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44ºº EE..PP.. 

   11 ppaaqquueettee ddee 110000 ffoolliiooss DDIINN AA-- 44 ddee 8800 gg.. 

   44 lliibbrreettaass ggrraannddeess ddeerraaiiaass ((ttaammaaññoo ffoolliioo)) ddee eessppiirraall ee ttaappaa dduurraa ((LLeenngguuaa,, lliinngguuaa,, NNaattuurraaiiss 

ee SSoocciiaaiiss)) 

   11 lliibbrreettaa ggrraannddee ddee ccuuaaddrrooss(( ttaammaaññoo ffoolliioo)) ddee eessppiirraall ee ttaappaa dduurraa ((MMaatteemmááttiiccaass)).. 

   22 ccaarrppeettaass ddee ggoommaass.. 

   11 aarrcchhiivvaaddoorr ttaammaaññoo ffoolliioo 

   22 llááppiicceess ssttaaeeddlleerr nnºº 22,, 11 ggoommaa,, 11 aaffiiaallaappiiss 22 bboollííggrraaffooss bboorrrraabblleess ((aazzuull,, nneeggrroo,, vveerrddee ee 

vveerrmmeelllloo)),, ppeeggaammeennttoo eenn bbaarrrraa ((PPrriitttt)),, tteessooiirraass 

   11 ccaaiixxaa ggrraannddee ddee PPllaassttiiddeeccoorr,, 11 ccaaiixxaa ddee cceerraass MMaannlleeyy 

   11 ccoommppááss ddee ppaattaass mmeettáálliiccaass ffiixxaass 

   11 ttrraannssppoorrttaaddoorr ddee áánngguullooss.. 

   RReeggrraa,, eessccuuaaddrraa ee ccaarrttaabbóónn 

   IInnggllééss::11 ccaarrppeettaa ddee ssoobbrree ttaammaaññoo ffoolliioo ee 11 lliibbrreettaa ppeeqquueennaa 

   MMúússiiccaa:: 11 ccaarrppeettaa ddee 2200 ffuunnddaass pplláássttiiccaass ee 11 ffrraauuttaa HHoonnnneerr 

   11 aaxxeennddaa eessccoollaarr 

   LLeeccttuurraa:: 

AAlluummnnooss ddee 44ººAA:: “““EEElll cclluubb ddee llooss rraarrooss”” ddee JJoorrddii SSiieerrrraa ii FFaabbrraa 

((EEddiittoorriiaall SSMM.. IISSBBNN:: 88446677558822668800)) 

AAlluummnnooss ddee 44ººBB:: “““NNNooo ccoorraazzóónn ddoo BBoossqquuee”” ddee AAgguussttíínn FFddeezz PPaazz yy MMiigguueellaannxxoo 

PPrraaddoo ((EEdd XXeerraaiiss.. IISSBBNN:: 88448833002277449966)) 

 
PPooddeerráánn sseerrvviirr ttooddooss aaqquueelleess mmaatteerriiaass ddoo ccuurrssoo ppaassaaddoo qquuee ssee aattooppeenn eenn bbooaass ccoonnddiicciióónnss.. 

PPaarraa uunnhhaa bbooaa oorrggaanniizzaacciióónn ddaa aauullaa,, éé ccoonnvveenniieennttee qquuee ttrraaiiaann ttooddoo mmaarrccaaddoo ccoo nnoommee.. 
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33ºº EE..PP.. 
 

 

   11 ppaaqquueettee ddee 110000 ffoolliiooss DDIINN AA--44 ddee 8800 gg 

   11 ppaaqquueettee ddee 110000 ffoolliiooss ddee ccoolloorreess vvaarriiaaddooss eenn DDIINN AA--44 

   11 rreeggrraa.. 

   11 ccoommppááss ddee ppaattaass mmeettáálliiccaass ffiixxaass.. 

   11 tteessooiirraass.. 

   11 ppeeggaammeennttoo eenn bbaarrrraa PPrriitttt.. 

   11 ccaaiixxaa ggrraannddee ddee rroottuullaaddoorreess ffiinnooss.. 

   11 ccaaiixxaa ggrraannddee ddee ppiinnttuurraass PPllaassttiiddeeccoorr.. 

   22 bboollííggrraaffooss,, aazzuull ee vveerrmmeelllloo ((ddee ttiinnttaa bboorrrraabbllee)).. 

   22 llaappiiss ssttaaeeddttlleerr nnºº22.. 

   11 ggoommaa,, 11 aaffiiaallaappiiss.. 

   11 ppiinncceell ffiinnoo ee 11 ppiinncceell ggrroossoo.. 

   33 lliibbrreettaass ccuuaaddrriiccuullaaddaass,, ddee ttaammaaññoo ccuuaarrttiillllaa AA55 ccoonn eessppiirraall ee sseenn aanniillllaass.. SSoonn ppaarraa 

mmaatteemmááttiiccaass,, ssoocciiaaiiss ee nnaattuurraaiiss.. 

   22 lliibbrreettaass ddoobbllee ppaauuttaa,, ddee ttaammaaññoo ccuuaarrttiillllaa ccoonn eessppiirraall ee sseenn aanniillllaass.. PPaarraa lliinngguuaa ccaasstteelláá ee 

lliinngguuaa ggaalleeggaa.. 

   11 aaxxeennddaa eessccoollaarr.. 

   11 bblloocc ddee ddeebbuuxxoo ((ttaammaaññoo DDIINN--AA44)) 

   11 ccaarrppeettaa ttaammaaññoo ffoolliioo ttiippoo ssoobbrree ccoonn bbrroocchhee.. 

   VVaalloorreess:: uunnhhaa lliibbrreettaa rraaiiaaddaa,, ttaammaaññoo ffoolliioo,, ttaappaa dduurraa,, eessppiirraall ee sseenn aanniillllaass.. 

   RReelliixxiióónn:: uunnhhaa lliibbrreettaa ccuuaaddrriiccuullaaddaa,, ttaammaaññoo ffoolliioo,, ttaappaa dduurraa ee eessppiirraall sseenn aanniillllaass.. 

   MMúússiiccaa:: uunn aarrqquuiivvaaddoorr ddee 2200 ffuunnddaass pplláássttiiccaass ee uunnhhaa ffrraauuttaa HHoonnnneerr.. 

   IInnggllééss:: 11 ccaarrppeettaa ttaammaaññoo ffoolliioo ttiippoo ssoobbrree ccoonn bbrroocchhee ee 11 lliibbrreettaa ccuuaaddrriiccuullaaddaa ppeeqquueennaa ccoonn 

eessppiirraall.. 

 
PPooddeerráánn sseerrvviirr ttooddooss aaqquueelleess mmaatteerriiaass ddoo ccuurrssoo ppaassaaddoo qquuee ssee aattooppeenn eenn bbooaass ccoonnddiicciióónnss.. 

PPaarraa uunnhhaa bbooaa oorrggaanniizzaacciióónn ddaa aauullaa,, éé ccoonnvveenniieennttee qquuee ttrraaiiaann ttooddoo mmaarrccaaddoo ccoo nnoommee.. 
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