
INSTRUCCIONS DE PAGAMENT

Llibres curs 2022-2023

CISTELLES AMB EL 15 % DE BONIFICACIÓ*

fins a l’1 de novembre de 2022 (inclòs)

Educació Física: 9€, Música: 9€ (optativa), Tecnologia: 5€, Català: 5€

4-ESO

*a partir del 1 de novembre de 2022 les llicències tenen un recàrrec del 15%.

1. HEU REBUT o REBREU UN CORREU ELECTRÒNIC [al servei de correu

de l’alumne: xxx@insbruguers.cat] de Weeras (no_reply@weeras.com) amb

les credencials d’accés a la plataforma. Si no el trobeu, busqueu-lo a la carpeta

de CORREU BROSSA*.

*Si ja sou usuaris de Weeras, entreu amb les vostres credencials actuals.

2. Seguiu les instruccions del correu i inicieu la sessió amb les credencials.

3. Si és la primera vegada que hi accediu; accepteu els termes i condicions de la

plataforma.
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4. Aneu a la pestanya CONTINGUTS. Apareixerà una cistella associada al

vostre compte, ja configurada i a punt per pagar. També podeu introduir les

llicències gratuïtes de Tecnologia (si feu aquesta optativa) i Català, que hi ha

a la contraportada dels llibres en paper.

5. Per a fer-ho introduïu el codi de la contraportada al quadre que s’obre en

clicar la icona d’afegir llicència “+” que hi ha a dalt a la dreta. Feu-ho amb els

llibres de Tecnologia (si feu aquesta optativa) i Català.
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6. Feu clic a Comprar i us apareixerà un formulari similar a aquest:

7. Les dades de l’alumnat ja hi surten introduïdes. Heu d’introduir el nom i

l’adreça electrònica del pare / mare / tutor o tutora legal (només per

confirmar la compra). És en aquest moment que, a més de la llicència

d’Educació Física, podreu seleccionar la compra de la llicència de Català i/o

Tecnologia (si feu aquesta optativa) que no tingueu de manera gratuïta, i si

feu l’optativa de Música, també l’heu de seleccionar.

8. A continuació heu de seleccionar el tipus de pagament Online* a Mètode de

pagament, acceptar els termes i condicions i fer clic a Continua amb el

pagament:

*

Existeixen dues alternatives al pagament online:

 Caixer: Imprimiu el rebut i feu el pagament en un caixer automàtic de ”la Caixa”.

 Efectiu: Imprimiu el rebut i feu el pagament a la finestreta de l’oficina de ”la Caixa”

més propera. Aquest sistema té un recàrrec de 4 € per tasques de gestió de l’entitat

bancària.

Si heu triat l’opció de pagament per caixer o en efectiu, no rebreu cap correu electrònic i

l’assignació del llibres digitals trigarà 24 h a fer-se efectiva.
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9. Passeu a la pantalla següent, on podreu introduir les dades de la vostra

targeta i fer clic a Pagar per confirmar la compra:

10. Rebreu un correu electrònic de confirmació de la vostra comanda a

l’adreça del pare / mare / tutor o tutora legal, i en un termini màxim de 2

hores tindreu els llibres disponibles al vostre compte d’usuari de la

plataforma Weeras.

11. Per a qualsevol consulta o aclariment, escriviu un correu electrònic a

l’adreça sat@editorialteide.com, tot indicant-hi l’usuari i el centre

d’estudis.
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