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Més de 30 anys dedicats a l’assessorament, el disseny, la fabricació i el
manteniment de mobiliari per a espais educatius.
Oferim a les escoles un mobiliari segur i de qualitat, amb un estil propi que
potencia la creativitat i la motivació dels infants. Mobles pensats per
desenvolupar les seves possibilitats d’expressió, de concentració, de relació amb
els companys i el coneixement del seu cos. El nostre compromís és oferir
productes de qualitat que afavoreixin l’ergonomia, l’estètica i la perdurabilitat en
el temps.
Per això utilitzem només fusta de pi massís i contraplacats de bedoll o pollancre,
que ens permeten acabats arrodonits per augmentar la seguretat dels mobles.
L’absència d’estelles, els elements metàl·lics ocults i la utilització de vernís
ecològic, contribueixen a donar encara més qualitat, seguretat i durabilitat dels
nostres productes, que obtenen la Certificació Europea amb la Marca de Qualitat
avalada per Tecnalia.
Tot això ho fem posant la nostra experiència a disposició de l’equip educatiu per
poder donar una resposta conjunta a les necessitats dels infants. Per la creació de
mobiliari per la petita infància ens nodrim de l’experiència, les observacions i les
recomanacions del professionals que treballen cada dia amb els més petits.

També a l’exterior
La nostra proposta no s’acaba a les estances o a les sales d’us comú, ja que també
oferim un ampli ventall de mobiliari, jocs i estructures exteriors. Per aquests
elements s’utilitza fusta tractada per exterior amb certificació de gestió forestal
sostenible FSC i s’acompleixen igualment les normatives de seguretat avalades
per la certificació d’Aiju.

Mobles molt resistents
de rendiment elevat i
perllongat en el temps

Utilitzem materials
naturals cent per
cent reciclables

Edat recomanada
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Fabricat a
Catalunya

Fusta de pi massís i de
bedoll, amb vernís
ecològic

Adaptem les
mides del
moble a l’espai

Més que un
moble

Oferim la màxima
qualitat en els
mobles que produïm

Certificat de
seguretat
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Ens basem en el respecte a les capacitats dels infants i en totes les seves
possibilitats
de
desenvolupament.
També
pretenem
facilitar
un
acompanyament de qualitat per part dels adults, afavorint la seva tasca de
suport amb elements a l’abast i postures adequades.
Hem creat aquests elements fruit de l’observació de com viuen i juguen els
infants i també de com els i les mestres desenvolupen la seva tasca de suport.
Qualitats específiques de l’equipament Albera:
1.

Formes Abstractes, que permeten a l’infant exercir la seva llibertat a través
del joc tàctil, visual i psicomotriu.

2.

Mesures Ergonòmiques, que contemplen la llibertat de moviment de l’infant
en el joc: estirat, al terra, a la gatzoneta, de genolls, assegut i dret.
Reivindiquem l’horitzontalitat, el dret a fer, jugar, en posició horitzontal.

3.

Perdurabilitat. La presència de l’equipament en bon estat, enriqueix
l’estètica de l’entorn.

Són elements especialment interessants per al desenvolupament de la motricitat
àmplia a partir de la descoberta que fa l’infant de les seves possibilitats -de forma
gradual- pel que fa al moviment.
Ofereixen múltiples maneres d’entrar-hi en contacte i d’abordar-lo: amb tot el
cos, rastrejant, gatejant, passant-hi per sota, provant d’enfilar-s’hi, deixant-s’hi
anar, mesurant el propi cos i les possibilitats de passar o no per algun forat.
Investigar, provar i experimentar. Arrossegar, entrar, sortir, pujar i baixar.
Amagar-s’hi.
També hi pot experimentar la perspectiva del seu entorn –persones i objectessegons estigui situat en un o altre pla del mòdul/joc.
Els infants cap als 3 anys, acostumen a fer-s’hi racons de recolliment i de joc
simbòlic.
Els mòduls grans cal fixar-los.
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Altell amb escala

Mides plataformes:
60 x 60 x 96 cm
200 x 120 x 128 cm

250x160 cm

•

•
•
•

•
•
•
•

Estructura interior amb tancament superior de baranes
i finestres, compost per dues plataformes de diferent
alçada, una de 200x120x128cm i l'altra de 60x60x96cm
L’estructura disposa d'un únic accés amb escala de
graons.
El racó botiga ajuda a crear fàcilment racons de joc
simbòlic a la part inferior de la plataforma.
Es disposa també d’unes barres entre potes a la part
inferior de la plataforma per facilitar la col.locació de
diferents elements com ara robes de diferents tipus,
penjadors amb disfresses, etc.

Nota :

Per a una correcta instal.lació de l'equip, aquest
haurà de quedar fixat amb ancoratges segons sigui
la seva ubicació.

Estructura de fusta de pi massís.
Plataforma de contraplacat de bedoll.
Ensamblat amb ferratges ocults.
Acabat envernissat amb vernís ecològic incolor.
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Segons la normativa vigent, aquest joc no requereix
la instal·lació de paviment d'amortiment.
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Altell amb rampa i escala

96 cm
128 cm

380 x 200 cm

•
•

•
•
•

•
•
•

Altell amb rampa i escala
Estructura interior amb tancament superior de baranes i
finestres, compost per dues plataformes de diferent
alçada, una de 128 cm i l'altra de 96 cm
L’estructura disposa de dos accessos diferenciats, una
escala i una rampa.
El racó botiga ajuda a crear fàcilment racons de joc
simbòlic a la part inferior de la plataforma.
Es disposa també d’unes barres entre potes a la part
inferior de la plataforma per facilitar la col.locació de
diferents elements com ara robes de diferents tipus,
penjadors amb disfresses, etc.

Nota :

Per a una correcta instal.lació de l'equip, aquest
haurà de quedar fixat amb ancoratges segons sigui la
seva ubicación.

Estructura de fusta de pi massís.
Plataforma de contraplacat de bedoll. Ensamblat amb
ferratges ocults.
Acabat envernissat amb vernís ecològic incolor.
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