
Lista de material 3º P.
1 Caderno cadriculado grande de grampas, con marxe na esquerda, cadrícula(4 x 4 mm).
4 Cadernos raiados grandes de grampas, con marxe na esquerda. 
Pequeno Dicionario Xerais da Lingua. Ed. Xerais
2 Bolígrafos (1 vermello e outro azul ou negro, preferiblemente que se poidan borrar).
3 Lapis Staedtler Noris HB nº 2.
2 Gomas para lapis ( Milan, Jovi White 212, Staedtler...).
1 Barra de pegamento (Imedio, Pritt...).
1 Carpeta tamaño folio con solapas.
1 Caixa de 18 ceras durasPlastidecor.
1 Caixa de ceras brandas tipo Dacs ou Manley.
1 Caixa de rotuladores.
1 Caixa de 18 lapis de cores.
1 Tesoiras de punta roma.
1 Regra de 20 ou 30 cm.
1 Afialapis (mellor con depósito).
1 Bloc de 10 cartolinas tamaño folio de cores variadas.
1 Ou 2 cartucheiras con cremalleira para gardar o material de uso habitual e diario (lapis,
pinturas, goma...). Tamén poden reutilizar o tupper que usaban en 2º.
2 Sobres de plástico transparentetamaño folio.
1 Funda plástica.
1 Paquete de 500 follas tamaño A4 láser 80 gr.
1 Axenda escolar (para comunicados entre profesorado e familia, anotar tarefas…)
Preferiblemente a da Anpa.
Algún libro de lectura para a hora de ler, dos que teñan pola casa.

Específico para inglés:
1 Carpeta plástica tamaño folio A4.
1 Libreta grande A4 – indistintamente cuadriculada ou raiada - 

Todo o material debe traer marcado o nome do alumno ou alumna. Os libros, unha vez comprobado
que sexan os correctos, pódense forrar e poñerlle o nome fóra, na súa cuberta.
Se hai material de 2º en boas condicións pódese utilizar en 3º (por exemplo as ceras brandas,
tesoiras, carpeta…) . É importante que o material se axuste ás indicacións. As marcas que se citan son
orientativas. Pódese recorrer a calquera outra que reúna as características e calidade das
mencionadas, lembrade que se trata de material que se usará durante todo o curso, e algún servirá
para o curso seguinte incluso.
Podedes traer o material e/ou libros de texto nos primeiros días de setembro antes do inicio do
clases. Quen teña Fondo Libros da Xunta, xa o Centro proporcionará os libros que lle correspondan
tamén en setembro.

Bo curso a tod@s!


