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MMAATTEERRIIAALL  EESSCCOOLLAARR  PPAARRAA    55ºº  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  PPRRIIMMAARRIIAA--CCUURRSSOO  

22..001199//22..002200  

--11  ppaaqquueettee  ddee  550000  ffoolliiooss  DDIINN  AA--44..  

--11  ccoonnxxuunnttoo  ddee  rreeggrraa,,  eessccaaddrraa,,  ccaarrttaabbóónn  ee  ttrraannssppoorrttaaddoorr  ddee  áánngguullooss..  

--11  ccoommppááss  ddee  ppaattaass  mmeettáálliiccaass  ffiixxaass..  

--11  tteessooiirraass..  

--11  ppeeggaammeennttoo  eenn  bbaarrrraa..  

--11  ccaaiixxaa  ggrraannddee  ddee  rroottuullaaddoorreess  ffiinnooss  

--11  ccaaiixxaa  ggrraannddee  ddee  ppiinnttuurraass  PPllaassttiiddeeccoorr..  

--22  bboollííggrraaffooss,,    aazzuull  ee  vveerrmmeelllloo..  

--22  llaappiiss  SSttaaeeddlleerr  ddoo  nnúúmmeerroo  22..  

--11  ggoommaa,,  11  aaffiiaallaappiiss..  

--11  ppiilloott  nneeggrroo  ddee  ppuunnttaa  ffiinnaa..  

--LLiibbrreettaass  ddee  ttaammaaññoo  ffoolliioo,,  ddee  ttaappaa  dduurraa  oouu  pplláássttiiccaa,,  eessppiirraall  ee  sseenn  aanniillllaass::    

  --33  ccuuaaddrriiccuullaaddaass  ppaarraa  MMaatteemmááttiiccaass,,  CCiieenncciiaass  SSoocciiaaiiss  ee  CCiieenncciiaass  NNaattuurraaiiss..  

  --33  rraaiiaaddaass  ppaarraa  LLeenngguuaa  CCaasstteellllaannaa,,  LLiinngguuaa  GGaalleeggaa  ee  VVaalloorreess//RReelliixxiióónn..  

  --11  lliibbrreettaa  ttaammaaññoo  ½½  ffoolliioo,,  rraaiiaaddaa  ee  ddee  ggrraappaass((  nnoonn  eessppiirraall))..    

--AAuurriiccuullaarreess  ppaarraa  oo  oorrddeennaaddoorr..  

--11  aaxxeennddaa..  

--11  ccaarrppeettaa  pplláássttiiccaa  ttiippoo  ssoobbrree..  

--11  bblloocc  ddee  ddeebbuuxxoo  ((ttaammaaññoo  DDIINN  AA44))  qquuee  tteeññaa  mmaarrxxee  nnaass  lláámmiinnaass..  

--PPaannooss  ddaa  mmaann  sseemmpprree  nnaa  mmoocchhiillaa..  

--DDiicciioonnaarriioo  GGaalleeggoo  ee  ddiicccciioonnaarriioo  ccaasstteellllaannoo  ((ooss  ddoo  ccuurrssoo  ppaassaaddoo))..  

--LLiibbrroo  ddee  lleeccttuurraa::  ““EESSCCAARRLLAATTIINNAA,,  AA  CCOOCCIIÑÑEEIIRRAA  DDEEFFUUNNTTAA””  AAuuttoorraa  LLeeddiicciiaa  

CCoossttaass..  EEddiittoorriiaall  XXeerraaiiss..  

PPaarraa  MMúússiiccaa::    

--  11  aarrqquuiivvaaddoorr  ddee  2200  ffuunnddaass  pplláássttiiccaass  ee  uunnhhaa  ffllaauuttaa  HHoonnnneerr..  

PPaarraa  IInnggllééss::    

--11  ccaarrppeettaa  ttaammaaññoo  ffoolliioo  ttiippoo  ssoobbrree  ccoonn  bbrroocchhee..  ÉÉ  iimmppoorrttaannttee  qquuee  tteeññaann  nnaa  

ccaassaa  aacccceessoo  aa  uunn  ddiicciioonnaarriioo  ((nnoonn  éé  nneecceessaarriioo  mmeerrccaalloo))..  

  --11  lliibbrreettaa  ttaammaaññoo  ½½  ffoolliioo,,  ccoonn  eessppiirraall..  

PPaarraa  EEdduuccaacciióónn  FFííssiiccaa::    

CChháánnddaall  ee  ccaallzzaaddoo  ddeeppoorrttiivvoo,,  nneecceesseerr  ppeeqquueennoo  ccoonn  ttooaallllaa  ppeeqquueennaa,,  

ccaammiisseettaa  ppaarraa  ccaammbbiiaarrssee  ee  ppeelloo  rreeccoolllliiddoo  ((nnoo  ccaassoo  ddee  tteerr  oo  ppeelloo  lloonnggoo))..  SSee  ttrraaeenn  

xxaabbóónn  tteenn  qquuee  sseerr  ssóólliiddoo..    
  

  PPooddeenn  aapprroovveeiittaarr  mmaatteerriiaaiiss  ddee  ccuurrssooss  aanntteerriioorreess  qquuee  eesstteeaann  eenn  bboo  eessttaaddoo..  

  PPaarraa  uunnhhaa  bbooaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ddaa  aauullaa  éé  ccoonnvveenniieennttee  qquuee  ttrraaiiaann  ttooddoo  

mmaarrccaaddoo  ccoo  nnoommee..  
  

OO  MMAATTEERRIIAALL  DDEEBBEERRÁÁ  TTRRAAEERRSSEE  AAOO  CCOOLLEEXXIIOO  OO  SSEEGGUUNNDDOO  DDÍÍAA  DDEE  

CCLLAASSEE,,  XXOOVVEESS  1122  DDEE  SSEETTEEMMBBRROO..  
  

  GGRRAAZZAASS  PPOOLLAA  VVOOSSAA  CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN!!  
  

  

  

  


