Registre de l’Interactive Student per a alumnes

1

Entra a www.burlingtonbooks.es/IS

2

3

Introdueix la data de naixement per tal de continuar.

4 Si ets menor de 14 anys, cal emplenar aquesta

Trobaràs el codi de la butlleta que et demana
el lloc web a la part interior de la portada del
llibre.

pantalla. Si no, apareixerà la pantalla que hi
ha al punt 5.

Nota: d’acord amb la Llei de
Protecció de Dades, si ets
menor de 14 anys un adult ha
de completar el teu registre.

Introdueix les teves dades de registre.

5 El “Class Code” és opcional. Si el teu professor vol fer un

seguiment del teu treball, et facilitarà un codi de classe que
podràs introduir després.

6

Ja pots començar a treballar amb el
teu Interactive Student. Enjoy!

Registre de la WordApp al teu mòbil
Hauràs de baixar-te la nostra aplicació al teu mòbil i escanejar el codi QR.
Aquí veuràs com es fa.
On pots trobar el codi QR? Tens dues opcions:
1 A l’Interactive Student.
2 A l’interior de la portada del teu llibre.
1.1 El codi QR de l’Interactive Student: desplega el menú

1.2 Escaneja el QR amb el teu mòbil quan tinguis instal·lada
l’aplicació (mira la imatge de sota).

(part superior dreta de la pantalla) i fes un clic a WordApp.

2 El codi QR del teu llibre: està imprès a l’interior de la
portada del llibre. Escaneja’l amb el teu mòbil quan tinguis
instal·lada l’aplicació (mira la imatge de sota).

Com pots baixar-te l’aplicació i escanejar el codi QR?

1

Instal·la l’aplicació Burlington Books WordApp al teu mòbil
des de Google Play o App Store o bé entrant a
www.burlingtonbooks.es/WA

2

Obre l’aplicació i escaneja el codi QR del llibre o de
l’Interactive Student.

Posa la càmera
davant del
codi QR

Escaneja el
codi QR

El codi QR
s’instal·la de
forma automàtica

Ja tens la teva
WordApp.
Enjoy!

