Adquisió llibres digitals 4t ESO
(NO COMPRAR ABANS DEL 1 DE SETEMBRE)
Hi ha tres opcions, segons optatives escollides:
1) Pels alumnes de 4t que tinguin l’optativa de Bio.Geo
Per comprar els llibres digitals s’ha de fer una compra online, cal seguir els passos
següents:
-

Accedir a http://www.santillanabotigaonline.cat

-

Anar al bptó registre i registrar-se omplint les dades que demanen

-

Anar al correu i validar l’escrit que l’editorial Santillana us envía

-

Accedir a la botiga com a client.

-

Posar al carro de compra:
ISBN:9788413151878
LN. AV. Alumne LLengua i Literatura Catalana 4t ESO Sèrie Comuna
LN. AV. Alumne Llengua i Literatura Castellana 4t ESO Sèrie Comuna
LN. AV. Alumne Matemàtiques Ensenyaments Acadèmics 4t ESO
LN. AV. Alumne Biologia i Geologia 4t ESO Sèrie Observa
LN. AV. Alumne Història 4t ESO Sèrie Descobreix

-

Anar a pagar

-

On posa si teniu un Codi del Cupón, Posar en Majúscules FERRANTALLADA4.1
Aleshores us posarà un preu especial que será de 50,75 €

-

Rebreu al correu un codi d’usuari que no heu de perdre.

-

Heu de descarregar l’aula virtual per poder veure els llibres, a:
www.digital.santillana.cat

-

Aquí é son heu d’entrar sempre que hagiu d’utilitzar els llibres.

Tots aquests passos els heu de fer a partir de l’1 de setembre
Veureu que no hi ha els llibres d’anglès. Aquests, com sempre, serán de l’editorial
Oxford, heu de pagar a Secretaria del centre 11,40 € abans de començar el curs escolar
i el profesor/a d’aglès us dirà com entrar a aquest llibre.

2) Pels alumnes de 4t que tinguin l’optativa de Tecnología
Per comprar els llibres digitals s’ha de fer una compra online, cal seguir els passos
següents:
-

Accedir a http://www.santillanabotigaonline.cat

-

Anar al bptó registre i registrar-se omplint les dades que demanen

-

Anar al correu i validar l’escrit que l’editorial Santillana us envía

-

Accedir a la botiga com a client.

-

Posar al carro de compra:
ISMB: 9788413151885
LN. AV. Alumne LLengua i Literatura Catalana 4t ESO Sèrie Comuna
LN. AV. Alumne Llengua i Literatura Castellana 4t ESO Sèrie Comuna
LN. AV. Alumne Matemàtiques Ensenyaments Acadèmics 4t ESO
LN. AV. Alumne Història 4t ESO Sèrie Descobreix
LN. AV. Alumne Tecnologia 4t ESO Sèrie Construeix

-

Anar a pagar

-

On posa si teniu un Codi del Cupón, Posar en Majúscules FERRANTALLADA4.2
Aleshores us posarà un preu especial que será de 50,75 €

-

Rebreu al correu un codi d’usuari que no heu de perdre.

-

Heu de descarregar l’aula virtual per poder veure els llibres, a:
www.digital.santillana.cat

-

Aquí é son heu d’entrar sempre que hagiu d’utilitzar els llibres.

Tots aquests passos els heu de fer a partir de l’1 de setembre
Veureu que no hi ha els llibres d’anglès. Aquests, com sempre, serán de
l’editorial Oxford, heu de pagar a Secretaria del centre 11,40 € abans de
començar el curs escolar i el profesor/a d’aglès us dirà com entrar a aquest
llibre.

3) Pels alumnes de 4t que tinguin l’optativa de Física i Química i Música
Per comprar els llibres digitals s’ha de fer una compra online, cal seguir els passos
següents:
-

Accedir a http://www.santillanabotigaonline.cat

-

Anar al bptó registre i registrar-se omplint les dades que demanen

-

Accedir a la botiga com a client.

-

Posar al carro de compra:
ISBN: 9788413151892
LN. AV. Alumne LLengua i Literatura Catalana 4t ESO Sèrie Comuna
LN. AV. Alumne Llengua i Literatura Castellana 4t ESO Sèrie Comuna
LN. AV. Alumne Matemàtiques Ensenyaments Acadèmics 4t ESO
LN. AV. Alumne Història 4t ESO Sèrie Descobreix
LN. AV. Alumne Física i Química 4t ESO Sèrie Investiga
LN. AV. Alumne Música 4t ESO Sèrie Escolta (Per trobar aquest llibre cal anar a
filtros i posar Música)

-

Anar a pagar

-

On posa si teniu un Codi del Cupón, Posar en Majúscules FERRANTALLADA4.3
Aleshores us posarà un preu especial que será de 59,07 €

-

Rebreu al correu un codi d’usuari que no heu de perdre.

-

Heu de descarregar l’aula virtual per poder veure els llibres, a:
www.digital.santillana.cat

-

Aquí é son heu d’entrar sempre que hagiu d’utilitzar els llibres.

Tots aquests passos els heu de fer a partir de l’1 de setembre
Veureu que no hi ha els llibres d’anglès. Aquests, com sempre, serán de
l’editorial Oxford, heu de pagar a Secretaria del centre 11,40 € abans de

començar el curs escolar i el profesor/a d’aglès us dirà com entrar a aquest
llibre.

