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AMPA Informa 

T’informem sobre la sessió informativa que l’empresa Iddink ha fet 
a l’escola aquest dilluns, 16 de juny. 

Benvolgudes famílies, 
  
Com sabeu el dilluns 16 de juny un representant de l’empresa Iddink ha 
vingut a l’escola a fer una sessió informativa sobre les característiques del 
servei que ofereixen en relació al projecte de reutilització de llibres de text. 
  
Van assistir una vintena de pares/mares, i molts altres ens heu enviat un 
correu indicant que esteu molt interessats en rebre informació sobre la 
sessió, però que no podíeu assistir a la mateixa. És per això que a 
continuació intentarem resumir el més rellevant de la informació que ens 
van facilitar, per tal que tots puguem tenir una orientació sobre les 
característiques principals de les diferents opcions de la proposta de 
l’empresa Iddink.  
  
Esperem que les nostres explicacions siguin fidedignes i tan clares com 
realment van ser les del representant de l’empresa Iddink. Per qualsevol 
consulta, des de la comissió de llibres i de la Junta de l’AMPA intentarem 
donar-vos resposta. 
  
Junta de l’AMPA 
 
 
 



     
1. Hem d’enregistrar cada fill a través de la plataforma d’Internet (és necessari un registre 

per fill). https://www.iddink.es 
  

2. Indicant el codi del centre escolar (que ens facilitarà l’empresa Iddink en els propers di-
es) tindrem accés a la llista de llibres del centre amb la indicació específica de si el po-
dem adquirir en format ecoBook i nou o només el podem adquirir en format nou. 

 

3. Fem la nostra comanda durant el mes de juny o juliol de 2014. 
 

4. Durant els mesos d’agost i setembre rebem els llibres en el domicili. Iddink col·labora 
amb una empresa de transport que serveix fins a les 22h. 

 

5. Lògicament durant el curs escolar hem de tenir cura dels llibres. Els hem de tractar bé si 
volem tenir la possibilitat de retornar-los. 

 

6. El mes de Juny 2015 els alumnes retornen els llibres a Iddink en un dia concret. Iddink 
ve a l’escola i fa la revisió de l’estat del llibre en el mateix  moment del lliurament, per 
tant en aquell moment si veuen que el llibre no compleix les condicions de bon ús, no l’-
acceptaran. Normalment rebutgen molts pocs llibres. 

 

7. En el moment de retornar el llibre és quan les famílies hauríem d’abonar la segona part 
del preu (el 55%) però si el llibre està en bon estat ens condonen el 55% i per tant no 
hauríem de pagar res més. 

 

8. En cas que el llibre no estigui en bon estat haurem de pagar el preu del llibre nou des-
comptant el 5%. 

Quin és el procediment a seguir per les famílies interessades?   
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L’empresa Iddink ofereix un servei de reutilització de llibres de text a partir de 3er de pri-
mària endavant, ja que considera que els llibres d’Infantil o primer cicle de primària són de 
difícil reutilització.  
  

En el nostre cas la seva proposta s’iniciarà el proper curs escolar 2014-2015 pels cursos de 
secundària (ESO) i Batxillerat. En funció dels resultats obtinguts, s'estudiarà la possibilitat 
d'ampliar-ho al cicle superior de primària en propers cursos. 
 

Segons aquest acord de col·laboració: 
- L’escola envia el llistat de llibres que serà lectiu el proper curs escolar 2014-2015. 
- L’empresa Iddink determina quins d’aquests llibres són objecte de reutilització i els 

classifica com ecoBooks.  
- Els ecoBooks són els llibres que nosaltres podem comprar amb un descompte del 55% 

sobre el preu venda al públic, sempre que el retornem en bon estat. 
- Iddink també ofereix la venda de llibres nous a les famílies, en aquest cas ens oferei-
xen un descompte d’un 5% sobre el preu venda públic. 

- En breu Iddink ens facilitarà la classificació de llibres que considera ecoBooks sobre 
la llista de llibres lectius pel proper curs. 

Projecte de reutilització de llibres. Curs 2014 -2015 

https://www.iddink.es


 
Un llibre ecoBook que tingui un preu de venda al públic de 10 
euros, ens pot costar 4,5 euros si el retornem en bon estat o 9,5 
euros si no el retornem en bon estat. Veure el següent esquema: 

Amb Iddink només podem comprar llibres reutilitzables? 

No, amb Iddink podem comprar també el lot complert de llibres: ecoBooks i nous, així com el 
material complementari escolar que els alumnes necessiten, com per exemple una flauta. 
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Per exemple: 

Tinc l’opció de només vendre llibres a Iddink?  

Si, amb Iddink pots triar entre: 
- només vendre els teus llibres usats,  
- vendre els teus llibres usats i comprar llibres a través d’Iddink, o  
- només comprar llibres a través d’Iddink  

Quan sabrem quins llibres del curs escolar 2014-2015 podem comprar en 
format ecoBook? 

En breu Iddink ens facilitarà la llista del curs vinent indicant la classificació del llibre com a 
ecoBook o no. 

En base a quin criteri decideix l’empresa Iddink si un llibre és reutilitzable? 

Iddink necessita que el llibre es mantingui en la mateixa escola com a mínim durant dos cur-
sos escolars per a ser considerat ecoBook. Preferentment durant quatre cursos escolars. 
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Preu venda al públic……………………. 10,00 €   

Opcions de compra amb Iddink:

1. Llibre nou amb un 5% de descompte: 9,50 €     

El llibre ecoBook s'ha de retornar el mes de juny següent.

Import 

addicional

Preu 

final

2. EcoBook, amb un 55% de descompte: 4,50 €     Si el llibre està en bon estat, no hem de pagar res més. -  €          4,50 €  

Estalvi 5,00 €     Si el llibre no està en bon estat, l'hem de pagar com un llibre nou 5,00 €        9,50 €  
Hauríem de pagar la diferència entre el preu del llibre nou amb descompte del 5% i el

llibre ecoBook. Per tant hauríem de pagar 5 euros =(9,5 €-4,5€)
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Com puc fer la meva comanda a través d’Iddink, només per Internet? 

Pots fer la comanda: 
   - A través d’Internet: https://www.iddink.es 
   - A través d’una trucada telefònica: 902 565 411  
   - O en el nostre centre escolar el proper dia 27 de juny. Per a famílies que puguin tenir 

dificultat en realitzar la comanda a través d’Internet o per telèfon, Iddink gestionarà 
les comandes el proper dia 27 de juny al pati de l’escola. 

Hi ha algun cost de gestió? 

- Per a les comandes realitzades abans del 19 de juliol, i per un import mínim de 75 
euros, no es cobraran despeses de gestió. 

- Les comandes realitzades posteriorment al 19 de juliol, o per import inferior a 75 eu-
ros, es cobrarà 4'5 euros en concepte de despeses de gestió. 

Què passa si no em va bé retornar el llibre fins el setembre perquè el nen/a el 
necessita per a recuperar o repassar l’assignatura? 

- El llibres retornats fins el 15 de setembre, tenen un sobre cost de 2'5 euros per llibre.  
- A partir del 15 de setembre Iddink no accepta el retorn del llibre, per tant s’haurà de 

pagar com si fos nou. 

Com he de comunicar una incidència?  

Qualsevol incidència que tinguem sobre el servei o l’estat del llibre, comuniquem-la a través 
del correu electrònic. Iddink es compromet a donar resposta en 72 hores. 

Com es realitza el pagament? 

Podem triar entre: 
· Pagament per transferència bancària 
· Targeta crèdit 
· Ingrés a La Caixa amb sobre cost de 1'5 euros 
· Domiciliació bancària.  

En les modalitats de pagament per transferència bancària, o ingrés a La Caixa nosaltres tri-
em si volem fraccionar el pagament en dues parts o si volem pagar durant el mes d’agost. 
Només cal que tinguem cura indicant el número de referència de la comanda en cada pa-
gament. 

https://www.iddink.es
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Quin és el procediment per a vendre llibres a Iddink? 

   En primer lloc ens hem d’enregistrar a la web d’Iddink i indicar el codi del centre.  
   Accedirem al llistat de llibres que Iddink ens pot comprar. L’ISBN del llibre que volem 

vendre ha de ser exactament el mateix que l’ISBN indicat en el llistat. 
   El dia 27 de juny portem els llibres a l’escola.  
   Si accepten el llibre ens abonaran un 30% del preu venda públic. 

Què es considera un llibre en bon estat? 

Iddink ens enviarà una llista d’estàndards que ha de complir un llibre per a ser acceptat 
com a retornat. Aquestes poden ser, entre d’altres que ja ens concretaran, per exemple: 

-          No tenir subratllades més de 15 pàgines  

-          No tenir més de 5 activitats resoltes 

-          No tenir dibuixos de mal gust, ni paraulotes 

-          Que no estigui bufat. 
-          El llibre retornat ha de ser anònim,... 

Què passa si el llibre ecoBook que rebo té 16 pàgines subratllades però a mi 
m’és igual, el puc reutilitzar igualment? 

Notifica aquesta incidència per email ja que potser a tu t’és igual però quan tu el vagis a 
retornar no te l’acceptaran per no complir el límit establert com a màxim, però si queda en-
registrada aquesta incidència no hi haurà problemes. 

Què he de fer si el llibre ecoBook que he rebut no em sembla que està en bon 
estat i m’agradaria que me’l canviessin per un altre? 

Què passa si el llibre ecoBook que rebo té,  per exemple, les tapes en mal estat 
i crec que per molt bé que el tractem no resistiran tot el curs?  

Notifica aquesta incidència per email de manera que no t’ho tinguin en compte quan retornis 
el llibre. 

He de comunicar la incidència per mail. Si el llibre compleix els estàndards establerts no 
me’l canviaran per un altre, em donaran l’opció de comprar el llibre nou. Si no compleix els 
estàndards establerts me’l canviaran. 



EL PROJECTE DE 

REUTILITZACIÓ 

DE LLIBRES 

S’INICIA EL CURS 

ESCOLAR 2014-

2015 PELS 

CURSOS D’ESO I 

BATXILLERAT 

Si el llibre que proposa l’escola pel curs vinent és una publicació nova, pot ser 
que pagui un 45% com a ecoBook i em donin un llibre nou? 

Si, és possible que l’ecoBook que em facilitin sigui un llibre nou. Aleshores ens arribarà sense 
folrar. No se’ns exigeix que el folrem però si ho fem allargarem molt la vida d’aquell llibre. 

Puc saber el seguiment que n’han fet les famílies del centre escolar del projecte 
de reutilització de llibres? 

Iddink envia un informe a l’AMPA i centre escolar informant sobre la reutilització feta en lli-
bres de text pel centre. 
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VENDA I RECOLLIDA DE LLIBRES   

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

 
EL DIA 27 DE JUNY TAMBÉ ES 

POT FER LA COMANDA DE 

LLIBRES A L’EMPRESA IDDINK 

DES DE L’ESCOLA. 

L’ESCOLA IPSE SEGUEIX OFERINT 

L’OPCIÓ DE COMPRA DELS LLIBRES 

NOUS PEL CURS VINENT, AMB UN 

DESCOMPTE DEL 10% SI EL 

PAGAMENT ES REALITZA EN UN 

TERMINI DURANT EL MES DE JULIOL. 
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