definició d’habitat segons la viquipèdia:
Un hàbitat és el lloc físic on viu un organisme, sovint caracteritzat per una forma vegetal o per una
peculiaritat física dominant. Pot referir-se a una àrea tan gran com un oceà o un desert, o a una tan
petita com una roca o un tronc caigut d'un arbre.

el nostre hàbitat, l’escola mar nova

Als hàbitats solen aparèixer unes espècies característiques que ens ajuden a reconèixer-los. De
vegades, aquestes espècies són les que predominen en l'hàbitat i les que el defineixen i li donen
nom.
els habitant, els nens i nenes marnòvics
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AMBIENT D’ESCOLA
“el terme espai es refereix a l’espai físic, és a dir, als locals per a l’activitat caracteritzats per
objectes, materials didàctics, mobiliari i decoració. En canvi, el terme ambient es refereix al conjunt

de l’espai físic i les relacions que s’estableixen en ell (els afectes, les relacions interindividuals entre
els nens, entre nens i adults, entre nens i societat en el seu conjunt”

M. Ángel Zabalza
(pedagogo i psicólogo)

Amb una simple mirada de l’espai de l’escola es pot copsar l’ambient que s’hi respira, que s’hi viu.
L’estructura de l’edifici, els objectes, la decoració, la documentació, l’organització dels espais...
donen informació de la línia pedagògica que es segueix, de les persones que hi viuen, de la
cultura... Malgrat la nostra manca d’edifici i d’espais, la seva organització i decoració sí està a les
nostres mans, al igual que l’ambient que hi volem que es respiri només travessar les portes de
l’escola.
L’escola ha d’esdevenir un lloc agradable, bonic, acollidor, motivador... això s’aconsegueix tenint
una cura estètica de l’ambient. Habitar un lloc amb aquestes condicions suposa un benestar físic i
psicològic tan per als infants, la qual cosa és un element indispensable per promoure les seves
ganes naturals d’aprendre, com per als adults.

I què volem a l’Escola Mar Nova:
● Entrada tranquil·la des que s’obren les portes: poder entrar amb calma acompanyats de la
família o dels companys, sense preses i amb la tranquil·litat de saber que no ens esperen per
començar una activitat i que no ens ho reprovaran.
● Cultura del caminar pels passadissos: els passadissos són un espai molt important de
l’escola, no és només un lloc de trànsit sinó també de trobades, de converses, de treball, de
descans…
● Saludar i acomiadar-se en arribar i marxar: tant saludar en arribar com dia adéu en marxar
és un moment molt important, és donar la importància que tots els membres de l’escola tenen,
proporcionar una atenció que ens fa sentir formar part d’un grup, d’un lloc...
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● Portes obertes de mòduls i classes: mantenir les portes obertes dels diferents espais de
l’escola dóna confiança tant als que es queden com als que marxen. També convides a qui
vulgui a entrar i participar, a fer visible allò que es fa…
● No files: les files tenen una connotació miliar i d’ordre que sovint comporten conflictes de
poder. Voler ser el primer, tenir el privilegi d’anar de la mà de la mestra, no voler donar la mà
a algun company/a… Per això no es fan files i es promou el moviment natural, el saber
caminar en grup respectant les normes de convivència tant dintre com fora de l’escola.
● Necessitats bàsiques: anar al lavabo o veure i agua no ha d’estar marcat en el temps ni
tampoc a demanar permís ja que són necessitats vitals. No obstant, se’ls ha d’ajudar a
gestionar-ho quan són més grans i cal recordar-ho quan són més petits.
● No demanem, ho fem: els mestres som els primers que hem de recollir, d’ajupir-nos en veure
un paper, de fer l’ús correcte dels espais, de netejar i endreçar les aules, de crear un ambient
agradable de no cridar. Si fem això, no caldrà demanar que la resta ho faci, ho faran sense
per si sols.
● Tots ens encarreguem de tot: donar la responsabilitat a uns pocs del que és de tots no és
massa ètic. Sempre hi ha algú predisposat a ajudar, només cal preguntar.
Aturar-nos en tots aquests detalls no és pas una pèrdua de temps sinó un benefici perquè estem
així educant a les persones del futur, fent persones compromesos amb l’escola i amb les persones
que l’habiten. Creant en ells la necessitat de cuidar el seu entorn més proper, d’estimar-se el que els
envolta, d’apreciar tot allò que tenen i que fan.
A més a més, per a què els infants aprenguin han de copsar una relació fluïda entre l'escola i la
societat. L’escola no ha de ser un món paral·lel, amb normes d’actuació i comportament úniques que
no es trobaran en cap altre lloc.

“els nens i nenes durant el seu procés de desenvolupament estan influïts per tot allò que els envolta;
objectes, percepcions sensorials, altres persones que habiten i es relacionen en un context físic i
temporal concret. L’ambient té la capacitat de parlar, de transmetre sensacions, d’evocar records, de

fer sentir seguretat o inquietud...; mai provoca indiferència”.

M. Ángel Zabalza
(pedagogo i psicólogo)
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ESPAIS D’ESCOLA
“l’espai físic de l’escola és important per varis motius: per la seva contribució a l’aprenentatge; per la
seva contribució al benestar i l’experiència estètica que ofereix; per la seva capacitat d’expressar

valors, idees, imatges i emocions, i per la seva capacitat de permetre estimular i educar formes de
veure, d’exploració i sensibilitat”

Vea Vecchi
(esp. ed. artística Reggio Emilia)
Entrar a una escola i respirar un ambient agradable ajuda sens dubte a crear ambients agradables
als diferents espais que la conformen. Per poder crear aquest ambient els mestres soms els primers
responsables com a models i guies del que volem.
Com a models i guies hem de ser els primers en estimar-nos l’escola, cuidar-la ser referents
d’actuació. Aquesta és l’única manera que tenim de fer arribar aquesta estima i aquest compromís
amb l’escola a la resta de la comunitat educativa.

I com volem l’Escola Mar Nova:
● Els alumnes són la nota de color de l’escola: els colors són molt importants a l’hora de crear
climes, i per poder crear un clima relaxat i sense massa estímuls l’escola opta pel màxim de
blanc i colors clars. Tot allò que l’espai projecta ens influeix, per això no volem la sobre
càrrega de colors i quan hi siguin que estiguin combinats de manera agradable, no
estrident.
AULES:

“l’espai de l’aula funciona millor pels nens i nenes quan es troba dividit en diferents àrees de treball.
Aquestes àrees ajuden als infants a visualitzar quines són les seves opcions, donat que cada àrea

ofereix un conjunt únic de materials i oportunitats de treball”

M. Ángel Zabalza
(pedagog i psicòleg)
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Quan entrem en una aula, igual que quan entrem en una casa, podem rebre molta informació de les
persones que hi viuen. A l’aula ho veiem pel tipus de materials, per la decoració, l’ordre, la disposició
del mobiliari, els treballs infantils exposats, l’ús de taules i cadires…
Els nens i nenes aprecien el mateix que els adults: espais amplis, ben ventilats, lluminosos, no
carregats. Quan un espai respira i és agradable els nens i nenes es troben millor i poden
concentrar-se durant més estona.
● Rebedors que conviden a entrar: arribar a la classe i trobar-te un espai que convida a entrar
genera tranquil·litat i respecte per tot allò que trobaran.
● Canviar les sabates de carrer per les d’escola: és important que el terra de la classe es
mantingui net tant per sentir-se més còmode com per respectar el terra on seuran,
s’estiraran, jugaran, etc.
● Parets blanques: no per molt posar a les parets més aprendran els alumnes, ens al contrari,
de vegades el que provoquem és una sobrestimulació que provoca distraccions i dificultats
per parar atenció en allò que s’està fent.
● Mobiliari funcional: el mobiliari de l’escola ha d’estar pensat pels infants, són ells els que
donaran ús i segons aquest mobiliari els podrem ajudar a fer-se més autònoms o limitar-los.
PASSADIS
“l’espai educa, com educa tot allò que s’insereix en la vida dels infants”
Pepa Òdena
(mestra i psicopedagoga)
● Passadís, un espai també important: l’únic passadís que tenim també s’aprofita per a que
sigui un espai més de l’escola, igual d’important que la resta. Aquest deixa de ser un espai de
transit per esdevenir un espai d’exposicions, de treball i de joc. Cal cuidar-ho i mantenir-ho
endreçat i recollit i això és feina de tots.
● Exposicions pensades i documentades: el passadís és una de les finestres de les aules
mitjantzant les exposicions, és una manera de mostrar el que fem al dia a dia de l’escola i per
això és molt important no exposar-les de qualsevol manera, segons les mostrem i expliquem
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al món li estarem donant una importància o una altra. Cal sempre documentar amb imatges
del procés i un escrit que expliqui el que volem transmetre, no només el que es veu.
PATI

“un espai on, sense la permanent direcció dels adults, els infants aprenen de manera autònoma a
organitzar-se, prendre decisions, posar en marxa la seva creativitat, superar conflictes, etc. I és
aquí, en aquest marc de llibertat i autonomia del joc dels infants, on la nostra presència
encoratjadora, amatent, interessada per tota la vida que allà es dóna, motivadora, disposada a
participar del joc, en la mesura que els infants ens ho demanin, es fa espurna de nous
aprenentatges i afavoridora de la capacitat de jugar dels infants.”
Imma Marín
(fundadora i presidenta d’IPA a Espanya, diplomada en magisteri i directora de Marinva)

● Un pati de tots: com a espai educatiu, seguint l’ideari de l’escola del treball conjunt, el pati
també és un espai on seguir treballant la de convivència, per això és obert per a tots els
alumnes, amb espais pensats per a desenvolupar diferents capacitats i/o intel·ligència.
● Tots vigilem: tots els mestres de l’escola estan implicats en l’estona de pati no només com a
“vigilants”. En aquesta estona seguim sent model de comportament.
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MATERIALS
“si per materials volem indicar tot el que serveix per fer quelcom, que serveix per produir, per
inventar, per construir, hauríem de parlar de tot el que ens envolta, de l’aigua a la terra, de les
pedres als animals, del cos a les paraules… fins i tot els prats i els núvols.”
Francesco Tonucci

Espais i materials no són indiferents ni per als infants ni per als adults. Sabem que les
característiques dels materials influeixen en l’aprenentatge, en les conductes, les relacions, les
sensacions i sentiments que se’n desperten.

I què vol l’Escola Mar Nova:
● Estètica del material: han de ser agradables a la vista, sense colors estridents i
preferiblement de materials naturals. Això lliga amb la funcionalitat, perquè una estètica
simple cedeix el protagonisme a l’infant.
● Estima del material: igual que fem els adults, és més fàcil tractar amb cura i apreci aquells
objectes que ens agraden. I dos, si a nosaltres ens agraden les joguines dels infants,
transmetem respecte i apreci per aquests objectes i farem que ells els vegin amb uns altres
ulls i els visquin i juguin d’una altra manera.
● Disposició del material: amb la manera d’expossar i proposar el material de treball podem
provocar curiositat, ganes d’experimentar i per tant aprendre.

“no és el més important l’ensenyament, sinó els objectes: i donat que és el nen el què els utilitza, no
es la mestra, sinó l’infant, l’entitat activa”.
Maria Montessori
(mestra i pedagoga)
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