Comissió Ambiental CC SAGRAT COR

SUGGERIMENTS MEDIAMBIENTALS PER A LA COMPRA DEL MATERIAL ESCOLAR
PAPER i QUADERNS
Comprar els quaderns i els paquets de fulls 100% reciclats o ecològics.
Els ecològics provenen d'origen forestal controlat sostenible i han d'estar certificats amb el logo FSC.
Aquests són alguns dels símbols que ho identifiquen:

BOLÍGRAFS
De tintes no tòxiques, sense metalls pesants, a base d'oli o d'aigua, vegetals, recarregables.
Marques: Pilot Rexgrip, Uniball Power Tank Eco, Bic evolutions, Paper Mate flexgrip, ...
LLAPIS i LLAPIS DE COLORS
De fusta provinent de boscos controlats, sense vernissos químics. En el cas dels llapis poden ser
recarregables.
Marques: Staedler Noris Efficient for Ecology, Stabilo Greengraph, Alpino Ecologic,...
PAPERETS D'AVISOS (tipus post it)
De paper 100% reciclat.
COLA D'AFERRAR
Sense metall pesants, de goma aràbiga, de fècula de patata i aigua, d'aigua i sucre. Millor de barra.
Marques: Pritt, Instant, ...
CORRECTORS DE TINTA
Amb envàs de propilé, de plàstic reciclat de cinta correctora (no de pasta, ni líquids), millor
recarregables.
Marques: Pritt ecomfort roller, Tesa ecologo, Paper Mate dryline grup, Tipp-ex ecolutions,...
RETOLADORS, RETOLADORS PERMANENTS
A base d'aigua, sense dissolvents, amb colorants naturals no tòxics. Recarregar els permanents
gruixats i no tirar-los.
Marques: Edding Ecologic, Green-peen, Mater-be, ...
MARCADORS (retoladors)
Substituir els retoladors marcadors fosforescents per llapis marcadors fosforescents. Adquirir els llapis
Stabilo Greenlighter (es fabrica en verd, groc i rosa fosforescent) ja que duren molt més que els
retoladors perquè no s'eixuguen i donen el mateix resultat.
Si es compren retoladors, millor si són recarregables i no s'han de tirar, a més de que surten més
econòmics.
Marques: Stabilo (retoladors i recàrregues), Bic, ...
GOMES D'ESBORRAR
De cautxú (millor natural que artificial), d'engrunes de pa.
Marques: Milan, Kautschuk natur, ...

Comissió Ambiental CC SAGRAT COR

MÀQUINES DE FER PUNTA
De fusta o de pasta de blat de les índies, en darrer terme metàl·liques. No de plàstic.
Marques: Alfabet, ...
CINTA ADHESIVA
Sense PVC, de cel·lulosa d'acetat.
Marques: Scoth 3M, Tesa, ...
CARPETES (amb elàstics, de projectes, subcarpetes, etc)
De cartró 100% reciclat o de cartolina de colors ecològica. Si són de plàstic que siguin del tipus
Polipropilé (PP)
FUNDES DE PLÀSTIC (foradades, que s'obrin pel costat, de dossier, ...) I CARPETES DE
FUNDES DE PLÀSTIC
Sempre de Polipropilé (PP)
ESTOIGS I REGLES
Millor si els estoigs són de tela i els regles de fusta.

EN GENERAL:
• Adquirir sempre els productes de les línies ecològiques de cada marca, cercar les
certificacions mediambientals. Els plàstics sempre que siguin el polipropilé (PP 05)
o el poliestiré (PS 06)
• En els centres comercials cerca les prestatgeries i els productes amb el distintiu
ecològic.
• Les marques remarcades en aquest full són orientatives.
Moltes gràcies pel vostre interès.
Consultau qualsevol dubte a la Comissió Ambiental (sagratcorambiental@gmail.com)

