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Projecte de Reutilització de Llibres  (maig 2018) 

Benvolguda família, aquest curs l’AMPA, d’acord amb la direcció de l’Institut, oferirà un Projecte de 
Reutiltzació de Llibres de text i lectures gestionat per l’empresa Iddink (ecoBooks), tant per l’ESO 
com per Batxillerat, que resulta molt interessant a les famílies usuàries.  

El projecte ofereix avantatges tals com un augment de la responsabilitat dels alumnes i la seva 
conscienciació en la preservació del medi ambient, a més de:   

 

 

 Gran estalvi econòmic  
▪ Estalvi del 60% respecte el PVP en l’adquisició dels llibres reutilitzables 
▪ Exemple d’estalvi que s’aconseguirà pel lot de llibres de text del curs: 

 

 Ordinari Reforç (AI) DIC 

  ecoBooks  CopiOlot Estalvi  ecoBooks  CopiOlot Estalvi  ecoBooks  CopiOlot Estalvi 

1r ESO 105 € 181 € -76 €           

2n ESO 70 € 149 € -79 € 39 € 83 € -44 €      

3r ESO 86 € 182 € -96 € 83 € 145 € -62 € 27 € 28 € -1 € 

4t ESO (1 optativa) 71 € 154 € -83 € 70 € 116 € -46 € 27 € 28 € -1 € 

1r BATX (4 optatives) 78 € 171 € -93 €       

2n BATX (4 optatives) 81 € 191 € -110 €       

CC.FF. (ASIX, AF, CI, GA) Màxim descompte legal, 5%, i servei a domicili. 

 ▪ A més, aquest curs podràs vendre els teus llibres a Iddink i et pagaran un 35% del seu 
PVP (entre 12 i 19 € aprox.) sempre que estiguin en estat de ser reutilitzats. 

 

 

 Compra fàcil 
▪ Per internet al web www.iddink.cat o per telèfon al 902 565 411. 
▪ Comanda flexible en què es pot triar què comprar: llibres nous, reutilitzables, de 

lectura, quotes, dossiers, material de papereria, etc. 

 

 

 Servei excepcional 
▪ Garantia de recepció abans de l’inici de curs (comandes fins el 20 de juliol) 
▪ Lliurament de les comandes a domicili 
▪ Retorn gratuït de comandes fetes fins el 20 de juliol 

 

 

 Estalvi mediambiental 
▪ Els centres educatius que han treballat amb Iddink durant aquest curs, han 

aconseguit un estalvi de 340,5 tones de paper 

    

Us convoquem a la reunió informativa que tindrà lloc a la Sala d’Actes de 

l’Institut Bosc de la Coma, dimecres dia 23 de maig a les 8 del vespre. 
 
Atentament, 
La Junta de l’AMPA i l’Equip Directiu de l’Institut Bosc de la Coma 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Us preguem retorneu aquesta butlleta per confirmar assistència:     

NOM PARE O MARE .......................................DE L’ALUMNE.................................CURS...........  
CORREU ELECTRÒNIC: ...................................(PARE O MARE) 
 


