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Benvolgudes famílies i alumnes, 

Aquest curs la direcció del centre, i amb l’aprovació del Consell Escolar, oferirà 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 s’han de tractar bé i s’hauran de tornar en bones condicions de reutilització al centre en finalitzar el 

curs. En cas de no tornar els ecoBooks o tornar-los en mal estat segons les condicions que informarà Iddink, s’haurà 

de pagar l’estalvi aconseguit respecte al preu de llibre nou. 

*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 de lot:  al lot de llibres de matèries comunes, podràs afegir les 

optatives, les lectures, quotes, dossiers, material de papereria, etc. 

• Les comandes es lliuraran a domicili a partir de la tercera setmana d'agost.   

• La comanda es podrà fer: 

o Al web d’Iddink (www.iddink.cat) Codi de centre: 335LS1 

o Per telèfon trucant al 902 565 411  

o Presencialment al Centre el dia 22 de juny  de 10:30 a 13h 

 

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* Preu Iddink ecoBooks Estalvi vs PVP 

1 ESO 114 € 144 € 

3 ESO 118 € 150 € 

*El preu del curs 2016-17 pot ser diferent 

 

Reunions informatives: 

27 de juny a a les 18h – Reunió amb Direcció del centre 

Per aquells alumnes que facin 1er ESO el proper curs (2016-17) 

 

27 de Juny a les 18:30 – Reunió tema llibres   

Per aquells alumnes que facin 1er. ESO, 3er ESO i 1er BTX el proper curs (2016-17) 

 

27 de juny a les 19:30h – Reunió tema llibres  
Per aquells alumnes que facin 2n ESO i 4t ESO el proper curs (2016-17) 

 

 

 

Cordialment,  

 

La Direcció de l’Institut Antoni Cumella 


