
Antes de nada BENVID@S AO COLE!!!! 

Esperamos que estedes todos ben e con moito ánimo de comezar unha nova etapa

educativa. Pola nosa parte poremos todo o que sexa necesario para seguir adiante do

xeito máis normal posible e con todas as medidas de seguridade que están na nosa man. 

Como xa sabedes, o curso comeza o xoves 10 de setembro. Na páxina web do centro

irase colgando a información para que os alumnos saiban como teñen que acceder a el

neste curso 2020-2021.

As titoras de 1º de Primaria son: 

1ºA Isabel Fernández González isabel.fernandez@pedrouzos.gal

1ºB Mercedes Calvo Pallas merce.calvo@pedrouzos.gal

1ºC Helena Nieto Barreiro helena.nieto@pedrouzos.gal

Poderá   haber   algunha   modificación   ao   longo   do   curso   segundo   vaian   mandando

diferentes instrucións por parte da Consellería, polo que é aconsellable seguir a páxina

web do centro e ter a aplicación ABALAR instalada no móbil para recibir as informacións.

• Os libros de texto, recollidos no listado en web, traeranse na semana do 14 ao 18

de setembro.  Deben vir co nome e forrados para poder desinfectalos.   Só se

traerán os do primeiro trimestre,    Ciencias sociais, ciencias naturais e os das

especialidades tamén, xa que non están divididos en trimestres. 

• A mochila deberá ser tamaño libro e sin rodas. (Non temos espazo suficiente na

clase).

• En canto as merendas, comentarvos que,  deben vir preparadas  para que os

nen@s as poidan comer, xa que nós non podemos manipulalas, é dicir, se traen

unha froita e non poden pelala, que a traian pelada da casa; se traen iogur e non

son capaces de abrilo, que veña a manipulado o tapón dende casa... Tamén que

traian unha botella de auga co seu nome.

• A día de hoxe, non podemos ter biblioteca de aula. Entón, deberán traer un libro

para uso individual, a partir do mes de outubro, e ilo renovando cando se necesite.

Este libro non se poderá compartir.



LISTADO DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2020 – 2021

 NON PODEN COMPARTIR MATERIAL PROPIO. Todo o material debe vir co nome d@ nen@. 

Poden aproveitar material que teñan do curso pasado.

Para este curso imos precisar:

• 1 lápiz STAEDLER nº2 HB  Triangular (fino)

• 1 goma MILÁN 612

• 1 afilalápis

• 1 barra de pegamento grande Pritt

• 1 tesoira de punta roma

• 1 caixa de 24 ceras duras (platidecor ou similar)

• 1 caixa de 24 rotuladores de punta fina (Bic, Milán...)

• 1 estoxo grande con cremallera (tipo neceser)

• 2 sobres de plástico tamaño folio

• 1 paquete de toallitas de xel hidro alcohólico

• 1 axenda escolar (mellor que cada folla teña só un día)

• 1 taco de plastilina grande

• 1 rotulador Edding 1200 de cor negra

• 1 rotulador veleda (para pizarra blanca)

• 1 Libreta oxford de doble paula 3,5 mm pequeña.

• 1 máscara de reposto. 

• 1 bolsiña, caixa portamáscara ou similar.  Esta bolsa é para gardar a máscara no momento

da merenda, ou no comedor. Non é para gardar a máscara de reposto.

• Folios pediranse ao longo do curso cando se precisen.

MATERIAL PARA INGLÉS

Libro de texto recollido no listado e un sobre de plástico tamaño folio.

MATERIAL PARA RELIXIÓN

Libro de texto recollido no listado e unha carpeta de gomas tamaño folio.

MATERIAL PARA ED. FÍSICA

Chandal ou similar e calzado deportivo.

MATERIAL PARA MÚSICA

Libro de texto recollido no listado, unha carpeta de cartón tamaño folio, (a ser posible de tapas

duras) e un sobre de plástico tamaño folio. Debido ás restricións para empregar o material da

aula de música, e posible que se pida material complementario ao longo do curso


