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LISTA DE MATERIAL PARA O CURSO 2019-2020
6º de EDUCACIÓN PRIMARIA

SINALO
OU RISCO
SE XA O

TEÑO

O MATERIAL NON TEN QUE SER NOVO, APROVEITAREMOS O USADO DOUTROS
CURSOS SEMPRE QUE ESTEA EN BO ESTADO.

2 cadernos tamaño folio de espiral  cuadriculado (4x4 mm). Recoméndase con tapas
resistentes (Mellor tapas de PVC) Un para matemáticas e outro para Ciencias.
2 cadernos tamaño folio de espiral dunha liña. Recoméndanse con tapas resistentes (PVC)
1 bolígrafo azul + 1 vermello + 1 verde (para corrixir os exercicios)
2 lapis Hb2 + 2 gomas + 1 afialapis de metal.
Unha tesoira de uso escolar (punta roma).
Unha barra grande de pegamento.
Un estoxo/estuche amplo para meter todo o material de traballo. 
Recoméndase que teña cremalleira.
Unha carpeta plástica (de gomas ou broche) de tamaño folio.
Unha carpeta  arquivador tamaño A4 ou Folio de 4 aneis (para gardar as fichas feitas).
1 xogo de regras: recta de 30 cm, escadra e cartabón.
1 caixa de pinturas de madeira ou de ceras duras (finas).
Un tarifario (carpetiña de follas plásticas, mínimo 20 follas) para traballar a ortografía.
Un paquete de 500 follas de 80 grs. 
MÚSICA: libreta de música pequena (con pentagramas). Frauta doce.
INGLÉS: Libreta tamaño folio de espiral dunha liña. Diccionario de inglés.  

1 paquete de  500  folios  para o gasto de folios e fotocopias que se utilizan ao longo do

curso coas seguintes características: papel multifunción A4 de 80 gr. e 210 x 297 mm en

branco  (é  moi  importante  respectar  as  características  sinaladas  para  non  romper a

fotocopiadora)

*E SE TEDES DO CURSO PASADO NON
É PARA MERCAR NIN OBRIGATORIO

TRAER

* Rotuladores de uso escolar.

* Transportador de ángulos e compás.

*  Diccionario de Lingua Castelá e Lingua Galega.
*  Rotulador negro tipo pilot  (0.7) para perfilar.

Para evitar perdas ou confusións, o material virá marcado co nome, apelidos e curso do alumnado.
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