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Els libres de ciències de l’Editorial ScienceBits s'adquireixen a la pàgina web:www.getsb.es 
amb el codi  F6A733B912 

 

S’han de seguir els passos següents: 

- Anar a la pàgina web  www.getsb.es 

 

Pas 1- Emplenar les dades que es demanen: Provincia (Tarragona), Població (Reus), 
Centre educatiu (Roseta Mauri), Codi de compra (F6A733B912). 

Marcar la casella “He entendido que el código de activación de licencia que voy a adquirir 

solo me permitirá activar una licencia de Science Bits que me habrá sido proporcionada por 
el centro educativo del alumno y que una vez adquiera un código no podré solicitar su 

devolución.” I fer clic al botó “Continuar” 

 
 

 
 

 
Pas 2  

En el segon pas s’han d'omplir les dades 

d'un     progenitor ( Pare, mare o tutor legal) 

http://www.getsb.es/
http://www.getsb.es/
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Cal conservar el mail de confirmació amb la informació que conté. 

 

 

Pas 3: Triar  el nivell i el producte que es col 
comprar ( els packs tenen inclosa la llicència) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas 4- Revisar que totes les dades són correctes, marcar la casella “Acepto las condiciones de 
uso, la política de privacidad y las condiciones de venta” i fer clic al botó “Proceder al pago” 

 

Pas 5- Completar la compra en la plataforma de pagament amb tarja de crèdit. 

 

Pas 6- Rebreu al vostre correu electrònic un mail amb el comprovant de compra i el codi 
d’activació. 

 

 
IMPORTANT 

 

 

Cal fer la compra abans del 5 de setembre 

 
Recomanem comprar el pack de libres més llicència a la web segons les 

instruccions anteriors perquè surt molt millor de preu. 

 
Els libres adquirits abans del 5 de setembre de 2021 es lliuraran a l’institut a començament 

de curs. 

 
Per qualsevol dubte poden adreçar-se a l’institut ( professorat de ciències) o al mail 

cienciesroseta2019@gmail.com 

mailto:cienciesroseta2019@gmail.com

