
ESKOLAKO Etiketa 
ofizialak 

Produktua Jasangarritasun irizpideak 
MATERIALAREN EROSKETA 

 

- Plastiko birziklatua 
JASANGARRIA 

Familientzako aholkuak Boligrafoak  - Material 
biodegradagarriak 
(plastikoa, egurra, 
artoa…)  

 

 

 
 

URRATSEZ URRATS  - Kudeaketa jasangarria 
duten baso-ustiapenetako 
egurra   

1. Produktu bat erosi baino lehenago, pentsatu dezagun 
benetan beharrezkoa den edo erosteari uko egin daitekeen.  

Arkatzak
edo portamina 

- Lakatu gabeko egurra 2. Aldez aurretik etxean zer dugun eta aprobetxatu 
daitekeen aztertu, alden neurrian, beste ikasturteetako 
materialak berrerabiliz.  

- Etiketa ekologikoren 
batean zehaztutako 
substantzia kaltegarrien 
irizpideei jarraituz 
ekoitzitako produktuak  

3. Banakako bilgarrietan datozenak ekidin eta ontziratu 
gabekoei lehentasuna eman.  

4. Ingurumen ziurtagiridun materialak eskatu (ikus hurrengo 
orrialdeko taula).  

5. Ez fidatu «amigo del medio ambiente» edo «producto  
ecológico» bezalako aipamen orokorretaz, letra txikia ondo 
irakurri gabe. 

6. Ziurtagiridun produkturik existituko ez balitz, konproba 
itzazu hurrengo irizpideak betetzen dituen: 

• Kalitateko produktua, iraupen luzekoa, berrerabilgarria 
eta berriz kargatzekoa. 

• Garraio distantzia txikia. 

• Gutxieneko bildukin birziklatua edo/eta birziklagarria.  

• Material bakarreko produktua. 

• Birziklatzeko edo berrerabiltzeko erraztasuna. 

• Fabrikazioan errekurtsoak aurreztu eta ingurunean 

 Osasunean kalterik sortzen ez duena. 

era egokia 

8. 

kalte minimoak egiten dituena.  

•
 

7. Produktu/baliabidearen erabil

 Hondakinen banaketa egokia

- Erabat Klororik gabeko 
(TCF) paper edo 
kartoizko produktuak 

 

- PP (polipropilenoa), PE 
(polietilenoa) edo zelulosa 
azetatozko 

 

- Plastiko birziklatua.  

 

Karpetak 
artxibategiak, 
aurkibide eta 
bereizgailuak, 
eta 
azpikarpetak 

- Paper edo kartoi 
birziklatuko produktuak 
edo kudeaketa 
jasangarria duten baso-
ustiapenetakoa.   

- Erabat Klororik gabeko % 
100 zuntz birziklatuak 

 

Papera eta 
paperezko 
produktuak 
(koaderno, 
libreta…)

- Kudeaketa jasangarria 
duten baso-ustiapenetan 
jatorria duten papera  

Margoak, 
kolak, 
zuzentzaileak 
(tipex), 
fluoreszenteak

- Lehorra lehenetsi.  
- Likidoak oinarri 

akuosodun 
disolbatzaileekin. 

- Berriz kargatzekoak.   

 

Ekipo 
informatikoak

- Energia kontsumo 
efizientea. Energy Star. 

  

- Azken produktuan 
sustantzia kaltegarririk 
gabea (Oekotex)  

- Produktuaren zuntz 
guztia nekazaritza 
ekologikokoa izango da.   

- Produktuaren guztizko 
zuntzen % 70 eta % 95a 
artean nekazaritza 
ekologikoan dute jatorria.  

- Produktuko kotoia 
nekazaritza ekologikokoa 
da %5 eta %100 artean.   

- Sustantzia kaltegarri 
gabea eta ingurumena eta 
giza-eskubideekiko 
begirunetsua.  

Ehunak 
(arropa, 
uniforme 
oinetako, 
motxila, 
estutxe…)

- Bidezko merkataritza.  

  

Elektrizitatea 
kontsumitzen 
duten 
aparatuak

- Europar Batasuneko 
energia efizientziarako 
etiketa. A+++ taldekoak  
lehenetsi   

Testuliburuak - Testuliburuen eta 
Curriculum-Materialen 
Kudeaketa Solidarioa 
egiteko Programan 

- Ikastetxean 
galdetu 

Elikadura - Ekoizpen ekologikoa 
- Berrerabilgarriak diren 

poltsa, botila, ontzi, 
tresna, zapi, etab.en 
erabilera sustatu. 
(tupper, oihalezko poltsa, 
kantinplora…) 

 

- Sustantzia toxikoak  

 
- Ingurumenarentzako 

sustantzia arriskutsuak   
- Sustantzia narritagarriak 

 

Kontuz! 
Edozein 
produktutan 
ekidin 
beharreko 
piktogramak

- Sustantzia sukoia  

  

http://www.concienciaeco.com/tag/comercio-justo

