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Tell Fusta apareix l’any 2014 amb molta il·lusió per oferir un material de joc de qualitat 
unint dues grans passions de la nostra família, la fusteria i jugar. Tell Fusta creix i 
evoluciona al nostre costat i després de 5 anys decidim donar-hi dues voltetes més al 
nostre projecte. Darrere Tell Fusta ens trobeu a nosaltres, en Carles i la Jordina.

I si fa quatre anys ens presentàvem com a Fuster i Periodista, podem dir que Tell Fusta 
ens ha convertit en alguna coseta més…som jogueters o juganers?

Hola, som la Jordina i en Carles!

Hem après que el joc i la infància han d’ocupar un espai a primera fila en les nostres 
comunitats. Hem intentat que la nostra filosofia de joc lliure i espontani omplís places, 
fires i escoles. Passant a ser un dels nostres principals objectius, compartir moments de 
joc amb famílies. Crear espais on res més sigui important, només jugar.

Tell Fusta ens ha fet créixer i no podem estar més agraïts a tothom que s’interessa per 
aquest petit projecte tan nostre. Com deia al principi, ara és un moment de canvi i és 
per això que Tell Fusta passa a ser una trilogia amb un puntal, la fusteria i les ganes 
d’oferir el millor que sabem fer en Carles i jo mateixa junts.

Tell Fusta Fusteria, Joguines i Espai de Joc

Una trilogia on cada una de les tres parts són igual d’importants per nosaltres. Tell Fusta
Fusteria, Tell Fusta joguines i Tell Fusta Espai de Joc.

Tell Fusta Joguines, on neix Tell Fusta. 
Aquesta part de la trilogia també ha 

anat creixent amb el temps. Primer fèiem joguines de petit format. Però al cap de ben 
poquet van descobrir un món ple de màgia també, el del moviment lliure en la primera 
infància. Un món que ens va arribar amb el dia a dia del nostre primer fill, en Tell. O 
sigui, que a part de fer joguines, també podeu trobar material de psicomotricitat, 
inspirat amb Emmi Pikler o Elfriede Henstenberg.

 

Tell Fusta Espai de joc, on podem mostrar el què som, el què
fem, com ho fem i en què creiem. Un espai on els infants 
aprenen a través de la seva experiència personal, on 

l’ambient i el material es converteixen en un puntal de l’experimentació de petits i 



petites. Aquest espai l’oferim a Escoles, Llars
d’Infants, Fires i Festes…Si voleu un espai com el
nostre, ja ho sabeu!

 

Tell Fusta Fusteria, on podeu trobar un fuster ebenista amb més
de 20 anys d’experiència. Oferim des de fusteria d’interior a la 
creació i disseny d’espais. Tell Fusta ofereix mobles a mida per 

a tota mena d’espais. El primer dia que vaig visitar el taller de fusteria, em vaig sortir 
amb els ulls esbatanats i  vaig entrar el món de la fusta de mans d’en Carles. La fusta és 
un material molt agraït però treballada en bones mans es pot convertir en màgia.



Preus joguines i estructures

PSICOMOTRICITAT I MOVIMENT PREU
desde

Barra d’equilibri 130,75€
Barra d’equilibri 3 alçades 375,32€
Triangle gran 85x80x70 281,57€
Triangle gran plegable 309,50€
Triangle petit 222,00€
Triangle petit plegable 253,45€
Rampa 120 o 140x36 187,77€
Rampa 160 o 180x40 203,50€
Rampa 250x40 240,05€
Rampa galliner 200 177,30€
Caixó de gateig de faig
100x100x20 335,51€
80x80x18 281,34€
60x60x16 237,98€
Rampa de gateig de faig
100x100x20 286,45€
80x80x18 265,01€
60x60x16 230,45€
Caixó de gateig d’avet
100x100x20 253,65€
80x80x18 226,07€
60x60x16 202,24€
Rampa de gateig d’avet
100x100x20 229,19€
80x80x18 217,57€
60x60x16 199,39€
Laberint Central Faig 120x42x42 430,31€
Laberint Central Avet 120x42x42 378,14€
Cub faig 42x42 198,89€
Cub Avet 42x42 168,35€
Cilindre de psicomotricitat Pack2 32,50€
Tronc de propiocepció petit/gran adult 36,30€
Espatllera simple 312,18€
Espatllera doble 637,67€



Preus joguines i estructures

JOGUINES DE FUSTA PREU
desde

Joc d’Ous 46,85€
Àbac 42,90€
Arrossegalls 27,75€
Sonalls 21,90€
Emparella’t 18,60€
Joc de Tampons 35,95€
Blocs de construcció
Rectangles Pack12 37,75€
Quadrats Pack16 38,66€
Triangles Pack16 40,18€

MOBLES PER JUGAR PREU
desde

Conjunt de banquetes 87,17€
Cadira Trifàssica 79,73€
Paleta de 9 colors Arno Stern 271,04€
Paleta de 9 colors amb pots inclosos 300,08€
Plafó sensorial 441,65€
Llit infantil 260,15€

*Preus amb IVA inclòs



Preus espai de joc i tallers

Espai d'experimentació i joc lliure

El nostre espai de joc està orientat a infants de 0 a 4 anys, no vol dir que no hi puguin
accedir nens i nenes més grans, però sempre es donarà prioritat a aquesta franja d'edat.

L'espai  consta  de  material  construït  per  nosaltres  artesanalment  amb  fusta  noble  i
acabats  ecològics  que  respecten  el  medi  ambient.  L'oferim  en  diferents  formats,
depenent  de  l'espai  disponible,  des  d'un  ambient  a  quatre  diferenciats  segons  els
materials:

• Espai de psicomotricitat
• Espai de construcció
• Espai de concentració
• Espai nadons

Tallers

Del costat del nostre espai joc, neix la necessitat d’experimentar amb nous materials,
investigar i arribar a la conclusió que oferir tallers infantils com a complement és donar
un servei complet a les famílies. Realitzem cinc tipus de taller (els tres primers inclosos
(a  escollir)  en  els  preus  de la  taula  de més  abaix,  els  altres  depèn del  nombre de
participants):

• Taller de pintura en vertical, inspirat en Arno Stern (a partir de 6 anys)
• Taller de tampons, jugant a la lectoescriptura (a partir de 6 anys)
• Taller de trencaclosques, pintem fustes (a partir de 2 anys)
• Taller de creació d’una joguina- Activitat per a grups (adults)-Consultar preus
• Taller de creació d’una joguina (a partir de 8 anys)-Consultar preus

TIPUS DE TALLER PREU

Espai de joc (0 a 5 anys) 7 hores 685,00€
Espai de joc (0 a 5 anys) 3 hores 420,00€
Espai de joc (0 a 5 anys)+taller (6 a 99 anys) 
7 hores

850,00€

Espai de joc (0 a 5 anys)+taller (6 a 99 anys) 
3 hores

625,00€

Sessions espai de joc (0 a 5 anys) 2 hores 300,00€
Sessions taller expressió artística 1 hora 205,00€
Sessions espai joc 1 hora 205,00€
*Tots aquests preus són sense IVA
*A partir de 30 km de desplaçament, cobrem kilometratge a 0,35€/Km-Torroella de Montgrí



Psicomotricitat i moviment

Barra d’equilibri

La nostra barra d’equilibri és ideal per començar a entrenar l’equilibri dels infants. 
Material bàsic de psicomotricitat que per la seva versatilitat potser un complement ideal
per espais educatius o cases particulars. Les barres es poden convertir en un banc i 
també potser un joc de construcció, on els infants poden explorar amb els blocs i les 
barres.

Conjunt de 3 barres d’1 metre i 4 bases amb fusta massissa de Pi Flandes sense tractar.

Material bàsic de 
psicomotricitat

3 barres de 1 metre i 4 
suports



Psicomotricitat i moviment

Barra d’equilibri de 3 alçades

Conjunt format per tres peces: dos suports ovalats i una rampa. Rampa amb dues cares, 
una llisa i l’altra esglaonada. Element de psicomotricitat, perfecte per realitzar un 
circuit on els més petits i petites puguin practicar les seves habilitats motrius des de 
diferents alçades.

La rampa es pot combinar amb altres elements piklerians com el triangle o el balancí. 
(Es pot vendre a part)

La rampa es pot combinar 
amb altres estructures de 

psicomotricitat com el 
triangle o el laberint

Rampa de galliner+2 suports 
amb 3 alçades



Psicomotricitat i moviment

Triangles 

El triangle espatllera desenvolupat per Emmi Pikler, és un element estable per escalar, 
pujar, baixar, saltar, aprendre a girar…un element motriu que proporciona autonomia als 
infants i que es pot combinar amb altres elements. 

Realitzats amb fusta de faig i acabats amb olis ecològics certificats per a infància 

La millor combinació per les 
nostres rampes

85x80x70
67x67x60



Psicomotricitat i moviment

Rampa/Tobogan

Rampa amb múltiples possibilitats: una cara, dues cares amb una o dues subjeccions per 
adaptar a les nostres estructures de psicomotricitat com els triangles, espatlleres, 
escales de pintor o l’arc balancí.

Element amb múltiples 
possibilitats 

120/140x40
          160/180x40 
          250x40



Psicomotricitat i moviment

Caixons i rampes de gateig

Caixons de gateig que permeten als infants que gategen o que caminen pujar i baixar 
amb seguretat. Si es col·loquen del revés es converteix en un espai ampli per poder 
jugar a dins o en una caixa d’experimentació. 

Si es col·loca una tela de cotó, es pot convertir en un sorral fantàstic. Les rampes de 
gateig formen el conjunt de gateig ideat per Pikler, poden ser rampes llises o espatlleres

Realitzats amb faig o avet

Caixons de gateig o 
d’experimentació

100x100x20
80x80x18
60x60x16



Psicomotricitat i moviment

Escala de pintor

Pensada pel moviment i l’exploració corporal, la nostra escala de pintor dona la 
oportunitat als infants de superar un repte. En la superació l’infant trobarà la diversió, 
però també li donarà impuls per aconseguir el nous reptes que es proposi o li sorgeixin el
dia de demà. L’escala de pintor està realitzada amb fusta de faig vaporitzat.

 Aconsegueix estabilitat a les 
alçades

150x80
200x80



Psicomotricitat i moviment

Laberint i Cub 

Un dels elements principals del món piklerià, element on els nadons podran gaudir 
d’experiències motrius i de relacions intrapersonals. Poden entrar, sortir, pujar, 
baixar...Túnel central: es pot utilitzar de forma autònoma com a laberint bàsic.
Cubs: es poden ajuntar als extrems de la part central per formar un laberint en forma de
L o en forma de Z.

Elements realitzats amb fusta de faig o avet

Ideal per fer un circuït de 
psicomotricitat

Laberint 120x42x42
Cubs 42x42x42



Psicomotricitat i moviment

Tronc de propiocepció

Tronc per a la reeducació del sol pèlvic. Si tens contraindicacions o no t’agraden 
realitzar els exercicis hipopressius, l’exercici sobre el tronc és molt complert per el teu 
abdomen i sol pèlvic. Una eina per a la rehabilitació, tonificació i millora de tota la 
musculatura del sol pèlvic, la faixa abdominal i del cos en general. Bon aïllat per una 
millora postural. El nostre tronc està realitzat amb fusta natural per a una millor 
connexió amb la natura. 

Treballar la propiocepció des de la infància ajuda a mantenir un equilibri postural. 
Aquesta peça a més, promou el joc lliure i té infinitat de possibilitats.

Element per adults i per 
infants

40x11,5x5,75
50x15x7,5
50x17x8,5



Psicomotricitat i moviment

Cilindre d’equilibri

Cilindre de faig ideal com a element en un circuït de psicomotricitat p de construcció. 
Amb aquesta peça podem promoure el joc lliure, intentar mantenir l’equilibri sobre 
d’ell, crear camins o com a element per practicar els salts dels infants.

Per nosaltres experimentar i conèixer el cos a través del moviment, significa 
creixement, diversió, concentració. Ajuda a prendre consciència de l’espai i del propi 
cos. Aquest material està inspirat amb la tasca i l’estudi de Elfriede Henstenberg.

L’aprofundir en el moviment, 
ens acosta en el món 

d’Elfriede Henstenberg

42x6



Psicomotricitat i moviment

Espatllera de paret

Espatllera simple o individual, adaptem les mides a l’espai. Ideada per exercicis 
d’estiraments i gimnàstica. Realitzades amb fusta de faig i acabats d’oli certificat per a 
infància.

Ideal per fer estiraments a 
totes les edats

230x80
230x170



Joguines de Fusta

Joc d’Ous

Aquest conjunt es compon de sis trencaclosques en forma d’ou. Per reconstruir amb èxit 
cada ou, el jugador ha de combinar dos elements mitjançant l’observació i associant-los 
amb els diferents talls: línies rectes, corbes, trencat, etc… 

Cada ou està pintat en vermell i taronja. Aquesta joguina representa la filosofia de Tell 
Fusta, on es vol aconseguir un seguit de jocs perquè l’infant pugui practicar la lògica o 
les habilitats psicomotrius més bàsiques. 

Material bàsic de 
psicomotricitat fina

44x6,5x12



Joguines de Fusta 

Àbac

Aquesta joguina, es pot classificar dins els materials educatiu tradicionals per a 
l’aprenentatge del recompte. L’àbac permet una primera aproximació dels conceptes 
matemàtics. La socialització, el llenguatge i l’activitat de classificació de colors, la 
observació i a partir de 10 mesos l’infant pot practicar la seva motricitat fina. 

Aquest joc consta de 36 peces de colors: blau, groc, verd i vermell. L’infant té la 
possibilitat de col·locar tots els aros del mateix color a la filera corresponent. Encara 
que els àbacs estan pensats per aprendre a comptar, aquesta joguina educativa 
acompanyarà els més petits en diferents etapes. Amb Àbac podran aprendre els colors 
bàsics, aprendre a sumar i restar i també a posar en pràctica la seva imaginació. 

Els àbacs són un introducció 
natural al món matemàtic

31x6,5x15,5



Joguines de Fusta 

Arrossegalls 

Arrossegall en forma de balena, ocell o cargol amb àmplies rodes per poder lliscar en 
qualsevol superfície dura. Amb aquest joc es fomenta la imaginació i la coordinació de 
l’infant. Serà un gran company de jocs. 

Els infants poden agafar amb les seves mans la balena o també es pot lligar un cordill a 
l’ull i arrossegar la joguina. Aquesta joguina consta d’un cos de fusta i quatre rodes de 
diferents colors. 

La millor combinació per les 
nostres rampes

25,5x7,7x20



Joguines de Fusta 

Sonalls

Sonalls fets amb fusta de castanyer, les tres peces sonant suaument al sacsejar-lo. Ideal 
per a la experimentació de la vista, el tacte i l’oïda els primers mesos o com a 
instrument musical per a més endavant. 

Elaborats amb materials naturals i acabats amb cera no tòxica. És la germana petita de 
la nostra Balena arrossegall. 

El seu tacte connecta al nadó 
amb la natura

16,4x1,9x9,7
          



Joguines de Fusta 

Emparella’t

Aquest joc de memòria i observació, com tots els jocs de Tell Fusta es molt versàtil. 
Encara que el seu objectiu principal és emparellar les 24 peces, ens pot fer passar 
estones de diversió, separant, assenyalant o reunint colors i formes, com a minijoc de 
construcció. 

Relaciona les parelles, els 
colors o les formes

24 peces i bossa de cotó



Joguines de Fusta 

Joc de Tampons

Pensada pel moviment i l’exploració corporal, la nostra escala de pintor dona la 
oportunitat als infants de superar un repte. En la superació l’infant trobarà la diversió, 
però també li donarà impuls per aconseguir el nous reptes que es proposi o li sorgeixin el
dia de demà. L’escala de pintor està realitzada amb fusta de faig vaporitzat.

 Ideal per practicar la 
lectoescriptura

13 peces, tinta ecològica i 
caixa de fusta



Joguines de Fusta 

Blocs de construcció

Rectangles, quadrats i triangles que es complementen. Un material ric amb múltiples 
funcions de joc i construcció. Pot ser un joc individual o en grup. Es pot classificar dins 
la pedagogia Reggio Emilia, ja que els nens i nenes són protagonistes absoluts. Els 
infants juguen amb els blocs i l’espai.

Amb els jocs de construcció els més petits adquireixen visió espacial i a reconèixer 
l’entorn, desenvolupen habilitats motrius i tenen una infinitat de combinacions. Blocs 
amb dimensions grosses que ajuden a la construcció de cases per nines, grans garatges o 
cabanes en horitzontal. Fabricat amb fusta d’avet, proporciona un tacte suau però 
alhora porós perquè no caiguin al ser apilades.

Tria el pack amb la forma que 
més t’agradi o combina-les. 

Rectangles 18x9x4,5
Triangles 18x9x4,5
Quadrats 9x9x4,5



Mobles per jugar

Conjunt de banquetes

Aquest conjunt de tres banquetes es considera un joc polivalent ja que té la funció de 
banqueta en els seus diferents nivells, també es pot fer servir com a taula i tamboret, 
l’adult podrà asseure per estar a l’alçada del nen. L’infant deixarà anar la seva 
imaginació pujant-hi de peu, fent construccions o convertint la banqueta en una nau 
espacial. 

Banquetes construïdes amb fusta massissa de pi, amb tots els cantells arrodonits per 
major seguretat de l’infant. A la fusta se li ha aplicat oli certificat. Es pot considerar un 
joc ecològic. 

Material versàtil de 
psicomotricitat

40x17x15,5



Mobles per jugar 

Cadira trifàssica

A Tell Fusta creiem que l’experimentació en la primera etapa infantil és molt important,
per això hem decidit fer la nostra cadira Montessori. Aquesta cadira de tres fases li 
donarà la seguretat al nadó a l’asseure’s les seves primeres vegades, a més 
d’acompanyar-lo en el seu creixement. Com la resta de les nostres joguines creiem que 
és un moble durador i versàtil.

Seguirà el ritme de 
creixement del nostre infant

35x30x30



Mobles per jugar 

Paleta de colors

La Paleta de 9 colors de Tell Fusta està inspirada en la paleta de colors que es va 
inventar Arno Stern a París a mitjans del segle passat.  

Aquest moble de Pi allistonat, es presenta desmuntat i té la opció de portar els envasos 
per la pintura i l’aigua inclosos o no. La fusta no porta cap tractament perquè es puguin 
escollir els colors de la paleta.

La millor combinació per les 
nostres rampes

170x30x60



Mobles per jugar 

Plafó sensorial

Plafó amb finestretes on l’infant pot experimentar diferent maneres d’obrir  i  tancar
aquestes portetes, cap a la dreta, cap a la esquerra, cap amunt o cap avall. A més,
podrà  fer  una  descoberta  temàtica  segons  les  imatges  exposades  al  seu  interior  o
textures,  segons  demanda.   Els  plafons també poden ser  tàctils,  on l’infant  trobarà
diferents elements per tocar i experimentar.

L’experimentació i descoberta 
és diversió

Tamany personalitzat
          



Mobles per jugar 

Llit infantil

Llit per habitació infantil, ideal per proporcionar autonomia als infants. Dóna 
llibertat a l’infant i a l’adult. 

Al ser arran de terra, aquest llit evitarà lesions a causa de les caigudes. Fomenta 
l’aprenentatge autònom, l’infant que dorm entre barrots sempre necessitarà de 
l’adult per poder moure’s lliurement per l’habitació o aixecar-se.

Proporsciona autonomia a 
l’infant

A mida



Contacte/Com comprar

CONTACTE

tellfusta@tellfusta.com

Jordina Costa 665819282

Carles Frigola 639717930

COM COMPRAR

A través de transferència bancària a ES36 0081 0135 32 000128 
8937

Bizum al 639717930

Venir a buscar el material al taller de Tell Fusta 
(Carrer Travessera de La Bordeta, 6 17111 Vulpellac)

mailto:tellfusta@tellfusta.com
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