
  
 
 

 

 

Benvolguda família, 

El curs vinent l’AMPA,  amb la col·laboració de la direcció de l’Institut, i amb el recolzament del 

Consell Escolar, vol oferir un Projecte de Reutilització de Llibres de text i lectures

l'empresa Iddink, amb provats resultats en gairebé 800 centres d’arreu d’Europa, doncs ofereix uns 

grans avantatges: 

 

Responsabilitat & solidaritat & sostenibilitat

▪ Els alumnes tenen més cura del material, tant llibres com del disponible al centre.

▪ Conscienciació en la pr

▪ Disponibilitat de llibres reutilitzables per tothom de tots els cursos.

 

Compra fàcil 

▪ Per internet, per telèfon o presencialment al centre el dia indicat.

▪ Comanda unificada amb sistema flexible en què es pot triar què comprar: llibres 

 nous, reutilitzables, de lectura, quotes, dossiers, llicències digitals, etc.

 

Servei & garanties 

▪ Garantia de recepció abans de l’inici de curs (en comandes fins el 20 de 

▪ Lliurament de les comandes a domicili.

▪ Retorn gratuït de comandes fetes fins el 20 de juliol.

 

Estalvi  

▪ Estalvi del 55%  

curs). 

 

Us animem a utilitzar aquest innovador sistema.

 

 

 

 

 

Cordialment,  
 

L’AMPA de l’Institut Montserrat Roig
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