
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
L’AMPA està valorant pel curs 2020-21 la possibilitat de millorar les condicions de la Socialització de 
Llibres pels alumnes de 1r d’ESO.  
Des de fa 7 anys, amb la col·laboració de l’Equip directiu de 
l’INS, disposem d’un Programa de reciclatge de llibres, 
incloent els alumnes d’ESO i Batxillerat.  
 
Aquesta iniciativa, que compta amb el suport del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat i la Federació d’AMPAs 
(FAPAES) i que, des de fa anys, s’està portant a terme a molts 
Instituts, té com objectius bàsics:  
- Reduir significativament la despesa familiar en concepte de llibres de text i de material didàctic. 
- Fomentar la responsabilitat i el respecte dels llibres i el material didàctic complementari. 
- Fomentar la cultura del reciclatge. 
 
Aquest projecte és voluntari però pretén aconseguir la participació de tothom.  
 
Des de fa vuit anys, l’AMPA i l’Equip directiu hem confiat en l’empresa IDDINK. 
Iddink és una empresa holandesa que té més de 35 anys d’experiència en el sector. Té seus a 
Holanda, Bèlgica, Polònia i treballa a Catalunya, des del 2009. 
 
Mitjançant la seva pàgina web (https://www.iddink.cat/) cada alumne adquireix el ecoBoocks.  
Els ecoBoocks són llibres reciclables que tenen una vida màxima de 4 anys i l’empresa els facilita al 
42% del seu preu de venda al públic. Aquests llibres a final de curs es retornen.  
L’estalvi mig per alumne del curs 2019-20 ha estat de 165 euros. 
 
Aquesta nova cultura del llibre consisteix en que els nois i noies, pares i mestres ens responsabilitzem 
de tenir-ne una major cura, a fi d’aprofitar al màxim aquest important recurs. 
 
També aquest projecte vol simplificar la feina a les famílies i evitar d’haver de buscar qui et pot deixar 
els libres del curs pel teu fill o filla, perquè disposem de tots els llibres i l’edició que correspon a cada 
any a menys de la meitat de preu i a més, els rebem abans de l’inici del curs en el nostre domicili. 
 
Per a poder participar en el projecte de reutilització de llibres cal:  
 
- Ser soci de l’AMPA. La quota es pot pagar des de la web d’Iddink. 
- Acceptar les condicions de l’empresa: compromís de retorn dels llibres en 

bon estat (https://www.iddink.cat/?pagina=ecoBooks). 
- Pagament dels llibres en els terminis establerts. 

Reciclatge de llibres de l’INS Taradell 

Per a més informació podeu consultar el Blog de l’AMPA: 
http://ampainstaradell.com/blog/ 

o enviar-nos un correu electrònic a: ampainstaradell@gmail.com 
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