
Institut Gabriel Ferrater i Soler 

En 1 minut www.iddink.cat 

En 10 minuts 902 565 411 

La participació en el Projecte de Reutilització de 

Llibres del teu Centre et pot proporcionar un estalvi de 

fins el 60% respecte a la compra de llibres nous. 

Es pot fer la comanda de tot alhora: llibres nous, llibres reutilitzables (ecoBooks), llibres de 

lectura, diccionaris, atles, material de papereria, calculadores, llicències digitals, etc.. 

En el teu centre d’ensenyament: 

8 de juliol de 09:30h a 14:30h En 1 hora 

Codi del Centre 
per fer comandes:  

64AA4 

Com fer la teva comanda: 

Servei proporcionat per Iddink Spain, S.L.U. 

Horari: 9:30 a 14 hores i de 15 a 19 hores 



Com s’han de tractar i retornar els ecoBooks?  

Com funciona el Projecte de Reutilització? 

1 Comandes 

Juliol 2013 
 Fer la comanda de llibres  

nous i ecoBooks 

2 Lliurament 

Agost – setembre  2013 
Iddink lliura les comandes en el 

centre el dia 2 de setembre. 

 

3 Retorn d’ecoBooks 

Juny 2014 
Els alumnes retornen els 

ecoBooks al Centre(2) 

 

(2) Excepte els llibres que necessitis per al setembre, 
que es retornen els dies d’exàmens; amb un cost de 
2,5 € per llibre.  

Si els folres, fes-ho amb cura. 

(1) Les comandes es poden seguir fent durant tot el curs. 

Institut Gabriel Ferrater i Soler 

Servei proporcionat per Iddink Spain, S.L.U. 

Les comandes posteriors al 20 de juliol o inferiors a 75€ tenen un cost de gestió de 4,5 € (a partir de l’11 de setembre 9 €). 

Iddink únicament processarà la comanda una vegada hagi rebut la confirmació del seu pagament.  

RECORDA: s’han de retornar els ecoBooks al finalitzar el curs el dia indicat pel centre. 

No hi posis el nom, o bé fes-ho a la primera plana (mai a la portada o el llom) i esborra’l o tapa’l 

abans de retornar-los. 

No els subratllis, o bé esborra’ls abans de retornar-los. 

Cal retornar-los sense exercicis resolts (esborra’ls si has fet algun amb llapis) i sense dibuixos. 


