
   

 

 

 

Esparreguera, 18 de desembre de 2017 

Benvolguda família, 

 

Donat que Som Escola Verda, i  continuant amb el nostre desig de reduir la petjada ecològica i amb 
l’objectiu de contribuir amb l’estalvi econòmic per a les famílies sòcies, el proper curs l’AMPA 
oferirà el Projecte de Reutilització de llibres de text amb l'empresa IDDINK.  

Abans del final de curs, es durà a terme una reunió informativa en la qual us donarem informació 
detallada sobre el funcionament del sistema, encara que, en resum, els avantatges que ofereix són: 

 

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

 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 a DOMICILI.   

 La comanda es podrà fer des de finals de juny: 

o Al web d’Iddink (www.iddink.cat) 
o Per telèfon trucant al 902 565 411  
o Presencialment al Centre, dins el dia i horari que us indicarem més endavant. 

 

Us animem a utilitzar aquest innovador sistema que redueix els costos mediambientals i 
aconsegueix un gran estalvi econòmic. 
 
Al final d’aquest curs, l’empresa us dona  l’opció de comprar-vos tots els llibres que tingueu tant 
d’aquest curs com de cursos anteriors, sempre i quan estiguin en vigor, és a dir, siguin llibres que  
es facin servir al nostre institut el proper curs i que compleixin les condicions de conservació que 
us detallem al full adjunt. 
 
Us recomanem que n’infomeu als vostres fills per tal que comencin a tenir-ne la cura necessària. 
 
Tanmateix, us animem a assistir a l’esmentada reunió informativa, en la qual s’explicarà aquest 
innovador sistema per reduir els costos econòmics i mediambientals i per a fomentar valors com la 
sostenibilitat i la responsabilitat. També se us concretarà el funcionament de la recompra de llibres 
usats. 
 
Restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta que desitgeu realitzar-nos. 
 
 
Cordialment,  
L’ AMPA de l’Institut  El Cairat
 


