Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

Institut Cendrassos

1 de juny 2017
Benvolguda família,
Aquest curs l’AMPA, conjuntament amb la direcció del centre, i amb l’aprovació del Consell Escolar,
continuarà oferint el Projecte de Reutilització de llibres de text amb l'empresa IDDINK que tan bons
resultats està donant. Els avantatges que ofereix són, en resum:
 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.
 Als socis de l’AMPA, se’ls retornarà la quota de reutilització i, per tant, tindran un descompte
addicional a la comanda.
 Les comandes es lliuraran a DOMICILI a partir de la 3ª setmana de Juliol.
 La comanda es podrà fer des de mitjans de juny:
o
o
o

Al web d’Iddink (www.iddink.cat)
Per telèfon trucant al 902 565 411
Presencialment al Centre:
 El dia 06 de juliol de 10h a 14h
 El dia 21 de juliol de 11h a 13h (alumnes 1er ESO)

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 2016-17
*Inclou tant ecoBooks com quaderns d’exercicis

Curs*
1 ESO
2 ESO
3 ESO
4 ESO
1r Batxillerat
2n Batxillerat

Preu Iddink
129 €
116 €
143 €
125 €
188 €
160 €

Estalvi amb Iddink
133 €
117 €
148 €
125 €
191 €
173 €

*El preu del curs 2017-18 pot ser diferent

A 1r, 2n i 3r ESO NO s’inclouen les optatives; a 4t d’ESO se n’inclou 1 i al Batxillerat 4 optatives per modalitat.

En el full que adjuntem s’informa amb més detall de com fer les comandes i el pagament de les
mateixes, tot i que us animem a assistir a la reunió informativa en la que s’explicarà aquest innovador
sistema per reduir els costos econòmics i mediambientals i per fomentar valors com la sostenibilitat
i la responsabilitat.
REUNIÓ INFORMATIVA:
DIA: 03/07/2017
HORA: 19:30h

Cordialment,
L’AMPA i la Direcció de l’Institut Cendrassos

