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Cóm ho fem?

Pedagogia Associada

M8035 Barana mòbil amb barrots

M8036 Barana mòbil amb plafó

M8034B Barana mòbil de lactants de 200 cm de llargada

M8038TC - Barana telescòpica

M8031 Barana de barrots 

M8032/PTA Porta de plafó amb tancament alt (h:100 cm)

M8037 Barana Onades

T0111 Espai nadons

T0112 Espai nadons

M8025 Protecció de radiador amb panell de fusta

M8024 Protecció lateral de radiador

M8026 Protecció de radiador amb panell de fusta i tapa
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COM HO FEM?

4

• Més de 30 anys dedicats a 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 de concentració, de relació
amb els companys i el coneixement del seu cos. El nostre compromís és
oferir productes de qualitat que afavoreixin 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. 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
educatiu per poder donar una resposta conjunta a les necessitats dels
infants. Per la creació de mobiliari per la petita infància ens nodrim de

les observacions i les recomanacions del professionals que
treballen cada dia amb els més petits.

• També a

• La nostra proposta no a les estances o a les sales comú, ja que
també oferim un ampli ventall de mobiliari, jocs i estructures exteriors. Per
aquests elements fusta tractada per exterior amb certificació de
gestió forestal sostenible FSC i igualment les normatives de
seguretat avalades per la certificació .

6-12 anys

Edat recomanada

3-6 anys

Edat recomanada

0-3 anys

Edat recomanada

Qualitat certificada

Oferim la màxima

qualitat en els

mobles que produïm

Aiju

Certificat de 

seguretat

KM 0

Fabricat a 

Catalunya

Pedagogia

associada

Més que un 

moble

Sostenible

Utilitzem materials

naturals cent per 

cent reciclables

Material de 

primera qualitat

Fusta de pi massís i de 

bedoll, amb vernís

ecològic

Perdurable

Mobles molt resistents

de rendiment elevat i 

perllongat en el temps

Mobles a mida

Adaptem les 

mides del 

moble a 

Fabricant Autoritzat Col.laboració ICO
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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 i postures adequades.

Hem creat aquests elements fruit de de com viuen i juguen els

infants i també de com els i les mestres desenvolupen la seva tasca de suport.

Qualitats específiques de Albera:

1. Formes Abstractes, que permeten a exercir la seva llibertat a través del

joc tàctil, visual i psicomotriu.

2. Mesures Ergonòmiques, que contemplen la llibertat de moviment de en

el joc: estirat, al terra, a la gatzoneta, de genolls, assegut i dret.

Reivindiquem el dret a fer, jugar, en posició horitzontal.

3. Perdurabilitat. La presència de en bon estat, enriqueix

de .

Qualitats de de Proteccions i Baranes:

• Els infants petits han de poder tenir accés a la seva mestra, al seu mestre:

de poder mirar, sentir, escoltar i tocar si cal, sempre que ho necessiti.

• Hi ha però moments de la jornada en què ha de poder oferir

a cada infant en concret i potser caldrà

protegir aquest subespai: el moment dels àpats dels bebès i el del canvi de

bolquers.

• Aleshores segons ho visqui potser caldrà separar amb

baranes mòbils el petit entorn de o del canvi de bolquers. El fet de ser

mòbils, que no siguin fixes, permet a la mestra transformar en la

mesura de les possibilitats tots junts, o no.

• Hi ha situacions en què pot convenir que les baranes siguin fixes, delimitant

un subespai concret.
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MIDES

A X F  X H

Materials

M8035
Barana mòbil amb barrots

M8035/100

100 x 50 x 70 cm

M8035/150

150 x 50 x 70 cm

M8035/200

200 x 50 x 70 cm

• Barana que serveix per la delimitació d'espais o
tancament esporàdic de zones on no es vol que
tinguin accés les nenes i nens.

• També ajuda a la creació de racons.

• Les mides i pes permeten el fàcil trasllat a
qualsevol punt de l'escola.

• L'estructura de barrots permet la visió de la
resta d'espais tant si estan asseguts a terra com
si estan gatejant o drets.

• Els barrots ajuden en l'acció d'aixecar-se i
ofereixen seguretat i estabilitat.

• L'alçada de la barana permet a l'adult passar-hi
per sobre, sense necessitat de moure-la.

• Possibilitat de fer-la a mida.

• Estructura de fusta de pi amb barrots rodons i 2
laterals de contraplacat de bedoll.

• Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.

• Tots els cantells són arrodonits.

Característiques

A

H

F
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Moble 
certificat

KM 0 Material de 
1a qualitat

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida
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MIDES

A X F  X H

Materials

M8036
Barana mòbil amb plafó de fusta

M8036/100

100 x 50 x 70 cm

M8036/150

150 x 50 x 70 cm

M8036/200

200 x 50 x 70 cm

• Barana que serveix per la delimitació d'espais o
tancament esporàdic de zones on no es vol que
tinguin accés les nenes i nens.

• També ajuda a la creació de racons.

• Les mides i pes permeten el fàcil trasllat a
qualsevol punt de l'escola.

• Els plafons de fusta poden portar forats i/o
dibuixos i permeten penjar-hi altres elements.

• L'alçada de la barana permet a l'adult passar-hi
per sobre, sense necessitat de moure-la.

• Possibilitat de fer-la a mida.

• Estructura amb travessers de fusta de pi amb 2
laterals i panell central de contraplacat de bedoll.

• Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.

• Tots els cantells són arrodonits.

Característiques
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KM 0 Material de 
1a qualitat

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

A

H

F
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MIDES

A X F  X H

Materials

M8034B
Barana mòbil de lactants

• Barana que permet la creació de racó tou a
l'aula de lactants.

• Ofereix un espai delimitat i de seguretat.

• L'estructura de barrots permet la visió de la
resta d'espais tant si estan asseguts a terra com
si estan gatejant o drets.

• Els barrots ajuden en l'acció d'aixecar-se i
ofereixen seguretat i estabilitat.

• L'alçada de la barana permet a l'adult passar-hi
per sobre, sense necessitat de moure-la.

• Estructura de fusta de pi amb barrots rodons de
Ø25 mm amb 2 laterals de contraplacat de bedoll.

• Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.

• Tots els cantells són arrodonits.

M8034B/150

150 x 50 x 50 cm

M8034B/200

200 x 50 x 50 cm

8

Moble 
certificat

KM 0 Material de 
1a qualitat

0-3 anysPerdurable Sostenible Mobles a 
mida

A

H F

Característiques
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MIDES

A X F  X H

Materials

M8038TC
Barana telescòpica

• Barana telescòpica corredissa amb tancament
alt. 

• Permet la delimitació d'espais. 

• Plafons de fusta de contraplacat de bedoll amb
els cantells arrodonits. 

• Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.

Característiques

9

KM 0 Material de 
1a qualitat

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

M8038TC/50

A mida (Pxml) x 50 cm

M8038TC/70

A mida (Pxml) x 70 cm

M8038TC/100

A mida (Pxml) x 100 cm
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MIDES

A X F  X H

Materials

Combinable 
amb la porta de 

plafó

M8031
Barana de barrots 

M8031/70

A mida (P x m. Lineal)

• Barana per protecció i tancament d'espais on no
poden tenir accés els nens i nenes.

• L'estructura de barrots permet la visió de la
resta d'espais tant si estan asseguts a terra com
si estan gatejant o drets.

• Els barrots ajuden en l'acció d'aixecar-se i
ofereixen seguretat i estabilitat.

• Estructura i barrots de fusta de pi massís amb
tots els cantells arrodonits.

• Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.

Característiques

M8031/100

A mida (P x m. Lineal)

A

F

H
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KM 0 Material de 
1a qualitat

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

Moble 
certificat
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MIDES

A X F  X H

Materials

M8032/PTA
Porta abatible amb plafó amb tancament alt

M8032/70/PTA

A mida

M8032/100/PTA

A mida

• Porta per protecció i tancament d'espais on no
poden tenir accés els nens i nenes.

• Incorpora tancament alt només accessible als
adults.

• La porta es pot instal·lar sola o com a
complement de la barana de plafó de la mateixa
alçada.

• L'alçada permet a l'adult passar per sobre sense
necessitat d'obrir la porta.

• Estructura i marc de porta, de fusta de pi massís
amb els cantells arrodonits.

• Panell de fusta de contraplacat de pollancre amb
perforacions i/o dibuixos.

• Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.

Característiques
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KM 0 Material de 
1a qualitat

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

Moble 
certificat
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MIDES

A X F  X H

Materials

M8037
Barana onades

• Barana de fusta en forma d'onades que permet
la delimitació d'espais i creació de racons amb
un sistema d'unió fàcilment desmuntable i
transformable segons les necessitats.

• Els mòduls permeten fer diferents
combinacions segons el seu posicionament,
adaptant-se a les necessitats canviants i
augmentant la polivalència dels espais.

• L'alçada de la barana permet a l'adult passar-hi
per sobre.

• Plafons de fusta de contraplacat de bedoll amb
els cantells arrodonits.

• Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.

M8037

A mida (P x m lineal)

M8037/P

H: 120 cm

M8037B

120 x 65 cm

M8037C

H: 65 cm.

Característiques

H
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Moble 
certificat

KM 0 Material de 
1a qualitat

0-3 anysPerdurable Sostenible Mobles a 
mida
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MIDES

A X F  X H

Materials

T0111
Espai nadons en L

• Espai delimitat per dues baranes en forma de L
que permeten la creació d'espai tancat per a
lactants.

• L'accés es fa per una obertura situada en una de
les baranes, que es pot tancar amb una tanca
de guies laterals.

• Ofereix un espai delimitat i de seguretat.

• L'estructura de barrots permet la visió de la
resta d'espais tant si estan asseguts a terra com
si estan gatejant o drets.

• Els barrots ajuden en l'acció d'aixecar-se i
ofereixen seguretat i estabilitat. L'alçada de la
barana permet a l'adult passar-hi per sobre.

• Estructura de fusta de pi amb barrots rodons i
amb 2 laterals de contraplacat de bedoll.

• Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.

• Tots els cantells són arrodonits.

T0111

200x100x50h cms

A

F

H

Característiques
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Moble 
certificat

KM 0 Material de 
1a qualitat

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida
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MIDES

A X F  X H

Materials

T0112
Espai nadons en U

• Espai delimitat per tres baranes en forma de U 
que permeten la creació d'espai tancat per a 
lactants. 

• L'accés es fa per una obertura situada en una de 
les baranes, que es pot tancar amb panell i guies 
laterals. 

• Ofereix un espai delimitat i de seguretat. 

• L'estructura de barrots permet la visió de la 
resta d'espais tant si estan asseguts a terra com 
si estan gatejant o drets. 

• Els barrots ajuden en l'acció d'aixecar-se i 
ofereixen seguretat i estabilitat. 

• L'alçada de la barana permet a l'adult passar-hi 
per sobre.

• Estructura de fusta de pi amb barrots rodons i 
amb 2 laterals de contraplacat de bedoll.

• Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. 

• Tots els cantells són arrodonits.

T0112

200 x 100 x 50 cm

A

F

H

Característiques
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Moble 
certificat

KM 0 Material de 
1a qualitat

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida
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MIDES

A X F  X H

Materials

M8025
Protecció de radiador amb panell de fusta

• Estructura per protecció de radiadors. • Laterals de fusta de contraplacat de pollancre 
amb els cantells arrodonits. 

• Frontal de contraplacat de pollancre. 

• Espai superior obert. 

• Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.

M8025

A mida

Característiques
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KM 0 Material de 
1a qualitat

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida
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MIDES

A X F  X H

Materials

M8024
Protecció lateral de radiador

M8024

A mida

• Estructura per protecció de radiadors. • Laterals i sobre de fusta de contraplacat de bedoll 
amb els cantells arrodonits. 

• Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.

Característiques

16

KM 0 Material de 
1a qualitat

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida
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MIDES

A X F  X H

Materials

M8026
Protecció de radiador amb panell de fusta i tapa superior

• Estructura per protecció de radiadors.

• Espai superior obert.

• Laterals i sobre de fusta de contraplacat de
pollancre amb els cantells arrodonits.

• Frontal de contraplacat de pollancre.

• Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.

M8026

A mida

Característiques
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KM 0 Material de 
1a qualitat

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida
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Avda. Alfons XIII, 72. 
08912 Badalona
934 607 472

www.albera.coop
albera@ergokids.cat
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