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10 de maig de 2017 

 

Benvolgudes famílies i alumnes, 

Aquest curs l’AMPA, juntament amb la Direcció de l’Institut i amb l’aprovació del Consell Escolar, 
oferirà a les famílies un Projecte de Reutilització de llibres de text que gestionarà l’empresa Iddink.  

Els avantatges que s’ofereixen són, en resum (més explicació als dos fulls adjunts): 

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

 Comanda flexible.  Es pot triar què comprar: llibres nous, reutilitzables, de lectura, quotes, 
dossiers, material de papereria, etc.  

 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 12 de juliol de 10 a 14:30h a l’Aula 21 

 Si es fa fins el dia 20 de juliol, hi ha un seguit d’avantatges que s’expliquen al full adjunt. 

 Podreu vendre els vostres llibres de text usats durant aquest curs. El mateix dia 12 de juliol 
podreu portar a l’institut els llibres que heu fet servir i Iddink us pagarà el 35% del seu PVP 
(aprox. entre 12 i 15€ per llibre de text i entre 3 i 6€ per lectura) 

 

Us animem a  utilitzar aquest innovador sistema que redueix els costos mediambientals, i com es pot 

veure en el quadre que surt al dors, aconsegueix un gran estalvi econòmic. 

 
 
 
 
 
 

En el full que adjuntem s’informa amb més detall de com fer les comandes i el seu pagament, 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: 

 

Alumnes que cursaran 2n i 3r d’ESO 23 de maig a les 18h 

Alumnes que cursaran 4rt d’ESO i 1er Batx 23 de maig a les 19h 

Alumnes que cursaran 2n Batx 24 de maig a les 19h 

Alumnes que cursaran 1r d’ESO 14 de juny a les 18h 

 
 
 

http://www.iddink.cat/
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Exemple ORIENTATIU de preus del lot de llibres (segons els PVP del curs actual)* 
Inclou ecoBooks, quaderns d’exercicis i lectures. 

 

Curs* Preu Iddink Estalvi amb Iddink 

1 ESO 208 € 142 € 

2 ESO 207 € 143 € 

3 ESO 253 € 169 € 

4 ESO 165 € 109 € 

1r Batxillerat 151 € 162 € 

2n Batxillerat 170 € 136 € 

ATENCIÓ:  

 El preu del curs 2017-18 pot ser diferent en funció del PVP dels editors i dels llibres triats. 
 A l’ESO se n’inclouen optatives i al Batxillerat 3 optatives per modalitat. 

 
 
 
 
 
Ben cordialment,  
L’AMPA  i la Direcció  de l’Institut Manolo Hugué 

 


