
Com fer una comanda de llibres i 
resta de materials educatius per 

l’Institut Lluís Companys de Ripollet



1. Entrar a la web www.iddink.cat o www.iddink.es

Clicar a “Fer una comanda”  

http://www.iddink.cat/
http://www.iddink.es/


2. Pantalla inicial

Clicar a “Registrar-se per primer cop”  



3. Omplir el registre (un per alumne o germà/na que hi hagi al centre)

S’hi ha d’incloure 
al menys un mail i 
un mòbil

Procureu ser originals 
en triar l’usuari 
(p.ex., el mail de 
l’alumne)

S’ha de fer un sol 
registre per alumne! 
No es pot reaprofitar 
per fer la comanda 

dels germans/es



4. Posar el codi per fer la comanda

534LC2
Posa el codi de compra de 
l’Institut Lluís Companys:

Si no tens el codi a 
mà, el podràs trobar 
en el cercador que hi 
ha a sota, Badalona 
> Institut Barres i 
Ones

No oblideu clicar “Següent” 
després de cada pas



5. Selecció del curs



6. Selecció de les optatives

Aquí només es poden seleccionar les 
optatives però no podràs treure res, cosa 

que sí podràs fer a la propera pantalla



7. La comanda

A la comanda, sortiran tots els 
continguts necessaris per fer el 

curs, i tots els llibres que ho 
puguin ser, estaran seleccionats 

com reutilitzables (ecoBooks) 
però podràs canviar-ho i triar 

quins comprar i quins no, mirant 
la pàgina següent.



8. Com treure articles de la comanda

Aquí podràs 
controlar com 

va variant 
l’import de la 

comanda 
segons el que 

acabis triant

Aquí 
podràs 
treure els 
llibres que 
no vulguis 
comprar



9. Altres articles

Aquests articles s’hauran de comprar obligatòriament, ja que no 
estan disponibles enlloc més. Poden variar segons el curs.



10. El pagament

En cas de devolució 
d’articles (fins el 30 de 
setembre), l’import es 

retorna per 
transferència.

Com puc fraccionar el pagament?

Selecciona el pagament amb transferència o ServiCaixa i 
tu mateix decideix quants pagaments vols fer i per quins 
imports (Iddink no girarà rebuts).

Iddink únicament lliura la comanda quan s’ha pagat
completament.



11. La confirmació de comanda

Instruccions de pagament si has 
triat transferència o Servicaixa

És molt recomanable fer la comanda fins el 20 
de  juliol per estalviar-te despeses de transport i 
tenir dret a fer devolucions amb ports pagats, a 

més de tenir la garantia de tenir la comanda 
abans de l’inici de curs.

Arriba per mail quan has completat 
la comanda (no cal haver fet el 

pagament perquè pots haver triat 
transferència o Servicaixa)


