TALLER: Avantatges terapèutics del treball aquàtic. Utilització del mitjà
aquàtic com a eina terapèutica en la recuperació de lesions del aparell
locomotor.

L’objectiu principal d’aquest taller és exposar les possibilitats d’aplicació
del medi aquàtic per fomentar la salut, prevenir malalties i lesions, tractar,
rehabilitar i guarir mostrant el seu ampli ventall de possibilitats per fer una
intervenció precoç, sempre pensada per la posterior adaptació en “sec”, amb
l’ús d’un mitjà lúdic que ofereix unes possibilitats químiques i físiques
excepcionals, no sols en l'àmbit esportiu sinó també en tots els altres.

POSSIBILITATS DE TREBALL EN EL MEDI AQUÀTIC:
El medi aquàtic avarca diverses opcions de treball:
• És un medi desgravat que permet realitzar una rehabilitació precoç de
les lesions en estructures osteo-musculars.
• Es pot utilitzar per programar una sèrie d’exercicis amb l’objectiu de
prevenir una possible patologia (gimnàstica aquàtica).
• L’opció de la Balneoteràpia també pot aportar grans beneficis per a la
salut.

Submergir-se en el medi aquàtic facilita el treball del balanç articular,
proporciona l’opció de millorar la força muscular, permet mantenir i reforçar la
capacitat cardiovascular, facilita el treball de la flexibilitat, enriqueix la percepció
propioceptiva de forma global o analítica en totes les seves possibilitats.
Tanmateix, proporciona un benefici amb l’aspecte psicològic a les persones

que en gaudeixen. Finalment, en el món de l’esport permet anticipar-se en el
treball del gest esportiu. Tot aquest treball aquàtic es du a terme amb la finalitat
de realitzar a posteriori la seva transferència en el medi “sec i gravat”.
El treball dins del medi aquàtic cal que s’adapti a les característiques de
l’individu, ha de tenir en compte la temperatura idònia de l’aigua segons el
treball que s’hi vulgui programar i segons el material que es disposi.

INDICACIONS I CONTRAINDICACIONS DEL TREBALL AQUÀTIC
Les indicacions destacables per programar un treball aquàtic són;
patologies de l’aparell locomotor, problemes reumatològics, problemes
cardiovasculars, malalties respiratòries, afectacions neurològiques, obesitat,
diabetis i la hiperlipidèmia.
En canvi, les contraindicacions poden ser:
1. Generals:
-

Infeccions (pell contagi).

-

Ferides obertes.

-

Febre.

-

Infeccions a vies urinàries.

-

Al·lèrgia a les substàncies químiques de la piscina.

2. D’ ordre vascular i respiratori:
-

“Les clàssiques”:
Insuficiència coronaria no controlada,
Insuficiència cardíaca descompensada,
Hipertensió arterial no controlada.

-

Insuficiència del retorn venós i varius, en casos complicats.

-

Insuficiència respiratòria.

3. D’ ordre psicològic que cal analitzar prèviament.

En el taller es podrà experimentar un gran ventall d’exercicis de les
diferents regions anatòmiques segons objectius terapèutics i/o preventius.
S’utilitzarà una gran varietat de material aquàtic que permetrà realitzar una
diversitat d’exercicis que proporciona aquest medi desgravat.
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