
MATERIAL  ESCOLAR  CURSO 2019 / 2020
   CURSO 5º E 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

A proposta que a continuación se sinala pretende servir para que o noso

alumnado  tome  conciencia  da  importancia  do  coidado  do  noso  medio

ambiente, do uso responsable e coidadoso do seu material e por suposto do

dos demais.  É por iso polo que da listaxe especificada que se adxunta, só

sería  preciso  mercar  aquel  material  que  polo  seu  uso  ou  estado  de

conservación non permita unha reutilización do mesmo.

1.- MATERIAL A DEIXAR NA CASA

-1  paquete  de  folios  de  100  ud.  tamaño  DIN  A4  para  as  tarefas

semanais.

2.- MATERIAL  INDIVIDUAL

Deberá  estar  sempre  a  disposición  do  alumnado  no  seu  estoxo

individual ou mochila durante o horario lectivo e de permanencia no centro.

-1 estoxo manexable de pequeno tamaño, que deberá conter: 1 lapis do

nº 2, unha goma de borrar, 2 bolígrafos tipo BIC (azul e vermello),  unha

barra de pegamento, tesoiras e afialapis.

-1 caixa de pinturas tipo cera ou lapis de cores.

-1 libreta grande e grosa con separación de cores.

-1 axenda escolar.



-1 calculadora.

-1 memoria extraíble.

3.- MATERIAL A ENTREGAR NO CENTRO

-1 dicionario de galego e outro de castelán.

-1 bloc de debuxo.

-  paquete  de  instrumentos  de  medida  (regra,  escuadra,  cartabón  e

medidor de ángulos).

-4 carpetas de goma sinxelas.

-1  taco  de  plastilina  e  1  bote  de  témpera  líquida   (sería  desexable

conseguir de cores variadas).

-1 pincel de debuxo (de tamaño intermedio).

-1 paquete de folios de 500 ud. tamaño DIN A4 (80 gr)

-3 cartolinas grandes de cores ( 1 de cor branca e as outras a elexir).

-1 bloc de cartolinas DIN A4.

-1 libreta pequeniña de arame (caderniño de notas).

-1 par de auriculares para ordenador.

-1 rato para o ordenador portátil.

-1 libro de lectura en galego e outro en castelán para a biblioteca de

aula.  Preténdese que fagan unha lectura en galego e outra en castelán

por  trimestre,  facendo  un  uso  compartido  das  mesmas  cos  seus

compañeiros de nivel.



TODO O MATERIAL DEBE ENTREGARSE IDENTIFICADO

 CO NOME DO ALUMNO/A

4.- ESPECIALIDADES DE MÚSICA E LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS)

Non se prevén modificacións significativas no presente curso polo que 

seguirase coa proposta do curso anterior.

5.- ESPECIALIDADES DE RELIXIÓN E EDUCACIÓN FÍSICA

Seguiranse as indicacións marcadas polas mestras especialistas.


