
 

                                                                                                
 
 

INSTRUCCIONS DE COMPRA DE CONTINGUTS EDUCATIUS PER VIARÓ GLOBAL SCHOOL 
 
Viaró Global School, per simplificar i facilitar l’adquisició de tots els materials i continguts educatius, 
ha habilitat a Clickedu un botó que us permet iniciar el procés de compra. Cal tenir present que 
aquest procés, que s’explica a continuació, s’ha de fer per a cada fill/a, de forma que s’assignin els 
continguts i llicències digitals de forma automatitzada a cada un d’ells, sense barrejar-los. 
 

 Per accedir a Clickedu hi ha dues vies: 

 Versió web - escriptori Versió App 
 

   
 

 Si entres des de la versió App, has de fer clic en el botó que surt a la part superior esquerra (3 
ratlles), en la imatge està remarcat en groc i seleccionar “Versió d’escriptori”. 

 
 Per entrar a la versió web s’ha d’anar a https://viaro.clickedu.eu i introduir l’usuari del pare o 

mare (mai el del estudiant). 

 

 Seguidament (tant a la 
web com a l’App) s’ha de 
seleccionar el nom del 
vostre fill o filla (a la part 
superior dreta)  

 
NOTA IMPORTANT: Si teniu més d’un fill o filla a l’escola, caldrà seleccionar un d’ells/es per realitzar el procés 
de compra; i, desprès de fer la comanda, tancar la sessió i i repetir el procediment per l’altre fill/a. 
 
 

 En el menú de l’esquerra, clicar a l’enllaç “Continguts” 

 

https://viaro.clickedu.eu/


 

                                                                                                
 
 

 Clicar sobre la barra horitzontal situada a la part central de la pantalla, amb el logotip Iddink*: 

 
*Iddink es una empresa holandesa líder a Catalunya en la venda de continguts educatius (subministra continguts a més de 300 centres 

educatius) que  va adquirir Clickedu al desembre del 2019 i han interconnectat els sistemes informàtics de forma que facilita (1) la 
gestió de compra, (2) la assignació de llicències digitals dels diferents editors a cada estudiant i (3) l’accés de cadascun d’ells a cada 

contingut amb un únic usuari i contrasenya. 
. 

 Apareixerà el següent missatge* que cal 
acceptar: 
* És un missatge que informa de que les dades bàsiques del vostre 
fill/a s’envien (encriptades) al entorn web d’Iddink. Iddink ha signat 
amb el vostre centre un contracte pel qual no es faran servir les 
dades per res més que no sigui donar el servei d’aprovisionament 
de recursos educatius i d’accés a les llicències digitals a través de 
Clickedu 

 

 

 
 Apareixerà la pantalla de 

benvinguda a Iddink. 
Comproveu si el Nom i 
Cognoms del vostre fill/a 
són correctes* i cliqueu 
“següent”: 
*Si alguna dada no és correcta, feu 
clic a “cancel·lar” i contacteu amb 
l’escola per tal de canviar-la.  
 

 Apareixerà una 
pantalla amb les dues 
opcions per accedir a 
Iddink: 

 
 

a. Si anteriorment ja havíeu comprat a Iddink, introduïu l’usuari i contrasenya que vàreu fer servir 
en cursos anteriors i feu clic a “Connectar-se”. En el cas que no recordeu l’usuari i/o contrasenya, 
podeu recuperar-ho fent clic a “no recordo el meu usuari i/o contrasenya”. 

b. Si mai heu adquirit productes a Iddink o no recordeu l’email amb el que us vau registrar per 
recuperar les dades d’accés, feu clic a “Registrar-se per primer cop”. Veureu que haureu d’acabar 
d’omplir les dades obligatòries (en negreta) que falten. 

 
 A la pantalla següent 
apareixen de nou les 
dades del “estudiant” 
(el vostre fill o filla). 
Cliqueu el botó 
“següent” 
 

 



 

                                                                                                
 
 

 
 

 Introduïu el següent 
codi per fer les 
comandes  

161CC8 

 
 A continuació, seleccioneu el nivell o etapa educativa 
i el curs que farà el vostre fill/a. 

*En alguns cursos i nivells, potser també haureu d’escollir “Modalitat”. 

          
 

 
 Just després, apareixeran els noms de les assignatures 
del curs en dos blocs: 

a. Matèries comunes i recursos educatius 
necessaris. En aquest bloc NO s’ha de fer res i, 
si no hi a bloc de matèries optatives, s’ha de 
fer clic en el botó “següent”. 

b. Matèries optatives i de modalitat a escollir: 
en cas de que hi hagin s’ha de fer clic en la 
capsa a la esquerra de cada assignatura 
optativa que hagi de fer l’estudiant. Desprès 
s’ha de fer clic en el botó “següent”. 

 
 

 A partir d’aquest punt, només caldrà seguir les instruccions 
de la pàgina web d’Iddink.  

Si no es vol comprar un dels articles o en lloc de comprar-lo 
ecoBook (reutilitzable) es vol comprar nou, s’ha de fer clic en el 
rectangle blau a la esquerra de cada article (com es pot veure en la 
imatge a la dreta) i seleccionar la opció que es desitgi. 

 
Un cop finalitzat el procés de compra, Iddink us enviarà un mail 
amb la confirmació de la comanda 

  
 

Si voleu fer la comanda per un altra fill/a: 

a. Feu clic a “Desconnectar” en la plana web d’Iddink 
b. Tanqueu la plana web d’Iddink 
c. Seguiu des del punt 1 d’aquestes instruccions 

  



 

                                                                                                
 
 

 

INSTRUCCIONS PER L’ACCÉS A LES LLICÈNCIES DIGITALS PER PART DEL ESTUDIANT 

 

 L’estudiant ha d’anar a la plana web d’inici a Clickedu 

 Una vegada hagin entrat amb el seu usuari i contrasenya, a partir del primer dia de classe podran 
accedir a les llicències digitals comprades anant a “Inici” > “Continguts” o “Llibres digitals”, segons es veu 
en la següent imatge 

 
 Una vegada dins de “Continguts”, només hauran de clicar en la llicència a la que vulguin accedir i 

entraran directament al contingut digital. 

 
 
 


