Compra de llicències a la tenda en línia d’ Anaya
(https://tiendaonline.cga.es/)
Cercar i seleccionar llibres
Utilitzeu el cercador per localitzar els llibres desitjats a la botiga.

Caldrà entrar:
Editorial: Barcanova
Comunitat Autònoma: Catalunya
Etapa: batxillerat
Cicle: batxillerat
Curs: segon
Assignatura: no marcar
Format: no marcar
El resultat serà una llista amb totes aquelles obres que compleixen els requisits indicats
en la recerca.

IMPORTANT
Comprovar que els ISBNs dels libres digitals corresponen amb els del
llistat annex de llibres digitals per curs del centre

S'ha d'indicar el nombre de llicències a comprar de cada obra i es marcarà l'opció
COMPRAR per incloure'ls en la comanda (clicar en el requadre a la banda dreta)
Clicar a Tramitar Compra.
Abans de procedir al pagament, és convenient revisar la llista de llibres seleccionats així
com el nombre de llicències de cada un que es compraran. Un cop fet, clicar a
"siguiente paso".
A continuació cal donar-se d'alta al web, omplint el formulari. Un cop realitzat,
a l'entrar amb usuari i contrasenya tornarà a aparèixer el llistat de llibres seleccionats
per a la seva revisió.
Clicant a continuar s'accedirà primer a les dades de facturació per a la seva revisió i
posteriorment al resum de la compra i pagament a realitzar amb el pagament a efectuar.
Si tot és correcte, clicar a "efectuar pago" i es redirigirà a la passarel·la segura per a fer
el pagament mitjançant targeta de crèdit.
Un cop confirmat el pagament rebrà un correu electrònic amb,les llicències digitals
adquirides. Des del centre escolar us diran com introduir-les a principi de curs ( via
registre a la plataforma Blinklearning o via Google Classroom)

També rebrà un altre correu amb les seves dades de facturació. Guardeu aquest correu
com a comprovant de compra. Se li demanaran les dades de número de comanda i Codi
de transacció si té alguna incidència o reclamació.

LLISTAT LLIBRES DIGITALS
INSTITUT LES CORTS
GEOGRAFIA BATXILLERAT 978-84-489-5054-5
HISTÒRIA BATXILLERAT 978-84-489-4376-9

