
  

 

 

1de juny de 2017 

 

Benvolguts pares i mares, 

De nou, per a aquest curs l’AMPA, conjuntament amb la direcció del centre, oferirà 
el Projecte de Reutilització de llibres de text amb l'empresa IDDINK. Des de l’AMPA i 
des de la direcció del centre es valora positivament l’experiència del passat curs, i 
per això mantenim la confiança en l’empresa IDDINK per la gestió d’aquest servei. 
Per més informació d’aquesta empresa podeu consultar la web (www.iddink.cat). 
Els avantatges que ofereix són, en resum: 

● Estalvi del 56% respecte al PVP en l’adquisició dels llibres reutilitzables (ecoBooks*).  
Tingueu en compte que l’estalvi d’aquest curs 2017/18 va en relació al nombre 
de famílies que van utilitzar el servei el curs passat (51,5%). Com més famílies 
participem, més estalvi aconseguim per al curs següent: 

 

A partir del 90%  de famílies = 64% d’estalvi 

                   Del 80% al 89,9% = 62% 

                   Del 70% al 79,9% = 60% 

                   Del 60% al 69,9% = 58% 

                   Del 50% al 59,9% = 56% 

 

● Comanda unificada amb sistema flexible:  es pot triar què comprar: llibres de text 
nous, reutilitzables, llibres de lectura nous, reutilitzables, quotes, material de 
papereria, etc. 

● Les comandes es lliuraran a DOMICILI. a partir de la tercera setmana de juliol 

● 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 11/07 de 10.30 a 14 i de 15 a 16.30 

 
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 que fomenta valors com la sostenibilitat i la responsabilitat. 

 
REUNIÓ INFORMATIVA EL 05/07 A LES 19.00 al CeCuCa de Cardedeu 
 
 
Cordialment,  
La Direcció i l’Ampa de l’Institut El Sui 


