
MATERIAL  ESCOLAR  CURSO 2020 / 2021

   CURSO 5º / 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

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. É labor de todos loitar polo coidado e conservación do medio.

Este curso, dada a situación especial que estamos vivindo, a listaxe de material

persoal é moito maior, así evitaremos pasalo de man e man.

1.- PARA A CASA

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

semanais.

         - 1 paquete de clips para as tarefas semanas. 

         

2.-  MATERIAL   INDIVIDUAL  E  INTRANSFERIBLE  A NINGUNHA OUTRA

PERSOA, SEXA COMPAÑEIRO OU PROFESORADO, BEN DIFERENCIADO

CO SEU NOME:

Deberá estar sempre a disposición do alumnado no seu estoxo individual

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

         - 1 mascarilla posta e outra de reposto.

         - 1 estoxo de cremalleira manexable con dous bolsillos ben diferenciados:

un para a mascarilla de reposto e outro para cando precise retirar a que está

usando).

          - 1  botella de auga, máximo medio l.

- 1 lapis do nº 2, goma de borrar, 2 bolígrafos borrables (azul e vermello),

unha barra de pegamento, tesoiras e afialapis.

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



-  libreta grande e grosa con separación de cores.

- 1 axenda escolar.

- 1 calculadora.

- 1 grapadora pequeña con grapas de reposto.

-  Memoria extraíble.

- Rotuladores de pizarra de uso persoal (as cores que queirades, mínimo

2

- 1 caixa de témperas coas seguintes cores: branco, amarelo, vermello,

verde, azul, marrón e negro

         - 2 pinceis: un máis fino e outro máis groso, ambos de pelo fino.

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

         -  bloc de cartolinas DIN A4

         -  1 bloc de debuxo (esperar a mirar o do ano pasado que está no cole).

-  regra,  escuadra,  cartabón e  medidor  de ángulos (  non o  compredes

antes de vir ao cole porque aquí están en corentena os do ano pasado).

- 3 carpetas ( non as compredes antes de vir ao cole porque aquí están en

cuarentena as do ano pasado).

          - 1 par de auriculares para ordenador (non compredes ata ver o que

quedou na aula).

         - 1 rato para o ordenador portátil (non compredes ata ver o que quedou na

aula).

3.- MATERIAL A ENTREGAR NO CENTRO

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

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

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



Usarán o material individual marcado anteriormente e o do ano pasado, polo 

que non teñen que comprar nada específico.

5.- ESPECIALIDADE DE  EDUCACIÓN FÍSICA

- Unha bolsa hermética co nome.

- Unha botella pequena de auga co nome.

- Zapatillas deportivas.


