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30 de maig de 2015   

 

Benvolguts pares i mares, 

 

Aquest curs l’AMPA, conjuntament amb la direcció del centre, i amb l’aprovació del Consell Escolar, 
continuarà oferint el Projecte de Reutilització de llibres de text amb l'empresa IDDINK que tan bons 
resultats ha anat donant els darrers cursos. Els avantatges que ofereix són, en resum: 

 

 Estalvi del 55 % respecte el PVP en l’adquisició dels llibres reutilitzables (ecoBooks).  

Els ecoBooks s’han de tractar bé i s’hauran de tornar en bones condicions de reutilització al centre en 

finalitzar el curs. En cas de no tornar els ecoBooks o tornar-los en mal estat segons les condicions que 

informarà Iddink, s’haurà de pagar l’estalvi aconseguit respecte al preu de llibre nou. 

 Comanda flexible:  Es poden demanar alhora llibres nous, reutilitzables, de lectura, etc… 

 Les comandes es lliuraran a domicili a partir de la quarta setmana d'agost.   

 La comanda es podrà fer: 

o Al web d’Iddink (www.iddink.cat), 
o Per telèfon trucant al 902 565 411.   
o Presencialment al Centre:  El dia 2 de juliol de 10:00h a 13:30h. 

Un any més us animem a utilitzar aquest innovador sistema que redueix els costos mediambientals 
i, com es pot veure en el següent quadre, aconsegueix un gran estalvi econòmic: 
 
*EXEMPLE DE PREUS  DE LOT DEL CURS 2014-15, EXCLOENT OPTATIVES, LLIBRES LECTURA  I QUOTES 

(Ampa, etc..).  EL PREU DEL CURS 2015-16 POT SER DIFERENT.       
 

Curs* ecoBooks Estalvi vs PVP 

1 ESO  189 €   156 €  

2 ESO  223 €   178 €  

3 ESO  251 €   213 €  

4 ESO  158 €   131 €  

1r Batxillerat 145 €  105 €  

2n Batxillerat  129 €   99 €  

 
En el full que adjuntem s’informa amb més detall de com fer les comandes i el pagament de les 
mateixes, tot i que us animem a assistir a la reunió informativa en la que s’explicarà aquest 
innovador sistema per reduir els costos econòmics i mediambientals i per fomentar valors com la 
sostenibilitat i la responsabilitat. 
 

REUNIÓ INFORMATIVA A PARES 1 ESO: El 30 de juny a les 15:30h 
 
Cordialment,  
 
 
AMPA Institut Collblanc
 

http://www.iddink.cat/

