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AMPA Informa 

L’AMPA ha signat un acord de col·laboració amb l’empresa Iddink 

Benvolgudes famílies,  
  
Recollint les necessitats i demandes de moltes famílies, i amb la voluntat de millorar en el 
nostre projecte de reutilització de llibres, des de la Comissió de Llibres de l’AMPA, us 
comuniquem que enguany hem signat un acord amb l’empresa Iddink per tal que les famílies 
que ho desitgin puguin vendre els seus llibres per a que puguin ser reutilitzats i a la vegada 
tinguin la possibilitat d’accedir a llibres reutilitzats (ecoBooks) aconseguint un gran estalvi 
econòmic i ecològic. 
 
Iddink és una empresa seriosa que respon amb responsabilitat al seu compromís amb els 
centres d’ensenyament i que està col·laborant amb èxit des de fa temps amb altres AMPA’s i 
escoles aconseguint uns resultats molt satisfactoris.  Ells mateixos ens informaran de les 
característiques del seu  servei i respondran a les nostres consultes i dubtes al respecte el 
proper dilluns 16 de juny. 
 
Reunió informativa: 
Dilluns 16 de juny a les 19 hores celebrarem una reunió al menjador de l’escola amb Iddink: us 
informaran del funcionament i respondran tots els dubtes que vulgueu plantejar; cal dir que no 
té res a veure amb l’experiència del curs passat. 
  
Venda i recollida:  
Divendres 27 de juny de 10 a 14 hores i de 15 a 17 hores  l’empresa Iddink vindrà al pati de 
l’escola per a oferir un servei de recollida de llibres a aquelles famílies que vulguin vendre els 
llibres usats.   
  
Tot agraint-vos la paciència en aquesta tasca, nova per a nosaltres, esperem que sigui el 
principi d’una dinàmica que cada vegada s’estendrà a més cursos. 
 
Junta de l’AMPA 

REUNIÓ INFORMATIVA AMB L’EMPRESA IDDINK   

Dilluns, 16 de JUNY de 2014 a les 19:00 h. 

 

VENDA I RECOLLIDA DE LLIBRES   

Divendres, 27 de JUNY de 2014 de 10 a 14 h i de 15 a 17 h. 


