
    
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Benvolguda família,  
 
L’AMPA de l’Institut Joan Guinjoan, amb el coneixement de la direcció de l’Institut, ha estat treballant en noves 
opcions per tal de facilitar-vos l’adquisició de llibres pels vostres fills.  

Com bé sabeu, en els darrers cursos cada vegada ha resultat més complicat trobar suficients llibres de segona 
mà per poder fer els intercanvis. A més, la situació actual generada pel covid-19 ha suposat la implantació de 
mesures que dificulten encara més aquest intercanvi, per aquest motiu hem decidit que aquest any no ho 
farem. 

Durant tot aquest curs 20/21 hem estat estudiant i buscant noves fórmules, que es poguessin implementar i 
que ja estiguessin sent utilitzades en altres centres. 

Ens plau tot seguit enviar-vos informació sobre una modalitat d’adquisició de materials que ofereix l’empresa 
Iddink.  

Iddink et proporciona tots el llibres i material didàctic necessari per començar el curs sense sorpreses, amb 
llibres nous o de 2a mà (ecobooks). 

Actualment treballa amb 306 centres de Catalunya, Balears i Aragó, oferint tot un seguit d’avantatges que 
creiem poden ser del vostre interès i que us detallem a continuació: 

 

 
 
Gran estalvi econòmic 
§ Estalvi del 56%  respecte el PVP als ecoBooks (si es retornen en bon estat a final del curs). 
 
 

 

 
Compra tot alhora 
§ Per internet a www.iddink.cat o per telèfon trucant al 902 565 411 
§ La llista del centre ja està revisada i tots els articles seleccionats a la web i la compra és  flexi-

ble, podeu triar què comprar: llibres nous, reutilitzables, de lectura, quotes, dossiers, llicèn-
cies digitals, equipament informàtic, etc.  

§ Les famílies poden comprar els diferents continguts digitals al mateix temps i al mateix lloc 
que la resta de materials del curs. 
 
 

 

 
Serveis & garanties  
§ Lliurament de les comandes a domicili. 
§ Garantia de recepció abans de l’inici de curs (en comandes fetes fins el 20 de juliol). 
§ Servei de folrat de tots els llibres, fet amb màquines automàtiques.  
§ Servei de substitució dels ecoBooks (llibres reutilitzables).  
§ Possibilitat de retornar les comandes* fins el 30 de setembre (gratuït si s’han fet fins el 20 de 

juliol). * Si són llicències digitals a condició que no s'hagin activat. 
 
 

  



    
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Projecte reutiltzació: responsabilitat & solidaritat & sostenibilitat 
§ Els alumnes tenen més cura del material escolar en un projecte que preserva el medi ambient. 
§ Hi ha disponibilitat de llibres reutilitzables per a tots els alumnes, en les mateixes condicions. 

 
 

Segons la informació facilitada per Iddink, el curs 2020/21 les famílies que van fer la comanda a través 
seu van tenir un estalvi mitjà de 119,57 € 
 
Us animem a utilitzar aquest innovador sistema. Us informarem de com fer la comanda i el seu pagament. Per 
tal de resoldre els possibles dubtes que us puguin sorgir, us convoquem a una reunió informativa de l’AMPA 
on s’explicarà bé i s’aclariran tots els dubtes: 
 

REUNIO Dia: 17 de Juny 
Lloc: Connexió via meet 

https://meet.google.com/zkq-xkpp-yqw 
Hora: 19h 

 
També podeu trobar més informació sobre el servei que Iddink presta a les famílies del centre a la web: 

microsites.iddink.es/ca/8_institut_arnau_cadell 
 
Comentar-vos finalment, que aquest servei només és aplicable a les famílies sòcies de l’AMPA.  
 
A partir d’aquest curs vinent, podeu fer-vos socis de l’AMPA de dos formes diferents: 
 

• En el moment de fer la inscripció a IDDINK 
• Omplint el full d’inscripció de l’AMPA Joan Guinjoan (ho trobareu a: 

http://ampainsjoanguinjoan.org/?page_id=24), fent el pagament corresponent mitjançant 
transferència bancària i finalment enviant el full d’inscripció i el rebut de pagament a: 

 ampajoanguinjoan@gmail.com   

(o bé en un sobre tancat, a la consergeria de l’Institut). 
 

Aquest curs vinent 2021-2022 no es giraran rebuts com fèiem fins ara, 
haureu de fer vosaltres la transferència 

 
 
Cordialment,  
 
 
La Junta de l’AMPA Institut Joan Guinjoan 
 


