canvis 
posturals a què invita el medi aquàtic, reforça els que experimenten fora de l'aigua.  
 
Així mateix, aprendre a nedar i estar familiaritzat amb el medi és important per a tothom, 
més per aquells que són dependents en altres contextos de la vida quotidiana i que ara, 
quan dominen el medi o senzillament s'hi han familiaritzat, es valen per si mateixos i no 
requereixen de l'atenció absoluta de l'adult a la platja, en un parc aquàtic, a la piscina, etc. 
 
Reforç de la bipedestació 
 
Alguns alumnes presenten dificultats a l'hora de caminar tot i que no depenguin sempre 
d'una cadira de rodes o de l'assistència de l'adult. Per aquests, el treball de la 
bipedestació en un medi desgravat, que contribueix a la lleugeresa dels moviments, i 
inestable com és l'aquàtic, esdevé un reforç que incrementa la seva habilitat i seguretat en 
els desplaçaments en el medi terrestre. 
 
Disminució del to muscular i estimulació basal 
 
L'aigua és un element que ajuda a l’adequació del to muscular, a la realització d'una 
gimnàstica vascular que afavoreix la irrigació de l'aparell locomotor amb la conseqüent 
millora de la mobilitat. És un factor decisiu en el treball de la hipertonia muscular.  
 
Així mateix el medi aquàtic, és un dels medis més favorables per al treball de l'estimulació 
basal amb alumnes molt greument afectats. 
 
Intervenció amb alumnes amb Trastorn Generalitzat d el Desenvolupament (TGD) 
 
L’objectiu fonamental a treballar amb els al alumnes amb autisme i psicosi infantil i juvenil, 
és potenciar al màxim la relació amb els altres i la comunicació. El medi aquàtic és un 
recurs lúdic que té un atractiu especial per aquests nens i nenes, en el qual es poden fer 
múltiples i diverses activitats per millorar aquesta relació i comunicació amb l’entorn. 
 
Contribució a la interacció social 
 
L'activitat aquàtica a l’escola, possibilita la relació dels alumnes de diferents nivells, la qual 
serveix d’estímul i motivació pels alumnes amb més dificultats. 
 
Mitjà per a la integració social 
 
Els alumnes amb dificultats per a l'aprenentatge i la integració social, obtenen amb el 
domini d’aquest mitjà, un ventall de possibilitats per al creixement personal, 
l'autosatisfacció, l’autoestima i la relació amb l'entorn en el context de les activitats 
esportives i lúdiques fora del centre tan amb la família com amb els amics. 
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Un espai per a l'autorealització 
 
A l'escola, els alumnes discapacitats intel·lectuals troben limitacions en l'àmbit d'activitats 
basades en la capacitat cognitiva i intel·lectual, en canvi obren una porta d'aprenentatge, 
de gaudi i de realització personal, en les possibilitats que els ofereix el medi aquàtic en 
relació a les capacitats i habilitats físiques. 
 
 
L'activitat aquàtica i l'educació física 
 
Els continguts  i objectius de l'àrea d'educació física i de psicomotricitat, es treballen 
globalment en les sessions aquàtiques: control i consciència corporal, habilitats motrius 
bàsiques i específiques, el joc, etc.  
 
Programació dels diferents nivells  
 
Per atendre la gran diversitat d’alumnes de l’escola tant pel que fa a les edats, com pel 
que fa als nivells d’aprenentatge, l’escola disposa de 5 nivells de programació (Veure 
annex 1), on hi consten els continguts, els objectius,  les activitats, el material i  l’avaluació 
per cada grup. A continuació annexem aquestes i les il·lustrem amb fotografies del treball 
amb cada nivell d’aprenentatge. 
 

4. PISCINA CLIMATITZADA A L’ESCOLA 

 
Degut a l’estat en que es troben les instal·lacions de la piscina de l’escola, el  curs passat 
es va valorar la possibilitat de fer aquesta activitat en instal·lacions municipals o privades 
de la nostra ciutat.  
 
En l’estudi que vàrem fer, es va constatar que en aquest tipus d’instal·lació, no es 
donaven les condicions necessàries per treballar amb la totalitat dels nostres alumnes. 
 
Les condicions mínimes requerides són: 
 
Temperatura de l’aigua adequada 

 
Els alumnes amb problemes greus de salut i amb discapacitats motrius greus i 
permanents, necessiten que la temperatura de l’aigua estigui entre 32 i 34º C i la 
temperatura ambient no inferior als 24-25ºC. Hem de tenir en compte que molts tenen 
problemes cardíacs, respiratoris,  renals, circulatoris, epilèpsia, dificultats en regulació de 
la temperatura corporal i  en la tonicitat muscular degut a la paràlisis infantil que pateixen 
des del naixement. 

 
Estalvi en el desplaçament en quant a temps i costo s 
 
Per desplaçar-nos necessitem vehicles adaptats per almenys 6/8 cadires de rodes. Els 
autocars que disposen d’aquesta adaptació tenen 50 places que cal omplir per poder 
assumir el cost. Una vegada a la piscina no es poden atendre tots aquests alumnes ja que 
la ratio monitor alumne és inviable. 
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Vestuaris, dutxes i  banys adaptats 

 
Els alumnes  amb cadira de rodes necessiten camilles i grues per poder-los vestir i 
desvestir prop del vas de la piscina, i sense barreres arquitectòniques. Les piscines  no 
disposen d’aquestes infraestructures. 

 
Treball amb grup reduït 
 
La ratio de personal pels alumnes petits, pels greument afectats i alguns alumnes amb  
autisme i psicosis infantil, és d’un monitor per cada alumne durant trenta-quaranta minuts, 
per tant això solament és possible si la piscina està situada a la mateixa escola. 

 
Monitors especialitzats en educació especial i en a ctivitat aquàtica 
 
Els monitors encarregats de l’activitat aquàtica a l’escola són dos educadors del centre, 
especialitats en educació especial, monitors de natació i tècnics en salvament aquàtic, a 
més d’estar formats en estimulació basal i psicopedagogia.  

 
Fisoterapeutes  especialitzats en activitat aquàtic a i en educació especial 

 
Els fisioterapeutes  fan part del tractament dels alumnes amb greus discapacitats motrius 
dins de la piscina aprofitant la ingravidesa i la temperatura de l’aigua. 

 
Confiança  de l’alumnat amb els professionals de l’ escola 

 
El fet que a la piscina hi hagi el mateix personal que a l’aula, al menjador, al pati, a les 
excursions i altres activitats docents, fa que els alumnes estiguin tranquils i confiats, i per 
tant que el treball a l’aigua tingui totes les garanties d’èxit. 

 
Relació de l’alumnat amb els seus companys de l’esc ola 
 
Aquesta activitat permet crear estratègies per treballar, el respecte, l’autocontrol i 
l’empatia amb els alumnes amb dificultats de relació i comunicació, i sobre tot amb els que 
pateixen alteració greu del conducta i de la personalitat.  
 
 

El fet que les instal·lacions estiguin a l’escola, permet que es pugui treballar amb el temps 
necessari qualsevol aspecte que requereixi una atenció especial d’acord amb la línia de 
treball del centre. 
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Annex 1: 
 
 
 
• Nivell I: Programa de bany 
• Nivell II: Programa de requisits prèvis 
• Nivell III: Programa d’autonomia 
• Nivell IV: Programa de domini del medi 
• Nivell V: Programa de desenvolupament d’habilitats i capacitats fisico-esportives 
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NIVELL I : PROGRAMA DE BANY   
 

CONTINGUTS 
 

OBJECTIUS AVALUACIÓ  MATERIAL  
 

 
• Familiarització amb l’entorn i el medi. 
• Acceptació de l’aigua per part del nen 
• Adaptació a un mitjà diferent del habitual 
• Percepció de la sensació d’estar dintre 

l’aigua de manera natural i espontània. 
• Goig agradable per la temperatura ideal 

de l’aigua i l’ambient. 
• Sensació de benestar mentre dura 

l’activitat. 
• Percepció de les diferents sensacions que 

proporciona l’aigua . 
• Sensibilitat per les diferents temperatures 

de l’aigua. 
• Diferenciació entre fred-calent, dintre-fora i 

sec-moll. 
• Consecució del to muscular idoni per 

poder fer amb l’adult desplaçaments 
vestibulars  

      amplis. 
• Treball de relació i confiança  
      amb l’adult i amb el grup. 
 

 
• Conèixer un medi diferent a l’habitual. 
• Proporcionar a l’alumne la sensació de 

seguretat a través del contacte corporal 
dins l’aigua. 

• Gaudir de les diferents sensacions que 
proporciona l’aigua a tot el cos.   

• Aconseguir la tonalitat muscular mes 
adequada possible per a cada exercici 

• Gaudir de l’activitat. 

 
• Es veu el nen a l’aigua tranquil i sense 

angoixa. 
• Adopta el to muscular més adient per 

l’activitat proposada. 
• Reacciona davant les diferents 

temperatures de l’aigua de la mànega. 
• Assenyala les parts del cos que té molles. 
• Es desplaça caminant pel primer graó. 

 

 
• Barra flotant 
• Superfícies flotants 
• Màrfega  
• Pneumàtics 
• Braçals 
• Galledes 
• Pots 
• Joguines varies 
 

 
ACTIVITATS: 
• Agafar el nen en posició vertical pressionant-lo cap a un mateix per donar-li sensació de seguretat. 
• Introduïr el nen progressivament dintre l’aigua. 
• Agafar el nen com en la primera activitat i fer desplaçaments per dintre el vas. 
• Estimular les mans, cames, i després tot el cos fent servir el doll d’aigua calenta. 
• Agafar el nen amb l’ajuda del material auxiliar més adient i passejar-lo per diferents nivells de la piscina sense deixar-lo anar i donant-li sensació de seguretat. 
• Mullar el nen i l’adult per sobre la superfície de l’aigua. 
• Pujar i baixar un parell de graons i començar a conèixer la delimitació d’aquest. 
• Amb l’ajuda de l’adult caminar per diferents nivells de la piscina. 
• Amb ajuda de material auxiliar flexionar i estirar colzes, genolls i malucs. 
• Obrir, tancar, pujar i baixar cames i braços. 
• Amb material auxiliar fer petits desplaçaments. 
• Mullar-se una part del cos i diferenciar-la de la que està seca. 
• Utilitzar la mànega per jugar amb diferents temperatures, per diferenciar entre fred i calent. 
• Adonar-se de les persones que estan dintre i fora de l’aigua. 
• Jugar amb diferents joguines i desplaçar-se pel primer graó. 
• Agafat a la barra fer desplaçaments laterals. 
 
 
CRITERIS METODOLÒGICS 
Per assolir els objectius d’aquest nivell utilitzarem la pedagogia basada en l’encontre: Estimulació Basal  (Veure annex II) 
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NIVELL II: PROGRAMA DE REQUISITS PREVIS  
 

 

CONTINGUTS 
 

OBJECTIUS AVALUACIÓ  MATERIAL  

 
• Relació de confiança amb els monitors. 
• Estimulació de respostes re orientatives.  
• Desenvolupament de la sensibilitat 

vestibular.  
• Activació de les respostes extensores en 

espinals.  
• Activació de les respostes tòniques 

activadores. 
• Execució de diferents respiracions sobre 

l’aigua.  
• Coneixement dels conceptes sobre – sota, 

a dalt – a baix, dintre – fora. 
• Cooperació per part del nen en els 

diferents exercicis. 
• Participació al demanar-li que bufi.  
 
 
 
 
 

 
• Reorientar el cos per aconseguir una 

posició adient a l’aigua.  
• Tenir respostes posturals amplies. 
• Establir una bona relació amb els monitors 

i confiar en les seves actituds. 
• Saber recuperar la posició inicial després 

d’un desequilibri.  
• Mantenir-se en equilibri horitzontal, amb el 

cap fora de l’aigua, en diferents situacions.  
• Coordinar els diferents moviments del cos 

per arribar a una posició d’equilibri adient.  
• Tonificar o relaxar la musculatura per 

aconseguir el desequilibri – equilibri que 
se li demana. 

• Mantenir-se en el medi sense angoixes 
davant d’un desequilibri.  

• Bufar sobre de l’aigua amb o sense 
contacte d’aquesta a la cara. 

• Treballar i reforçar els conceptes: sobre – 
sota, a dalt – a baix, dintre – fora. 

 
• Realitza tot sol desplaçaments laterals i 

circulars a la màrfega sobre la seva 
panxa. 

• Es desplaça amb la barra sense tenir 
contacte amb el terra.  

• Troba la posició vertical després d’un 
desequilibri. 

• Manté el cap fora de l’aigua quan se’l 
desplaça d’un costat a l’altre. 

• Bufa bé sobre l’aigua. 
• S’adona del que sura i del que s’enfonsa. 

 
• Barres flotants 
• Màrfega 
• Pneumàtics 
• Mànega 
• Ovnis 
• Estrelles de mar  
• Cercles   
• Barres amb pes  
• Pilotes  
• Joguines varies  

 
ACTIVITATS: 
• Agafar el nen per les aixelles realitzant lentes i rítmiques inclinacions laterals anteroposteriors del cap. 
• Amb la màrfega sobre la vorera de la piscina, col·locar al nen en posició prona per realitzar passivament desplaçaments laterals i circulars sobre la panxa. 
• Prendre el nen pel maluc, d’esquena al monitor i deixar-li els braços lliures, mantenint el cap fora de l’aigua.  
• Deixar que el nen es desplaci lliurement agafat a una barra flotant. Quan perd el contacte amb el terra es subjectarà a aquesta, penjant-se de les aixelles i buscant la posició horitzontal 

(extensió de nuca i espinals). 
• Recuperació del pla horitzontal, si es perd, utilitzant l’extensió de la musculatura lumbar (posició supina). 
• Recuperació del pla horitzontal, si es perd, però fent intervenir la musculatura del tronc anterior (rectes i lumbars), posició prona. 
•  Utilitzant les barres flotants, realitzar combinacions entre els braços i el tronc amb respostes tòniques equilibradores en les parts oposades.  
• Bufar sobre l’aigua sense mullar-se la cara. 
• Posar la boca sobre l’aigua i fer el vaixell. 
• Amb les mans agafades a la barra, posar la cara dintre de l’aigua i bufar. 
• Diferenciar entre els objectes que son sobre o sota de l’aigua utilitzant joguines que suren i/o s’enfonsen. 
• Treballar les parts del cos que son dins de l’aigua i les que son fora (dintre – foral). 
• Jugar amb la mànega per treballar els conceptes dalt i baix. 
• Flexionar i estirar colzes, genolls i malucs amb un mitjà per surar. 
• Obrir, tancar, pujar i baixar cames i braços amb un mitjà per surar. 
• Fer moure els ovnis per sobre l’aigua bufant sobre ells. 
 
 
CRITERIS METODOLÒGICS 
Per treballar en aquest nivell ens basarem en la pedagogia de l’encontre: Estimulació Basal  (Veure annex 2) 
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NIVELL III: PROGRAMA D’AUTONOMIA  
 

CONTINGUTS OBJECTIUS AVALUACIÓ  MATERIAL  
• Familiarització i coneixement del medi 

aquàtic. 
• Familiarització i coneixement del cos en 

relació al medi aquàtic. 
• Respiració estàtica (adaptació de la 

respiració al medi). 
• Respiració dinàmica (coordinació de la 

respiració amb moviments a l’aigua). 
• Flotacions parcials amb material auxiliar o 

ajuda d’un company.  
• Flotacions globals amb elements auxiliars. 
• Flotacions globals en apnea inspiratòria 

variant la posició del cos.  
• Coneixement i experimentació de totes les 

possibilitats de desplaçament a l’aigua, 
dominant els canvis de trajectòria.  

• Coneixement dels conceptes sobre – sota, 
calent – tebi – fred, dintre – fora. 

• Coneixement de les vies respiratòries nas 
i boca.  

• Cooperació del nen al realitzar els 
diferents exercicis.  

• Respecte per tots els companys. 
• Respecte per tot el material.  
 
•  

• Autonomia en el medi aquàtic. 
• Conèixer i familiaritzar-se en el medi 

aquàtic. 
• Conèixer el cos en relació amb el medi 

aquàtic. 
• Dominar les fases respiratòries inspiració 

– expiració (lenta o explosiva). 
• Dominar els fases de bloqueig respiratori, 

apnea inspiratòria i espiratòria.  
• Combinar la respiració amb la propulsió. 
• Flotar parcialment amb l’ajuda d’un 

company.  
• Flotar globalment amb material auxiliar. 
• Flotar globalment en apnea inspiratòria.  
• Dominar les diferents propulsions amb 

material auxiliar.  
• Dominar les propulsions sense material 

auxiliar. 
• Dominar les propulsions amb canvis de 

trajectòries. 
• Treballar i reforçar els conceptes sobre – 

sota, calent  tebi – fred, dintre – fora. 
• Conèixer les vies respiratòries nas i boca. 
• Cooperar amb el monitor i amb els 

companys al realitzar els diferents 
exercicis. 

• Respectar els companys. 
• Respectar el material. 

• S’adapta al medi. 
• Es desplaça sol. 
• Controla el ritme respiratori. 
• Domina les principals flotacions. 

• Barres flotants 
• Taules 
• Pneumàtics  
• Ovnis 
• Estrelles de mar   
• Cercles  
• Barres amb pes  
• Pilotes  
•  

ACTIVITATS:  
• Assegut a la vorera picar de peus.  
• Assegut a la vorera, mullar-se les diferents parts del cos. 
• Assegut a la vorera, mullar als companys. 
• Pujar i baixar pels graons de la piscina.  
• Agafar aire i bufar fent bombolles. 
• Agafar aire i fer moure un objecte flotant al bufar. 
• Agafar aire i fer moure un objecte però bufant de cop una vegada i una altra. 
• Inflar un globus i observar que passa si es desinfla dintre de l’aigua.  
• Capbussar-se i descobrir el color d’un objecte amagat. 
• Capbussar-se i mantenir-se assegut al fons.  
• Executar diverses flotacions utilitzant una barra flotant que farà d’eix. 
• Fer l’avió (mantenir-se amb els braços estirats subjectant dues taules amb ambdues mans i 

provar que les cames surin. 
• Flotar en posició ventral col·locant la barra flotant a diferents parts del cos: 

- Mantenir-la sota les aixelles 
- Aguantar-la amb ambdues mans i els braços estirats 
- Col·locar-la al nivell de la cintura i deixar lliures les cames i els braços. 

• Repetir l’activitat anterior en posició dorsal. 

ACTIVITATS:  
• Fer surar a un company agafant-lo per l’esquena, aconseguint que deixi lliure les extremitats 

(en aquest cas s’adoptarà la posició dorsal, malgrat la seva dificultat, gràcies a la confiança 
que representa l’ajuda d’un company). 

• Repetir l’activitat anterior però amb desplaçament. 
• Repetir l’activitat anterior però agafant-se per diferents llocs: nuca, mans, peus... 
• Mantenir els peus subjectes a la vorera del vas i surar amb l’ajuda d’un flotador agafat amb 

les mans. 
• Flotar globalment amb material auxiliar que no sigui fix. 
• Realitzar la flotació lliure amb ambdues posicions, dorsal i ventral. 
• Fer la medusa: capbussar-se en posició de gatzoneta agafant-se les cames i deixar que 

l’aigua et mogui pel vas. 
• Picar de peus a la barra fixa (peus crol i esquena). 
• Picar de peus crol amb la barra flotant i després amb la pala.  
• Repetir l’activitat anterior però picant de peus esquena.  
 
• Planxa: picar de peus amb els braços estirats al davant.  
• Picar peus esquena subjectat pel monitor a nivell de la nuca i després lliure.  
• Fer desplaçaments en posició ventral i dorsal. 

CRITERIS METODOLÒGICS: 
Per treballar en aquest nivell ens basarem en la pedagogia de l’encontre : Estimulació Basal.  Començant a treballar també l’autonomia de l’alumne 
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NIVELL IV: PROGRAMA DE DOMINI DEL MEDI  
CONTINGUTS OBJECTIUS AVALUACIÓ  MATERIAL  

• Execució de desplaçaments amb material 
auxiliar divers. 

• Desplaçaments sense material auxiliar 
tant surant com capbussant-se. 

• Iniciació dels exercicis natatoris tant de 
crol com d’esquena. 

• Execució de diversos girs sobre si mateix. 
• Execució de salts tant a l’interior de la 

piscina com a fora. 
• Llançaments i recepcions. 
• Respecte pel material de la piscina. 
• Higiene del propi cos a l’entrar i sortir de la 

piscina. 
• Respecte pel material propi i el dels 

companys. 
• Ordre a l’hora de portar a terme les 

activitats. 
 

• Domini del medi aquàtic. 
• Desplaçar-se correctament per qualsevol 

punt de la piscina amb material auxiliar. 
• Desplaçar-se lliurement per qualsevol punt 

de la piscina nedant sense el recolzament 
del material auxiliar. 

• Nedar correctament peus crol i peus 
esquena. 

• Nedar l’estil de crol. 
• Nedar l’estil d’esquena. 
• Girar sobre l’eix vertical del propi cos 

dintre de l’aigua. 
• Fer la tombarella endavant dintre de 

l’aigua. 
• Fer la tombarella endarrere dintre de 

l’aigua.  
• Saltar d’un graó a un altre sense caure. 
• Saltar de peus a l’aigua, de cara i 

d’esquena. 
• Saltar a l’aigua de gatzoneta. 
• Saltar a l’aigua de cap. 
• Llançar pilotes o cercles als companys i 

monitors. 
• Recepcionar bé la pilota o el cercle llançat 

per els companys o monitors. 
• Conèixer el material auxiliar i la seva 

utilització. 
• Utilitzar correctament el material. 
• Conèixer el lloc on es guarda el material 

una vegada finalitzada l’activitat. 
• Dutxar-se abans d’entrar a la piscina i un 

cop finalitzada l’activitat. 
• Tenir cura del material propi i respectar el 

material dels companys. 

• Fa correctament els exercicis de crol amb 
la taula.  

• Fa correctament els exercicis d’esquena 
amb la taula. 

• Neda crol correctament sense aturar-se al 
llarg de tota la piscina. 

• Neda esquena correctament sense aturar-
se al llarg de la piscina.  

• Salta a l’aigua de peus i de cap. 

• Barres flotants 
• Taules flotants 
• Cercles 
• Pilotes 
• Màrfegues 
• Sureres 
•  

ACTIVITATS:  
• Amb la pala o la barra flotant agafats amb les mans i picar peus crol. 
• Amb la pala o la barra flotant agafats amb les mans fer punt mort de crol. 
• Amb la pala o la barra flotant darrera la nuca picar de peus esquena. 
• Amb la pala a sobre de la panxa picar peus esquena. 
• Amb la pala a sobre de la panxa fer punt mort d’esquena. 
• Amb els braços estirats al davant fer l’exercici de la planxa. 
• Nedar l’estil de crol amb els braços estirats i el cap dintre de l’aigua, mirant de treure’l pel 

costat per respirar. 
• Amb els braços estirats al costat del cos i en posició supina, picar de peus esquena. 
• Nedar l’estil d’esquena sense perdre la posició. 
• Drets dintre de l’aigua i a l’alçada del quart i cinquè graó fer un quart de gir en un sol salt. 

Després fer mig gir sencer. 
• Drets en el primer graó baixar fent salts fins arribar al cinquè i tornar a pujar. 
 

ACTIVITATS:  
• Fer salts de peus a l’aigua des de diferents alçades de la piscina.  
• Amb les màrfegues situades a la part més fonda, i amb mitja màrfega fora de l’aigua lliscar 

per aquesta caient a l’aigua de cap. 
• Llançar-se a l’aigua en diferents posicions (estirats, ajupits i de genolls) fins arribar a tirar-se 

de cap.  
• Llançar amb força la pilota per sobre de la surera. 
• Posats un noi al costat de la surera i un altre noi a un altre, palmejar la pilota d’una banda a 

l’altra sense que caigui a l’aigua. 
• Anar a buscar el material que es necessita per realitzar l’activitat proposada i tornar-lo al seu 

lloc una vegada finalitzi. 
• Deixar les sabatilles ben posades i la tovallola penjada a la barra per inicia l’activitat de 

piscina. 
• No deixar caure al terra cap tovallola de les que ja estiguin al seu lloc. 
• Anar a la dutxa abans de començar l’activitat i al finalitzar. 

CRITERIS METODOLÒGICS:  
En aquest nivell treballarem les activitats donant la màxima autonomia a l’alumne. 
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NIVELL V: PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT D’HABILITATS I CAPACITATS FISICO-ESPORTIVA  
 
 
 
             CONTINGUTS 
 

                  OBJECTIUS AVALUACIÓ                MATERIAL  

 
• Realització d’exercicis  d’ escalfament  

,estiraments i relaxació. 
• Desenvolupament de les capacitats 

condicionals. 
• Perfeccionament dels estils de crol i 

esquena. 
• Domini de l’estil de braça. 
• Iniciació a l’estil de papallona 
• Iniciació al waterpolo 
• Iniciació a la natació sincronitzada 
• Iniciació al salvament aquàtic. 
• Nocions bàsiques sobre la relació cos- 

activitat fisico-
esportiva.(escalfament,entrenament,lesion
s,etc.) 

• Normes i reglament bàsic dels esports 
aquàtics. 

• Coneixement i acceptació de les pròpies 
possibilitats i  limitacions. 

• Valoració de l’esforç com a factor de 
progrés personal. 

• Actitud de cooperació i solidaritat amb els 
companys 

• Associació entre esport i activitat física 
amb qualitat de vida i salut. 
 

 
• Desenvolupar les capacitats condicionals: força, velocitat, 

resistència i flexibilitat. 
• Iniciar les activitats aquàtiques esportives: natació,  waterpolo, 

natació sincronitzada i salvament aquàtic. 
• Preparar-se per iniciar  l’activitat física: estirar i escalfar. 
• Fer exercicis d’estiraments i relaxació en acabar l’activitat física.  
• Ser capaç de desenvolupar les pròpies capacitats: força, 

resistència, velocitat i flexibilitat   
• Condicionar la intensitat de l’exercici a la seva durada i exigència. 
• Nedar crol i esquena amb una propulsió eficient. 
• Controlar les diferents fases del moviment de braços en el crol i 

l’esquena: entrada, remada i retorn. 
• Coordinar la respiració amb el moviment de braços crol. 
• Nedar esquena amb una posició correcte del cos a l’aigua. 
• Desplaçar-se amb fluïdesa en l’estil de braça. 
• Executar un moviment simètric i simultani tant de braços com de 

cames. 
• Coordinar la respiració amb el moviment de braços i cames.  
• Iniciar la propulsió de dofí. 
• Treballar l’entrada, remada i retorn en aquest estil. 
• Desplaçar-se amb la pilota entre els braços i el cap aixecat.  
• Iniciar el control de la trajectòria en el desplaçament.  
• Executar llançaments i recepcions amb la pilota.  
• Iniciar diferents desplaçaments específics de la natació 

sincronitzada. 
• Adaptar els desplaçaments de grup o individuals a la música 

(coreografia). 
• Iniciar alguna figura per parelles o de grup.  
• Desplaçar-se sense dificultat amb propulsió de patada de braça 

invertida. 
• Iniciar alguns arrastres per parelles. 
• Tenir coneixement de les fases de l’activitat aquàtica. 
• Familiaritzar-se amb la normativa bàsica dels esports aquàtics. 
• Aplicar les normatives quan practiquen els esports aquàtics. 
• Ser coneixedor de les pròpies possibilitats i limitacions. 
• Valorar els petits progressos i l’esforç fet per aconseguir-los. 
• Conèixer les normes i portar-les a terme en els jocs i esports 

aquàtics. 
• Col·laborar amb els companys en les activitats de tipus 

cooperatiu.  
• Mostrar una actitud de solidaritat en vers els companys.  
• Ser conscient de la repercussió que té sobre la salut i l’activitat 

física. 
 

 
• Fa correctament la propulsió en l’estil de 

crol? 
• La braçada de crol es correcte en les tres 

fases (entrada remada i retorn)? 
• Treu el cap per respirar  de forma 

correcte en l’estil de crol? 
• Adopta una posiciò plana en l’estil 

d’esquena sense perdre-la durant el 
desplaçament? 

• Neda l’estil de braça de forma simètrica? 
• Es capaç de guiar una pilota entre els 

braços mentre neda amb el cap aixecat? 
• Es desplaça adequant la velocita a la 

música? 
• Col-labora amb el grup en el moment de 

recollir el material? 
 

 

 
• Taules 
• Pull-boy 
• Aletes  
• Pilotes 
• Porteries 
• Cercles 
• Màrfegues 
• Sureres  
• Música 
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ACTIVITATS: 
• Amb les mans a la paret, una cama estirada i l’altre en flexió, estirar primer una cama i desprès l’altre. 
• Amb les mans a la paret, fer força contra la paret fins notar l’estirament dels braços. 
• Entre cada estirament, relaxar uns segons la musculatura per fer l’estirament següent. 
•  Amb la pala gran o petita agafada amb les mans, fer peus crol amb bona propulsió. 
• Amb la pala gran o petita fer punt mort de crol. 
• Ajustar la velocitat a la durada del exercici per poder mantenir el ritme durant tota la seva durada. 
• Nedar crol tenint especialment cura de fer una bona propulsió.  
• Amb el pull-boy entre les cames nedar braços crol treballant l’entrada la remada i el retorn. 
• Nedar crol treien el cap pel costat per agafar aire i bufar a dintre l’aigua tot l’aire abans de tornar a treure’l. 
• Nedar crol treballant el fet de treure el cap just abans d’iniciar el retorn del braç i tornar a posar-lo a l’aigua en el moment de l’entrada del braç. 
• Una vegada aconseguida la posició de flotació correcte , nedar l’estil d’esquena sense variar aquesta posició. 
•  Amb la pala agafada amb les mans, fer peus de braça tenint especial cura de la posició correcte dels peus i les cames al moment de la propulsió 
• Amb el pull-boy entre les cames, fer braços  braça amb el moviment dels braços simètric. 
• Nedar l’estil de braça tenint cura de la simetria i la simultaneïtat del moviment de braços i cames. 
• Amb la pala agafada amb les mans iniciar els peus de dofí en els malucs i deixar els genolls relaxats per aconseguir la propulsió adient. 
• El mateix exercici anterior amb un pull-boy a les cames per no obrir-les. 
• Amb el pull-boy a les cames, treballar els braços papallona, incidint en que  la remada tingui la força suficient per poder aixecar el cap i respirar. 
• Amb el pull-boy a les cames, fer braços papallona treballant la simetria d’aquest estil.  
• Nedar papallona sense parar-se i amb prou força de remada per poder treure el cap per respirar. 
• Nedar crol mantenint el cap fora de l’aigua. 
• L’exercici anterior però guiant una pilota amb les mans. 
• Nedar amb la pilota entre els braços i efectuar un llançament en arribar a la paret. 
• L’exercici anterior però guiant una pilota amb les mans 
• Nedar amb la pilota entre els braços i efectuar un llançament en arribar a la paret. 
• Jugar a waterpolo llançant la pilota i recepcionar-la correctament.  
• Posar música i desplaçar-se lliurement per la piscina seguint el ritme d’aquesta 
• Intentar aconjuntar els desplaçaments i la música muntant petites coreografies 
• Ajuntant-se per parelles, un sura i l’altre treballa diferents maneres de desplaçar al company 
• Aplicar en tots els exercicis la normativa de les activitats aquàtiques i anar sent coneixedors d’aquestes 
• Fer una valoració inicial per anar controlant els petits progressos amb els alumnes i aixi ser coneixedors de les millores a les que han arribat i l’esforç que cada un ha realitzat per aconseguir-les 
• Ajudar a recollir el material comú utilitzat una vegada s’ha acabat l’activitat 
• Ajudar a qualsevol company que ho necessiti tant mentre dura l’activitat aquàtica com en els vestuaris 
• Anar controlant les millores físiques en cada un i veure com influeix l’activitat física sobre la salut ( força, resistència,velocitat,agilitat) 
 
 
CRITERIS METODOLÒGICS: 
 
Donarem a l’alumne la màxima autonomia possible i demanarem la seva col·laboració amb la cura del material així com la conscienciació de les seves pròpies capacitats a l’hora de fer esport.   
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ANNEX 2 
 
L’Estimulació Basal: la pedagogia basada en l’encon tre 
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L’ESTIMULACIÓ BASAL: PEDAGOGIA BASADA EN L’ENCONTRE  
 
 
En la pràctica quotidiana que es desenvolupa a la piscina de l’escola es contemplen els plantejaments de l’estimulació basal per tal de 
respondre a les necessitats particulars i puntuals de cada alumne. Es tracta, en definitiva, d’una pràctica que es fonamenta en l’encontre 
amb l’altre i que procura respondre a les seves necessitats canviants. En aquesta trobada, que és un acte comunicatiu, els objectius se 
centren en que l’alumne prengui consciència de la pròpia identitat, de l’altre i del seu entorn a fi i efecte d’establir una relació: amb un 
mateix, amb l’altre i amb el món. No trobarem, partint de la premissa de que la intervenció serà sempre d’acord amb el moment en què es 
troba l’alumne (estat anímic, condicions de salut, motivacions variables, etc), una programació predeterminada o fixa: l’acció respondrà, 
com s’ha dit, a les situacions puntuals i sempre en procés de canvi de cada moment. Per descomptat, un factor que és condició 
indispensable per a aquest tipus de pràctica és l’observació i la sensibilitat en vers l’altre. 

Àmbits d’estimulació que engloba: 
 
� Estimulació somàtica: intervenció sobre el límit corporal i el moviment 
� Estimulació vestibular: de moviment extern a la rotació 
� Estimulació vibratòria: utilització d’aparells de vibromassatge i tècniques manuals 
� Estimulació gustativa-olfactiva 
� Estimulació visual: veure per mirar i intercanviar 
 
Temes essencials (Les necessitats, considerades des d’un punt de vista global, tenen a veure amb els següents temes essencials de la 
persona amb pluridiscapacitat): 
 
1. Mantenir la vida , vivenciar el desenvolupament 
2. Sentir la pròpia vida 
3. Vivenciar seguretat i construir confiança 
4. Desenvolupar un ritme propi 
5. Vivenciar l’entorn 
6. Establir una relació i crear un punt de trobada amb l’altre 
7. Donar sentit i significat 
8. Crear la pròpia vida 
9. Viure l’autonomia i la responsabilitat 
10. Desenvolupar-se i experimentar el món 
 


