
Compra dels llibres digitals 
 

Llegiu bé aquestes instruccions per tal de fer la compra dels llibres digitals i de 

disposar dels cupons de descàrrega.  

Els llibres del curs que heu de comprar coincideixen amb els cupons.  

 
 

Utilitzeu el cercador per localitzar els llibres desitjats a la botiga.  

 

 
Caldrà entrar: 

 

Editorial:  Barcanova o Anaya, depenent del llibre 

Comunitat Autònoma: Catalunya 

Etapa: ESO o batxillerat 

Cicle: primer (per a 1r i 2n ESO), segon (per a 3r i 4t ESO), batxillerat 

Curs 

Assignatura: no cal omplir-ho si volem un llistat de totes les matèries; seleccionem la 

matèria si només en volem una 

Format: llibre digital 

 

El resultat serà una llista amb totes aquelles obres que compleixen els requisits indicats 

en la recerca.  

 

 
 

IMPORTANT 

Donat que els libres d’Anaya poden tenir diferents versions, recomanem buscar-los 
directament introduint els ISBN del llibre en qüestió en el quadre de cerca en què diu 
“busca aquí” 



 

 

S'ha d'indicar el nombre de llicències que s’han de comprar de cada obra i s’ha de 

marcarà l'opció COMPRAR per incloure'ls en la comanda (cliqueu en el requadre a la 

banda dreta). 

 

Cliqueu a Tramitar Compra. 

 

 
 

Abans de procedir al pagament, és convenient revisar la llista de llibres seleccionats, 

com també el nombre de llicències de cada un que es compraran. Un cop fet, cliqueu 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. 

 

Si és correcte, cliqueu a “siguiente paso”, que ens passarà a la pantalla on caldrà 

introduir els cupons de descàrrega EN TOTS I CADASCUN DELS LLIBRES, 

clicant “validar cupón” a cadascun dels llibres. 

 

 

IMPORTANT 

Comproveu que els ISBN dels llibres corresponen amb els del llistat de llibres per curs de l’Escola 



 

 

El preu amb el descompte s'aplicarà al final del procés de compra i apareixerà 

explícitament en la factura.  

 

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, cliqueu 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, es rebrà un correu electrònic amb les llicències digitals 

adquirides. Per accedir als llibres digitals, cal seguir les instruccions per a la seva 

correcta descàrrega i instal·lació adjuntades a aquest document.  

 

També rebreu un altre correu amb les vostres dades de facturació. Guardeu aquest 

correu com a comprovant de compra. Se us demanaran les dades de número de comanda 

i codi de transacció si hi ha alguna incidència o reclamació. 

 

Atenció: les llicències digitals tenen una durada d’un curs, excepte les dels llibres 

Technology 1 (que enguany es compren a 1r d’ESO i serveixen també per a 2n d’ESO) i 

Biologia i Geologia 1 i Biologia 2 (que enguany es compren a 1r de batxillerat i 

serveixen també per a 2n de batxillerat), i, per tant, tenen una durada de dos anys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

EDITORIAL ISBN TÍTOL CUPÓ DESCÀRREGA 

ESO 1 
Anaya 9788469804087 Biology and Geology 1 TI4YOUVSClQ1IIW 
Barcanova 9788448932145 Lengua Castellana 1 4O2OZWaYoLGSDMB 
Anaya 9788469804247 Technology Stage 1  T4LD6vIcXi5859Y 
Barcanova 9788448937096 Matemàtiques 1 3IRC2jHCDq0ZWCA 
Barcanova 9788448944926 Llengua Catalana 1 P8HM3vxjDTTTBT9 

ESO 2 
Anaya 9788469817391 Physics and Chemistry 2 DMZJKbYbjUN4KAI 
Barcanova 9788448940454 Lengua Castellana 2 7VSXAMIFyBHBLNW 
Barcanova 9788448940492 Matemàtiques 2 YJN1DeaUty3VM7E 
Barcanova 9788448944957 Llengua Catalana 2 G6KUAFDYwME3A48 

ESO 3 
Barcanova 9788448937355 Ciències Socials 3 FF2CFAlEkU7ZNJI 
Barcanova 9788448937294 Biologia i Geologia 3   Projecte Gea NL9JVoViHq6YQBH 
Barcanova 9788448937218 Lengua Castellana 3 TXTYBctROFUDKIU 
Barcanova 9788448937331 Física i Química 3  Projecte Gea MQ37SOtkpT8M03R 
Anaya 9788469819081 Technology  4 HJ0ICaccupQGN4D 
Barcanova 9788448937232 Matemàtiques 3 M1E81yMgBO76FZE 
Barcanova 9788448944964 Llengua Catalana 3 ADWAMJtGCmEHJUW 

ESO 4 
Barcanova 9788448946852 Llengua Catalana 4 OIQ6LOeNkoRQ6YB 
Barcanova 9788448940478 Lengua Castellana 4 XUXS3ShaMWDFVRV 
Barcanova 9788448940515 Matemàtiques 4 VW4RGpYBMF25MHK 
Barcanova 9788448940553 Ciències Socials 4 ISYZJarJTI3W61D 
Barcanova 9788448940614 Bio i Geo 4 Projecte Gea (OPTATIVA) 6G6TJMchyc1X2EK 
Barcanova 9788448940591 Física i Química 4 Proj. Gea (OPTATIVA) X5B7EvxkxN100XI 
Barcanova 9788448940751 Llatí (OPTATIVA) 6MHEXgUJGc2TV1Y 
Barcanova 9788448940706 Economia + Emprenedoria (OPTATIVA) 2RBODaqGnQFH6UG 

BTX 1 
Barcanova 9788448940652 Llengua Catalana i Literatura 1 RPAGYycYfkH743G 
Barcanova 9788448940669 Lengua Castellana y Literatura 1  V0HAXUbqCOH2ZLS 
Barcanova 9788448940720 Filosofia 25WEZBpWbcS9JTG 
Barcanova 9788448940676 Matemàtiques 1 ZO58LSumja17CFK 
Barcanova 9788448940683 Matemàtiques apl. a Ciències Socials 1 RMNH4YNwazETQTQ 
Anaya 9788467859621 Biologia 1 (versió en català)  UIH6JEWtRYL74RF 
Barcanova 9788448940690 Història del Mon Contemporani MK161ulpmyY2YZF 
Barcanova 9788448940744 Llatí 1 4R86OdPoQv87UMV 

BATX 2 

Barcanova 9788448943226 Lengua Castellana y Literatura 2  WVHK5XkYgZTHK4I 
Barcanova 9788448943202 Llengua Catalana i Literatura 2 IJMLNOoVcmJS90N 
Barcanova 9788448943783 Història de la Filosofia SMN8IGbiXCLKQQT 
Barcanova 9788448943769 Història 2TBXItZgBWNEAT6 
Barcanova 9788448943240 Matemàtiques 2 3H3APSfFpxK57BE 

CUPONS DE DESCÀRREGA 



 INSTAL·LACIÓ DELS LLIBRES DIGITALS 
 

 

En primer lloc, cal descarregar l’app AULAdigital – GRUPO ANAYA des de 

l’AppStore. 

 

Un cop descarregada i instal·lada, cal clicar a REGISTRAR-SE i emplenar el formulari 

que apareixerà a continuació. 

 

 
 

Com a perfil cal indicar “Estudiant”. 

 

Com a usuari, recomanem posar-hi el nom i el cognom, per exemple ramongarcia. 

 

El codi de registre que es demana és diferent per a cada curs, segons el llistat adjunt a 

continuació: 
 

CODI DE REGISTRE  CURS 

kKT6gLLdcK 1R ESO 

ZR0u8DRqjD 2n ESO 

AnLsQxspWc 3R ESO 

LSj6KdzTpQ 4T ESO 

d4wCZivJo9  1R BTX 

8ZE9dS57Vy 2N BTX 

 

 

Un cop completat el procés de registre, ja es pot entrar a Aula Digital amb l’usuari i clau 

generades. Recomanem que anoteu l’usuari i la clau en algun lloc segur per si l’oblideu. 

 

Un cop dins d’Aula Digital, el primer que caldrà és anar a Seleccionar Assignatures i 

triar el curs en què esteu. 

 

Un cop fet, cliqueu a Llibres Digitals i introduïu, una a una, les llicències dels llibres 

digitals en l’espai reservat per a tal finalitat a la part superior de la pantalla. 

 

Els llibres es començaran a descarregar i descomprimir automàticament. 

Barcanova 9788448941970 Geografia 4U8VOBjmgj8A2IB 
Barcanova 9788448943264 Matemàtiques apl. a Ciències Socials 2 AM5JBQwSrg1DH5T 
Barcanova 9788448943288 Llatí 2 9LH9BRWycpSQEC8 


