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- SUPORT LLÀPIS.

- PLANTILLES PER A MARCATGE

- RADARS “FUNCIÓ ESCOLAR”
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- VITRINES

- TANQUES PER A VORERES

- APARCABICICLETES

SEÑALIZACIONES Y OBRAS FERNÁNDEZ S.L.
CIF: B-96038906
Pol. Ind. Ramonet naus 8, 9,10 y 11 
12550 Almassora (Castelló)
Telèfon 964 53 43 26 Fax 964 53 28 20
Email: seofer@seofer.com Web: www.seofer.com



CAMINS ESCOLARS:

Seguretat: 

Caminar és la primera cosa que un noi o noia vol fer i l’última a la que una persona major desitja 

renunciar.

Caminar és l’exercisi que no necessita gimnàs. I a més no contamina, consumeix pocs recursos naturals i 

és altament eficient.

Caminar és tan natural com respirar.

John Butcher (1999) I Congrés sobre Caminar.

Els camins escolars no són una novetat, ja que als anys 90 es posaren en  martxa els primers  als Estats 

Units i Regne Unit, amb el nom de Safe Routes.

 Que els nois i noies vagin a l’escola caminant en grup reforça la seua autonomia, la seua 

autoestima i la seua sostenibilitat.

 Caminar o pedalejar cada dia per realitzar activitat física diària és un hàbit de vida saludable.

 Reduir l’ús del cotxe per a anar al col·legi, ajuda a millorar la qualitat de l’aire, a reduir 

l’efecte hivernacle i a fomentar el pensament ecològic als nois/es.

Que els nens caminen, pedalejen o patinen per una red d’itineraris meticulosament elegits 

per a ells, pot salvar vides.

METES DELS CAMINS ESCOLARS:

Autonomia:

Salut:

Sostenibilitat:

“El primer pas per a retornar l’autonomia als nois i noies, és demanar que vagin a l’escola i 

tornin a casa sense ser acompanyats per les persones adultes”.

La ciutat dels nois i noies. Francesco Tonucci (Psicopedagog)
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Tòtem Zona Escolar

Estructura fabricada en base al nostre senyal d’alumini Model SFR25, especialment dissenyat 

per a ser instal·lat als voltants de zones escolars per tal d’informar al conductor que està 

entrant a l’entorn de guarderies, col·legis o instituts.

-Llapis vertical de 400x2000 

mm.

- Perfil perimetral de 25 mm 

gruix.

- Planxa d’alumini anoditzat de 

1.2 mm.

- Alurrails al darrere.

- Frontal rotulat amb vinils o 

material reflectant.

- Suport de subjecció de 

diàmetre 76x3x3000 mm.

   anoditzat plata.

- Abraçadores d’alumini de 

diàmetre 76 mm.

Caixa de colors

- Suport de subjecció de 

   Ø 76x3x3000 mm. alumini lacat.

- Tres minillàpis de colors.

- Placa de 600x400 mm. d’alumini

  SFR25 amb finestra i text.

- Frontal retolat amb vinils o 

   material reflectant.

- Abraçadores d’alumini 

  de diàmetre 76 mm.

Este element està dissenyat per a  contenir un missatge que pot anar des del

nom del col·legi, guarderia o centre educatiu a missatges de concienciació

com espais lliures de violència, igualtat,  etc.

Opcions comercials:

- Personalització del dibuix frontal i de colors.

- Lacat en color del suport.
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Suport llàpis

Per a aquest conjunt s’utilitza una placa rectangular del nostre senyal SFR25 que es retola a 

dues cares i es subjecta a un suport d’alumini estriat amb punta de fusta.

Especialment dissenyat per a instal·lar als itineraris peatonals que discorren fins al centre 

escolar. Pot utilitzar-se com a punt de trobada o com a senyalització intermitja de seguiment.

PUNTO DE TROBADA
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600 mm

- Placa rectangular de 600x400 mm, 

retolada a 2 cares amb vinils amb 

impressió digital.

- Perfil perimetral de 25 mm gruix.

- Subjecció lateral al suport tipus 

banderola.

- Suport de subjecció d’alumini estriat 

  diàmetre 76x3x3000 mm. anoditzat 

plata.

- Punta de llàpis en fusta tractada.

Opcions comercials:

- Personalització del dibuix frontal.

- Lacat del suport amb 1 ó 2 colors.
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Plantilles fabricades amb acer galvanitzat o alumini, tallades per làser ens permeten plasmar al paviment 

distintes marques mitjançant aplicació de pintura.

- Marques de seguiment de les rutes escolars.

- Advertències a l’hora de creuar els passos de vianants.

- Marques vials per a advertir als vehicles de proximitat de zona escolar.

Es poden fabricar en qualsevol mida i les figures o texts són personalitzats segons les indicacions del 

client.

Para, mira, passaPara, mira, passa

Plantilles de marca vial
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Radar pedagògic

Pas de vianants inalàmbric

Missatges de velocitat i text.

Tres colors en la velocitat, vermell, groc i vert.

Estadístiques de nombre de vehicles, dies, hores i

velocitats.

A triar el tipus d’alimentació:

Alumbrat públic, placa solar i portàtil amb trípode.

En alguns llocs específics com les zones escolars

o les zones de mercats, és possible afegir un

missatge personalitzat durant les franjes horaries

aplicades els dies necessaris.

FUNCIÓ ESPECIAL “ZONA ESCOLAR”

Detecta al vianant per mitjà de  detector volumètric  per a exteriors o polsador.

 
El seu funcionament pot ser per placa solar o enllumenat públic.
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Tanca“Especial escola”.

Longitud 1500 mm.

Tub de 40x40 mm i travessers de 30x30 mm.

Reixeta quadrada de filferro de 5 mm de diàmetre.

Figures opcionals.

Marc d’alumini de 30, 58 o 75 mm gruix.

Porta batent, acristalament plexichoc de 4 mm.

Pany de seguretat amb 2 claus per porta. 

Junta d’estanqueitat i orificis anti condensació.

Diverses mides, simple cara i doble cara.

Fixes a paret, amb suports o peus mòbils.

En alumini natural o lacades en color.

Ideal per a reduir la velocitat

dels vehicles a les proximitats

dels col·legis.

Diversos models. Consultar materials,

opcions de personalització de color, etc.

Coixí Berlinés Vitrines

AparcabicicletesTanques per a voreres

Senyalització de Zona Escolar

SEÑALIZACIONES Y OBRAS FERNÁNDEZ S.L.
CIF: B-96038906
Pol. Ind. Ramonet naus 8, 9,10 y 11 
12550 Almassora (Castelló)
Telèfon 964 53 43 26 Fax 964 53 28 20
Email: seofer@seofer.com Web: www.seofer.com



SEÑALIZACIONES Y OBRAS FERNÁNDEZ S.L.
CIF: B-96038906
Pol. Ind. Ramonet naus 8, 9,10 y 11 
12550 Almassora (Castelló)
Telèfon 964 53 43 26 Fax 964 53 28 20
Email: seofer@seofer.com Web: www.seofer.com


