
 

Check list i inventari materials 

exposició de prevenció de residus 

 

Nom organització:  

Inici préstec:  Retorn: 

 

N. Material Control 

lliurament 

Control 

retorn 

1.  Fitxa amb dades actualitzades disponibles (enviat per 

mail) 

  

2.  24 plafons il·lustrats de cartró “colmena”   

3.  2 retoladors vileda de colors diferents (per escriure 

dades en els plafons).  

NOTA: no feu servir altres retoladors perquè es fa malbé 

l’exposició. Gràcies. 

  

4.  1 maniquí   

5.  1 pissarra    

6.  1 capseta transparent per a posar informació 

(s’enganxa amb velcro a la pissarra) 

  

7.  1 ice pack reutilitzable   

8.  1 Raspall de dents amb recanvi   

9.  1 bolígraf amb recanvi (enganxat a la targeta)   

10.  1 estoig fet amb material reutilitzat d’una lona 

publicitària 

  

11.  1 tovallola petita de mans com alternativa als 

assecadors de mans o tovalloles de paper 

  

12.  1 teixit encerat per a protegir/conservar aliments com 

alternativa als film plàstic/d’alumini 

  

13.  1 pot per a recollir l’oli de cuina   

14.  1 bossa reutilitzable per a la compra   

15.  1 bossa feta de texans    

16.  1 boc-n-rol per a embolicar entrepans   

17.  1 ampolla reutilitzable   

18.  3 carmanyoles    

19.  1 tassa tèrmica de cafè   

20.  2 bosses de reixa per a la compra de fuita i verdura   

21.  1 copa menstrual   

22.  1 pastilla de sabó sòlid   

23.  1 pastilla de xampú sòlid (amb el seu ganxo)   

24.  1 bosseta per extreure la humitat feta amb perles de 

silica gel reutilitzades (les perles es poden regenerar 

escalfant-les una mica en una paella) 

  

25.  1 calces cocoro   
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ALTRES MATERIALS EXTRA: 

26.  2 pissarres verdes   

27.     

28.     

 

Aquesta exposició ha estat preparada pel Club EMAS amb el fi de posar-la a 

disposició dels seus socis, es tracta d’un recurs compartit; si us plau tracteu-la bé i 

verifiqueu els materials en el moment de retornar l’exposició. Avieu-nos de qualsevol 

incidència per tal de poder disposar de l’exposició en condicions per al següent 

préstec. 

 

El soci es compromet a retornar el material en bon estat a la seu del Club EMAS i a 

comunicar qualsevol dany o pèrdua. El socis¡ es compromet a reintegrar al Club 

EMAS l’import dels materials no retornats o retornats en males condicions al Club 

EMAS. 

 

 

 

   

Club EMAS  Soci 

 


