
Estalvi 
mig per 
alumne 

 

165 € 

És molt fàcil PAGAR la  
QUOTA AMPA via Iddink 

Clau de Centre: 125JM6 

Inscriu-te al Blog AMPA 
http://ampainstaradell.com/blog/ 

Informació dels ecoBooks: retorn, compra i recollida dels llibres del curs 2019-20 
 

Dates i informació bàsica: 
 

Devolució dels ecoBooks adquirits l’any passat. 
 

- Es farà al gimnàs de l’INS el divendres dia 28 de juny de 10:00-14:00 i de 15-16:30 h. 
  Si algú no pot anar-hi aquest dia el pot enviar a Iddink: Av. De la Ribera,11 - 08780 Pallejà (BCN) 

- Els llibres s’han de posar dins d’una bossa juntament amb l’albarà. NO l’heu de tancar.  
o L’albarà el rebreu per correu electrònic al vostre domicili a primers de juny. 

- En el moment de recollida dels llibres també se us farà la seva revisió pel personal d’Iddink.  
Si teniu dubtes mireu aquest Vídeo (https://www.iddink.cat/?pagina=ecoBooks). 

 

Compra dels llibres del Curs 2019-20 (preferentment del 20/06 al 20/07). Es pot fer per 3 vies: 
 

* PRESENCIAL. El dia 28 de juny a la mateixa hora, podeu anar a l’Aula d’informàtica i us ajudaran a fer la comanda. 
* ON LINE: En 1 minut via web (https://www.iddink.cat) US HO RECOMANEM, ÉS MOLT SENZILL. 

- Recordeu que la clau de Centre és 125JM6.  
- Estalvi dels ecoBooks: 60% del PVP i dels llibres nous (llibres d’exercicis): 5% del PVP. 
- Podreu, igual que l’any passat, comprar els que necessiteu. Vosaltres trieu els que us fan 

falten. IMPORTANT: COMPROVEU QUE DESMARQUEU EL QUE NO NECESSITEU. 
- Si feu el pagament per transferència bancària poseu en el “Concepte” el número d’alumne, nom 

i cognom i INS Taradell (per exemple: 52866. Joan Bonet. INS Taradell). 
- Si a més dels llibres voleu comprar diccionaris, etc. Mireu primer quins recomana l’Institut. 
- Feu-ho abans del 21 de juliol, ja que si la feu després Iddink inclou un recàrrec de 4,5 € per comanda. 

* TELÈFON (902.565.411). En 5 minuts. Un cop acabat rebreu per correu electrònic la confirmació de la comanda.  

- Tingueu a punt les vostres dades y la forma de pagament (el vostre número de compte o targeta).  
 

Els llibres (pagats) els rebreu al vostre DOMICILI a l’adreça que indiqueu al fer la comanda, a partir de la 3ª setmana 
de juliol. Si no sou a casa, l’agència de transport us trucarà al mòbil perquè indiqueu un altre dia d’entrega. 
 

Quota  de l’AMPA (19€ per família): 
- Els qui NO COMPREU ELS LLIBRES a Iddink, us agrairíem que féssiu  

el pagament també des de la web de Iddink: (https://www.iddink.cat). 
- Els qui compreu els llibres a Iddink veureu que la quota d’AMPA hi està inclosa. 

- Els qui preferiu fer un ingrés bancari podeu fer-ho al número de l’AMPA: ES29-0182-3882-0202-0161-4351 
 

Altres aspectes d’interès:    
 

El Llistat de llibres del nou curs el trobareu a la web de l’INS: https://agora.xtec.cat/instaradell/ 
 

Si penseu quedar-vos algun llibre, per exemple els alumnes de 1r i 2n de Batxillerat, pensant que els necessitareu 

per la Selectivitat (PAU), ÉS MILLOR que els compreu d’entrada com a llibres NOUS, NO com eco-Books, perquè 
aleshores es compten com a eco-Books no retornats i el curs vinent es penalitza l’INS i tindríem una reducció menor en 
el descompte. Ens sortirien a tots una mica més cars.  
 

Llibres de francès i de música:  
- Francès (3r i 4t d’ESO): L’heu d’afegir només si 

l’alumne s’ha matriculat de francès. 
- Música (1r, 3r i 4t d’ESO): L’han d’adquirir tots els alumnes excepte aquells que convaliden 

música. Ho poden fer si tenen previst realitzar estudis musicals de grau mig o grau professional. 
 

Alumnes amb germans més petits: Les famílies amb fills més petits que compreu els llibres a la 
llibreria us aconsellem que compareu els preus, ja que Iddink està oferint un estalvi important i, els porten a casa.  
 

Exàmens de setembre (alumnes de 1r de batxillerat): 
- Si sabeu segur que passeu de curs (màxim 2 suspensos), el millor és fer la comanda pel nou curs ABANS del 21/07. 
- Recordeu que hi ha un recàrrec de 4,5 euros si la comanda dels llibres la feu després del 20 de juliol. 
- Els llibres que us quedeu pel setembre tenen un recàrrec de 2,5 € per llibre, que haureu de remunerar a Iddink 
- Per a retornar els llibres de setembre. Iddink us proporcionarà un codi que permetrà enviar gratuïtament els llibres 

des de qualsevol oficina de Correos.  
 

Repetidors: Us recomanem que torneu tots els llibres el mes de juny, excepte els que necessiteu per setembre i que feu 
la comanda pel nou curs abans del 21/07. Si ho feu així, no haureu de pagar el recàrrec del 4,5 euros i els llibres us 
sortiran més barats, ja que el preu dels llibres és del 40% del PVP. Si us quedeu els llibres els haureu de pagar el 100%. 

Per qualsevol dubte dirigir-vos a Iddink a través del correu electrònic: info@iddink.cat 
AMPA: Jordi Espinàs. Telèfon: 938801113   -   INS: Cristina Guergué. Telèfon de l’INS: 938800012. 

https://www.iddink.cat/?pagina=ecoBooks
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