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31 de maig de 2016 

Benvolguts pares i mares, 

 

Aquest curs l’APA, 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.  

Els avantatges que ofereix són, en resum: 

• Estalvi del 60% respecte el PVP en l’adquisició dels llibres reutilitzables (ecoBooks*).  

*Els ecoBooks de noves edicions seran nous a estrenar i amb el mateix estalvi! Aquest proper curs està 

previst per la majoria de llibres de 2n i 4t ESO. 

• Comanda unificada amb sistema flexible:  es pot triar què comprar: llibres nous, reutilitzables, de 

lectura, quotes, dossiers, material de papereria, etc. 

• Les comandes es lliuraran al centre el 5 de setembre de 15 a 19h, excepte les fetes a partir del 

setembre, que es serviran a domicili. 

• La comanda es podrà fer: 

o Al web d’Iddink (www.iddink.cat) Amb el codi de centre: 200MG5 

o Per telèfon trucant al 902 565 411  

o Presencialment al Centre el dia 22 de Juny de 10 a 14 i de 15 a 17:30h. 

 

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 2015-16 

*Inclou tant ecoBooks com quaderns d’exercicis  

 

Curs* PVP  Preu Iddink Estalvi amb Iddink 

1 ESO 255 € 138 € 117 € 

2 ESO 177 € 90 € 87 € 

3 ESO 203 € 93 € 110 € 

4 ESO 142 € 76 € 65 € 

1 BATXILLERAT 259 € 114 € 144 € 

2 BATXILLERAT 255 € 113 € 142 € 
*El preu del curs 2016-17 pot ser diferent 
A l’ESO no s’inclouen les optatives; al Batxillerat es compta 3 optatives per modalitat. 

 

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 PER ALUMNES NOUS  

20 DE JUNY A LES 20H 

 

Cordialment,  

La Direcció i l’APA 

 


