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Llibres de text IDDINK 
 

Des del curs 2012-2013, l'AMPA, conjuntament amb la DIRECCIÓ de l'Institut, té contractats els 
serveis de l'empresa IDDINK per organitzar la l’adquisició de llibres de text pels nostres fills i filles i 
per tal d'oferir el Projecte de reutilització de llibres . IDDINK s'encarrega de gestionar la venda de 
llibres nous i usats (els anomenats, ecoBooks ) i de la seva recollida al finalitzar el curs. Els 
avantatges que ofereix són, en resum: 
 

• Estalvi del 56%  respecte al PVP en l'adquisició de llibres reutilitzables (ecoBooks ), tal com es 
pot veure en el quadre següent, exemple de preus de lot del curs 2015-2016, excloent-hi llibres 
de lectura i quotes (AMPA, etc), tenint en compte que el preu del curs 2016-2017 pot ser diferent: 

 

Curs* PVP ecoBooks  Estalvi vs PVP  
1 ESO 140 € 70 € 70 € 

2 ESO 127 € 74 € 53 € 

3 ESO 157 € 79 € 79 € 

4 ESO 160 € 80 € 80 € 

1r Batxillerat Ciències 197 € 99 € 99 € 

2n Batxillerat Ciències 234 € 117 € 117 € 

*Comanda de llibre de text del curs 2015-2016, excloent-hi llibres de lectura 
i quotes (AMPA, etc). Preus del 2015-2016. 

 

• Els ecoBooks  s'han de tractar bé i s'hauran de retornar  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. 

 

• És un sistema de comanda molt flexible , ja que cada família pot escollir entre: 
� Comprar els llibres nous i/o reutilitzats  (ecoBooks ), de lectura  a IDDINK. 
� Adquirir alguns llibres a través d’IDDINK i la resta en un altre lloc. 
� No comprar cap llibre a través d’IDDINK i comprar-los en un altre lloc. 
 

• Teniu 3 opcions per fer la comanda  a IDDINK: 
� En 1 minut, a través de la pàgina web (www.iddink.cat ). 
� En 10 minuts, per telèfon trucant al 902 565 411, de dilluns a divendres de 09:30 a 14:00 i 

de 15:00 a 19:00. 
� En 1 hora, de forma presencial a l'Institut, el dia 30 de juny  de 10:30 a 14:00 i de 15:00 a 

17:00, a l'aula C0·03, segons calendari que estarà penjat a la pàgina web de l'Institut. 
 

• Les comandes es lliuraran al centre el 6 de setembre , de 15:00 a 18:30, a l'aula A0·01 (Gimnàs), 
excepte les realitzades a partir del setembre, que es realitzaran a domicili. 

 

Les llistes de llibres per al curs 2016-2017 estan publicades a la pàgina web de l’Institut. 
 

Atentament, 
 
 
 
 

Xavier Falcó Gres 
Director 
 

La Seu d'Urgell, maig de 2016 


