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COM HO
FEM?

Més de 30 anys oferint mobiliari infantil i parcs exteriors per
Escoles Bressol i Centres d'Educació Primària
Realitzem un estudi constant de les necessitats que poden tenir les
escoles i actualitzant la nostre gamma de productes. Oferint mobiliari
infantil amb un disseny més innovador, atractiu i perdurable.
A Albera treballem produint mobles de màxima qualitat, validats pels
certificats de qualitat que ens acredita Tecnalia, i garantitza un
màxim control en la producció i disseny dels productes.

Perdurable
Mobles molt resistents
de rendiment elevat i
perllongat en el temps

Sostenible
Utilitzem materials
naturals cent per cent
reciclables

Material de
primera qualitat
Fusta de pi massís i de
bedoll, amb vernís ecològic

KM 0
Fabricat a Catalunya

Mobles a mida
Adaptem les mides del
moble a l’espai

Pedagogia associada
Més que un moble

0-3 anys
Edat recomanada

3-6 anys
Edat recomanada

6-12 anys
Edat recomanada

Aiju
Certificat de seguretat
per mobiliari exterior

Qualitat certificada
Oferim la màxima qualitat
en els mobles que produïm
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PEDAGOGIA
ASSOCIADA

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:
•

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

•

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.

•

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

Qualitats de l’equipament de Taules i Cadires:

CATÀLEG DE TAULES I CADIRES

•

Les taules i les cadires són útils pels àpats i també quan l’infant
escull la postura d’assegut en una cadira per jugar amb joguines
a la taula.

•

Les cadires donen diverses possibilitats a l’infant per seure: vora
la taula, en alguns racons, davant d’imatges, etc.

•

Sovint taules i cadires les utilitzen els infants com elements de
joc per enfilar-s’hi. Se sap d’aquesta necessitat de moviments
amplis per part de tots els infants i, per tant, convé sempre
disposar a tots els espais de joc, d’elements alternatius on poder
desenvolupar aquests moviments de motricitat amplia: escala
horitzontal, mòduls de joc fixes, caixes, … Aleshores es podrà
introduir el límit cultural que “les taules tenen una funció
concreta”, com els àpats, els jocs a la taula, …

•

El model de cadires que es proposen són estables pel pes de nens
i nenes i, ben aviat, els mateixos infants les poden traslladar de
forma autònoma.

•

Els respatllers de les cadires són verticals, ja que les postures dels
infants no requereixen un recolzament específic, doncs
constantment es transformen en funció dels seus moviments.
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PEDAGOGIA
ASSOCIADA
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Els àpats a l’escola bressol: La millor forma de que el bebè es
nodreixi adequadament, és a la falda de l’adult i en posició semi
estirat.
L’infant pren l’àpat a la falda de l’adult fins que redreça
el seu cos i s’interessa pels estris de menjar. Aleshores,
és el moment de facilitar un lloc per menjar
autònomament (amb acompanyament de l’adult,
pares i/o mestres). La taula-banc permet aquest inici
d’àpat autònom.
El pas següent serà menjar en una taula petita, on ben
aviat podran compartir amb un altre company.
Més endavant s’afegirà a la taula de grup d’infants (4 o
6 infants), sempre amb l’acompanyament del seu adult
de referència. El fet que els infants mengin en petits
grups, permet una millor convivència i aprenentatge
del fet d’alimentar-se.
Els àpats al jardí afavoreixen un bon ambient i un
compartir relaxat. En aquest cas, es recomana situar
les taules al pedrís a fi de facilitar la neteja del sòl
després de l’àpat.
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M2001
Taula quadrada

Capacitat recomanada

MIDES
M2001A/2
70 x 70 x 53 cm
M2001A/3
70 x 70 x 59 cm
M2001A/4
70 x 70 x 64 cm
M2001B/0
80 x 80 x 53 cm
M2001B/3
80 x 80 x 59 cm
M2001B/4
80 x 80 x 64 cm
A

F

H

(A x F x H)

Característiques
•
•
•

Materials

Estructura molt resistent i de gran estabilitat.
Facilita el recolzament segur per aixecar-se.
Es pot combinar amb taules d'altres mides,
segons necessitats.

•
•
•
•
•
•

Perdurable

Sostenible

Mobles
a mida

CATÀLEG DE TAULES I CADIRES

KM 0
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Material de Pedagogia
1a qualitat associada

Estructura de fusta pi massís.
Potes i marc perimetral amb encaix amb caixa i
metxa.
Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat
de color blanc a la cara superior.
Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults.
Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.
Tots els cantells i arestes arrodonits.

3-6 anys
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M2002
Taula Rectangular

Capacitat
recomanada

MIDES

M2002A/2
120 x 70 x 53 cm
M2002A/3
120 x 70 x 59 cm
M2002A/4
120 x 70 x 64 cm
M2002B/2
120 x 80 x 53 cm
M2002B/3
120 x 80 x 59 cm
M2002B/4
120 x 80 x 64 cm
M2002C/2
160 x 80 x 53 cm
M2002C/3
160 x 80 x 59 cm
M2002C/4
160 x 80 x 64 cm
(A x F x H)

Característiques
•
•
•

Materials

Estructura molt resistent i de gran estabilitat.
Facilita el recolzament segur per aixecar-se.
Es pot combinar amb taules d'altres mides,
segons necessitats.

•
•
•
•
•
•

Perdurable

Sostenible

Mobles
a mida

CATÀLEG DE TAULES I CADIRES

KM 0
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Material de Pedagogia
1a qualitat associada

Estructura de fusta pi massís.
Potes i marc perimetral amb encaix amb caixa i
metxa.
Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat
de color blanc a la cara superior.
Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults.
Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.
Tots els cantells i arestes són arrodonits.

3-6 anys
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M2003A
Taula Rectangular petita

Capacitat
recomanada

MIDES

M2003A/2
80 x 50 x 53 cm
M2003A/3
80 x 50 x 59 cm
M2003A/4
80 x 50 x 64 cm
A
H

F
(A x F x H)

Característiques
•
•

Materials

Estructura molt resistent i de gran estabilitat.
Es pot combinar amb taules d'altres mides,
segons necessitats.

•
•
•
•
•
•

Perdurable

Sostenible

Mobles
a mida

CATÀLEG DE TAULES I CADIRES

KM 0

Material de Pedagogia
1a qualitat associada
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Estructura de fusta pi massís.
Potes i marc perimetral amb caixa i metxa.
Sobre de contraplacat de pollancre amb
estratificat de color blanc a la cara superior.
Fixació del sobre a l'estructura amb cargols
ocults.
Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.
Tots els cantells i arestes són arrodonits.

3-6 anys

albera@ergokids.cat · 934 607 472

M2004
Taula Rodona

MIDES
M2004A/2
80 x 53 cm
M2004A/3
80 x 59 cm

M2004B/4
100 x 64 cm
M2004C/2
120 x 53 cm
M2004C/3
120 x 59 cm
M2004C/2
120 x 64 cm

M2004A/4
80 x 64 cm
M2004B/2
100 x 53 cm
M2004B/3
100 x 59 cm

D
H

(D x H)

Característiques
•
•

Materials

Estructura molt resistent i de gran estabilitat.
Facilita el recolzament segur per aixecar-se.

•
•
•
•
•
•

Perdurable

Sostenible

Mobles
a mida

CATÀLEG DE TAULES I CADIRES

KM 0
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Material de Pedagogia
1a qualitat associada

Estructura de fusta pi massís.
Potes i marc perimetral amb encaix amb caixa i
metxa.
Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat
de color blanc a la cara superior.
Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults.
Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.
Tots els cantells i arestes arrodonits.

3-6 anys
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M2007
Taula de joc

Capacitat recomanada

MIDES

M2007/2
55 x 55 x 53 cm

F

A

H

Característiques
•
•

Materials

Taula de dimensions reduïdes que permet l'ús en
diferents punts de l'aula o espais comuns.
Ideal per a racons de joc simbòlic.

Perdurable

Sostenible

Mobles
a mida

CATÀLEG DE TAULES I CADIRES

KM 0

•
•
•

Material de Pedagogia
1a qualitat associada
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Estructura i sobre de contraplacat de bedoll amb
lamina d'alta resistència.
Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.
Tots els cantells són arrodonits.

3-6 anys
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M2011
Taula abatible

Capacitat recomanada

MIDES

M2011/2
150 x 70 x 53 cm
M2011/3
150 x 70 x 59 cm
M2011/4
150 x 70 x 64 cm

A

Recomanable
quan hi ha
poc espai

F

H

AxFxH

Característiques
•

•
•

Materials

Taula amb sistema plegable a paret pensada per
a deixar lliure l'espai mentre no es necessita l'ús
de la taula.
Sistema de subjecció amb marc de fusta i tanca
de seguretat.
Recolzament amb cavallet de fusta que li dona
gran estabilitat.

•

•
•
•
•
•

Perdurable

Sostenible

Mobles
a mida

CATÀLEG DE TAULES I CADIRES

KM 0

Material de Pedagogia
1a qualitat associada
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Estructura de fusta de pi massís ancorada a la
paret amb cargols ocults (en parets tipus pladur
caldrà preveure reforços de paret).
Cavallet frontal de fusta de pi massís amb encaix
amb caixa i metxa.
Sobre de contraplacat de pollancre amb
estratificat de color blanc a la cara superior.
Gir sobre eixos laterals i passadors de seguretat
de fusta.
Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.
Tots els cantells i arestes estan polits.

3-6 anys
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M2011B
Taula abatible

Aconsellable
quan hi ha
poc espai
MIDES

M2011B/2
180 x 70 x 53 cm
M2011B/3
180 x 70 x 59 cm
M2011B/4
180 x 70 x 64 cm

A

F

Capacitat recomanada
H

AxFxH

Característiques
•

•
•

Materials

Taula amb sistema plegable a paret pensada per
a deixar lliure l'espai mentre no es necessita l'ús
de la taula.
Sistema de subjecció amb marc de fusta i tanca
de seguretat.
Recolzament amb cavallet de fusta que li dona
gran estabilitat.

•

•
•
•
•
•

Perdurable

Sostenible

Mobles
a mida

CATÀLEG DE TAULES I CADIRES

KM 0

Material de Pedagogia
1a qualitat associada
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Estructura de fusta de pi massís ancorada a la
paret amb cargols ocults (en parets tipus pladur
caldrà preveure reforços de paret).
Cavallet frontal de fusta de pi massís amb encaix
amb caixa i metxa.
Sobre de contraplacat de pollancre amb
estratificat de color blanc a la cara superior.
Gir sobre eixos laterals i passadors de seguretat
de fusta.
Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.
Tots els cantells i arestes estan polits.

3-6 anys
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Avd. Alfons XIII, 70. 08912 Badalona
934 607 472
albera@ergokids.cat
Il·lustracions dissenyades per www.freepik.com

