
 

  
 

 

 

Compra de continguts educatius curs 2020-21: 

llibres reutilitzables, nous, llicències i equipament informàtic 

 Juliol 2020 

 

El curs vinent l’empresa Iddink s’encarregarà de la gestió integral de la distribució dels continguts educatius 

triats pel centre (llibres en paper i digitals, materials i continguts propis), així com del projecte de 

reutilització dels llibres de text i lectures. 

Aquest curs hem incorporat llicències digitals a 1r d’ESO i algunes a d’altres cursos, que s’hauran de demanar 

directament a Iddink en el moment de fer la comanda, i les treballarem a l’aula a través d’ordinadors.  

En cas que necessiteu comprar un ordinador, Iddink us ofereix la possibilitat d’adquirir el model recomanat 

pel centre (Chromebook) quan feu la comanda de la resta de material. Per ajudar a les families de 1r ESO en 

el pagament, on la compra és obligatòria, Iddink dona l’opció de finançar l’ordinador + el lot de llicències fins 

a 12 mesos (pagament inicial en 2 mesos + 10 rebuts), en les condicions comentades a baix: 

 

Com fer la comanda: 

 Instruccions al full adjunt; amb la particularitat del finançament: 

o Comanda flexible sense finançament: 571MN8 

o Comanda en LOT FINANÇAT (només 1r ESO):  695MN8  

Lot finançat per les famílies de 1r ESO: 

 Inclou: Ordinador + llicències digitals + llibres de text de les matèries obligatòries. 

 No inclou: material escolar i serveis opcionals. 

 

Condicions: 

 Tothom hi té accés: Iddink no demana nòmina, justificant d’ingressos o historial creditici.  

 Import a pagar en el moment de fer la comanda, format per la suma de dos conceptes: 

o quota d’entrada de 80 €.  

o + el cost del material no finançat (material escolar, folre de llibres, etc..) 

Si tries  transferència o Servicaixa, podràs pagar aquest import en 2 mesos (màxim 21-agost) 

 Reste de l’import a finançar en: 

o 10 quotes de 29,90 €, domiciliades al teu número de compte . 

o Calendari: 1a quota, setembre 2020 | última quota, juny 2021. 

 Cost bancari i de finançament: només 14 €. 

 

 

 Com fer la comanda: Mireu-vos el full adjunt i el vídeo https://vimeo.com/427671538 

 Explicacions més àmplies a: http://microsites.iddink.es/571_institut_bosc_de_la_coma  

 

 

 

 

Esperem que amb aquestes facilitats que hem aconseguit d’Iddink, tothom tingui accés als equipaments i 

continguts recomanats. 

 

Cordialment,  

La Direcció de l’Institut & l’AMPA

 


