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ADQUISICIÓ DE LLICÈNCIES DIGITALS SENSE IDDINK 

 

CIÈNCIES NATURALS, BIOLOGIA, FÍSICA I QUÍMICA  ( 1r, 2n i 4t ESO )  Editorial 

Science Bits 

 

1. Accediu a la pàgina web: https://www.getsb.es/ 

2. Seleccioneu l’escola i introduïu el CODI DE COMPRA exclusiu de l’escola: 

CFB00C17D6 

3.  Introduïu les dades personals del comprador i un correu electrònic vàlid. 

4.   Seguiu les instruccions de pagament del TPV.  

5.   En finalitzar la compra, el web us proporcionarà el CODI D’ACTIVACIÓ de la   

LLICÈNCIA. El podeu imprimir in situ o anotar-lo. També el rebreu per e-mail (si no el 

rebeu, reviseu la safata de correu no desitjat).  

6.  Haureu de conservar aquest codi fins al setembre. El primer dia de classe, 

l’alumne/a haurà de portar-lo a l'aula per poder activar la llicència que li donarà el seu 

professor/a. 

 

GEOGRAFIA I HISTÒRIA  ( 1r  ESO ) Editorial Santillana 

 

1.  Accediu a la pàgina web: https://www.santillanatiendaonline.es/FamilyStore/ 

2.  En el menú de l’esquerra de la pantalla, seleccioneu la vostra comunitat, CATALUNYA, 

  si no surt per defecte 

3. Seleccioneu, AULA VIRTUAL, a “Tipo de conexión”. 

4. Seleccioneu, LLIBRENET, a “Tipo de producto” 

5. Seleccioneu, CATALÁN, a “Idioma” 

6. Seleccioneu etapa, ESO, i el curs, 1 ESO, a “Curso” 

7. Seleccioneu GEOGRAFIA E HISTORIA, a “Materia” 

8. Seleccioneu, SABER HACER, a “Proyecto educativo”. 

9. Piqueu sobre el carret de compra 

10. Escriure        MONTPEDROS 2020        a requadre “Cupón descuento” 

11. Després de confirmar, completar el procés de compra creant-vos un registre i 

posant un correu electrònic a on rebreu l’usuari i contrasenya del llibre digital. 

Haureu de conservar aquest usuari fins al setembre. El primer dia de classe, l’alumne/a 

haurà de portar-lo a l'aula per poder activar la llicència. Es recomana no fer res amb 

https://www.getsb.es/
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l’usuari fins que comenceu el curs 

 

LLENGUA ANGLESA ( 1r ESO )  Editorial Burlington 

 

1.Entreu a la botiga online de l’Editorial Burlington i aneu seguint les passes indicades 

https://burlingtonbooks-onlineshop.es/ 

 

2.Aneu a l’apartat de llicències on-line i clikeu la llicència Webbook Burlington International 

English A2 2nd edition. Student's book 

 

 

MÚSICA  ( 1r ESO )  Editorial Casals 

 

 1. Entreu a la botiga online de l’Editorial Casals  

https://www.casalsbambucombel.shop/ca/  

2. Aneu a l’apartat Llicències on-line eCasals i selecciona el llibre que vols adquirir fent clic 

al damunt de la portada.  

 3. Afegiu   l’article a la cistella.  

 4. Quan vulgueu finalitzar el procés de compra fes clic a Cistella a la part superior de la 

web. Introdueix el val de descompte   6NUDH2WV a l’apartat Vals i fes clic a D’acord per 

aplicar el descompte a l’article.  

5. Un cop hàgiu finalitzat el procés de compra rebràs un correu electrònic amb la llicència 

que has adquirit.  

Si no rebeu el correu electrònic, podràs consultar la llicència adquirida en l’apartat 

Llicències digitals dins del teu compte. 

6. Per activar les llicències seguiu els passos que es detallen a la web.  

https://www.casalsbambucombel.shop/ca/content/8-activacio-de-la-llicencia-on-line-

ecasals 

 

 

LLENGUA CATALANA   ( 1r ESO ) 

 

Al començar el curs, els docents de llengua catalana donaran les indicacions d’adquisició de 

la llicència a tot l’alumnat que no ho hagin fet a IDDINK 

https://burlingtonbooks-onlineshop.es/
https://www.casalsbambucombel.shop/ca/content/8-activacio-de-la-llicencia-on-line-ecasals
https://www.casalsbambucombel.shop/ca/content/8-activacio-de-la-llicencia-on-line-ecasals

