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El curs 18-19 a l’àrea de Biologia i Geologia de 4t d’ESO treballarem el projecte Science Bits 
(www.science-bits.com), però només heu de comprar la llicència digital. 
El material de suport en paper s’anirà distribuint al llarg del curs en forma de dossiers, 
l’import dels quals es carregarà mitjançant un rebut a les famílies. 
Per poder adquirir els codis d'activació de les llicències us heu d’adreçar a partir del 15 de 
juliol a la pàgina web: www.getsb.es, identificant-vos-hi amb el codi de compra   
 3AB2F1A43B exclusiu de la nostra escola. 
En cas de cursar també l’àrea de Física i Química només haureu d’adquirir una llicència que 
serà vàlida per les dues matèries (Física i Química, Biologia i Geologia) 
Si teniu qualsevol problema, us podeu posar en contacte amb l’escola a partir de l’1 de 
setembre. 
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