
MATERIAL CURSO 2020/21
E. INFANTIL 4º EUCACIÓN INFANTIL – 3 ANOS

 LIBROS

- CACHORROS ( gnomos tras la huella). Nivel 1 EXPOLORA. Editorial SM. 
Castellano. ISBN – 9788467592320

MATERIAL

Cada neno/a traerá unha MOCHILA á escola marcada có seu nome e dentro un 
ESTOXO de tela con cremalleira marcado tamén có seu nome que debe conter:

- 18 CERAS DE CORES GORDAS DURAS TIPO JOVICOLOR.
- UN LAPIS TRIANGULAR GORDO INFANTIL TIPO STAEDLER
   TRIPLUS JUMBO.
- UNHA GOMA DE BORRAR TIPO MILÁN.
- UN PEGAMENTO DE BARRA GRANDE TIPO PRITT.

Nota : debido a situación actual de emerxencia sanitaria polo coronavirus é 
necesario que TODO o material veña marcado có nome do neno/a para o seu 
uso persoal.

Ademáis traerán tamén dentro da mochila un paquete de TOALLIÑAS 
HÚMIDAS, un paquete de  PANOS DE PAPEL e unha GORRA PARA O SOL 
todo identificado có nome do neno/a.

Entregarase así mesmo no colexio nuha bolsa: un paquete de 500 FOLIOS de 
80  gramos A4, un taco de PLASTILINA grande e un bote de XEL 
DESINFECTANTE DE MANS. Recordade poñer o nome a todo o que traiades.

                MOITAS GRAZAS.



MATERIAL CURSO 2020/21
E. INFANTIL 5º EUCACIÓN INFANTIL – 4 ANOS

PROYECTO EXPLORA -  EDITORIAL SM

¡SELVA A LA VISTA! ISBN 9788467594263  

MATERIAL:
• 1  estuche  grande  con  cremallera  para  que  colla  todo  o  material  (Virá  na

mochila do neno/a todos os días):
➔ 1 caixa de 12 rotuladores de punta gorda
➔ 1 caixa de 12 ceras gordas.
➔ 1 un lapis triangular gordo infantil tipo staedler o jumbo.
➔ 1 goma de borrar
➔ 1 pegamento grande.

• 1 carpeta grande de gomas.
• 1 paquete 500 folios de 80grs DIN- 4
• Un rollo  de papel de cociña.

Todo o material virá marcado co seu nome.

Para ter na clase, para uso persoal,  dentro dunha bolsa pequena co seu nome:
• 1 tesoiras
• 1 punzón
• 1 almohadilla.
• 1 caixa de manley (12 colores).

Debido a situación actual de emerxencia sanitaria polo coronavirus é necesario
que TODO o material veña marcado co nome do neno/a para o seu uso persoal. 

 
Na mochila traerán: un bote de hidroxel pequeno,  un paquete de  PANOS DE
PAPEL e unha GORRA PARA O SOL todo identificado có nome do neno/a.

  



MATERIAL CURSO 2020/21
E. INFANTIL 6º EUCACIÓN INFANTIL – 5 ANOS

• 1 goma de borrar
• 1 afialápiz
• 1 barra de pegamento.
• 1 caixa de rotuladores de punta grosa-
• 1 caixa de plastidecor de 12 cores
• 1 caixa de pinturas/ceras manley de 12 cores.
• 1 cartuchera con cremallera grande onde collan todas as súas cousas.
• 1 carpeta de gomas.
• 2 fotos de carnet actuales.
• 1 rollo de papel de cociña.
• 1 paquete de folios DIN A-4 80 grs.
• 1 bote de gel hidroalcoholico

Debido a situación actual de emerxencia sanitaria polo coronavirus é necesario
que TODO o material veña marcado co nome do neno/a para o seu uso persoal. 

 


