Programa financiat:

Material

Característiques

Algunes marques

LA GOMA D’ESBORRAR

> De cautxú natural (s’obté de l’escorça
d’alguns arbres)
> D’engrunes de pà

Milan, kautschuk natur,…

ELS BOLÍGRAFS

> Recarregables
> De tintes no tòxiques
> Vegetals
> Sense metalls pesants
> No deixar-los a mig començar

Green-peen, Mater-be,…

EL LLÀPIS

> Sense vernissos químics
> De fusta provinent de boscos controlats
> Recarregables

Stabilo, Lyra,…

Aquesta petita guia pretén orientar-vos en aquesta compra i a triar el
MATERIAL ESCOLAR ECOLÒGIC

LA COLA D’AFERRAR

> Sense metalls pesants
> De goma aràbiga
> De fècula de patata i aigua
> D’aigua i sucre

Uhu, Pritt,…

Algunes recomanacions generals:

LA MAQUINETA DE
TREURE PUNTA

> De fusta: resistents, duradores i
biodegradables
> De pasta de blat de les indies

Alfabet,…

ELS QUADERNS

> Els de paper 100% reciclat i ecològic

Alfabet, Miquelrius,
Enri, Uninature,…

ELS RETOLADORS

> A base d’aigua
> Sense dissolvents
> Amb colorants naturals, no tòxics

Staedler, Edding,…

ELS CORRECTORS

> Amb l’envàs de propilé
> De cinta correctora
> Recarregables

Tippex, Pritt, Kores,…

que estigin fabricats a la localitat o a llocs propers,

LA CINTA ADHESIVA

> Sense PVC
> De cel·lulosa-acetat

Scoth, Tesa,…

que siguin inofensius o de baix impacte ambientals,

ELS ESTOIGS

> Alternatius a plàstic: de cuir recilcat,
roba, sac,…

En sintonia amb un dels trets d’identitat del projecte educatiu de la nostra escola
“La cooperació amb la natura i el medi ambient”, Es Liceu des de fa anys
participa en el Programa de Centres Ecoambientals que promou la Conselleria
de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears
Enguany, un dels programes amb els que ha treballat la comissió mediambiental
de l’escola, és el de donar a conèixer a pares, mares, alumnat i professorat
l’existència al mercat de materials escolars que respecten el medi ambient i
incentivar-ne el seu ús.

comprar els materials estrictament necessaris,
esgotar el material abans de comprar-ne de nou,
que tenguin el mínim envàs i embalatge,
que siguin duradors, reciclats i reciclables,

