
 

Todo o material ten que levar o nome do neno/a, para a súa identificación e así evitar perdas. 
 

 
LIBROS DE TEXTO 2018/2019 

 
1º NIVEL 

 
Libros de texto 1º 

Área Editorial Colección ISBN 

Matemáticas Santillana Saber Hacer 978-84-680-4354-8 

Inglés Richmond Go! Activity book 1º 978-84-668-2960-1 

 
Material 1º: 
 

• 1 paquete de folios de 500 tamaño A3 

• 1 paquete de folios de 500 tamaño A4 

• 1 libreta cuadrovía de Lamela de 8mm (tamaño A5) 

• 3  libreta pequena de dobre pauta ancha con grapa, A5, unha delas para inglés.(Non       
admitiremos libretas con dobre pauta estreita) 

• 1 libreta pequena, A5, de cadros grandes (8mm) con grapa. 

• 5 lapis do número 2 

• 3 gomas Milán Nata 612 (Son máis duras e grandes, non se gastan con facilidade) 

• 4 pegamentos de barra. 

• 1 caixa de 24 ceras de plastidecor. 

• 1 caixa de rotuladores punta gorda(cantas máis cores mellor). 

• 1 caixa de ceras Manley (cantas máis cores mellor). 

• 1 tesoira de puntas redondas. 

• 4 carpetas tamaño folio 

• 1 paquete de 50 cartolinas brancas tamaño A4(180gr) 

• 1 taco grande de plastilina 

• 1 de bloc cartolinas surtidas 

• 2 estoxos grandes ou un estoxo moi grande con dous compartimentos. Dentro de un debe 
caber comodamente as ceras plastidecor, o lapis, a goma, as tesoiras e un pegamento. 
Dentro do outro irán os rotuladores. Deben ser grandes, pois se as pinturas están a 
presión, acaba rompendo a cremalleira 

 
Educación física: Zapatillas de ximnasia e unha toalla pequena 
Inglés: 1 libreta de pauta ancha 
Música: 1 Carpeta de solapas  
Relixión/Valores: 1 libreta de pauta ancha (En caso de nova incorporación no centro, o resto 
aproveitara a do ano anteriores). 

 
 

• NOTA: Agradeceríamos que o material se traia na semana do 3 ao 7 de setembro á secretaría do centro de 

9.40 a 14 horas. Traédeo nunha bolsa co nome e apelidos do neno ou nena. Se os libros de texto non están 

dispoñibles non vos preocupedes e traede o resto do material nesa semana, para evitar perder a primeira 

quincena de setembro organizando o material .Tamén agradeceríamos que o material trouxera o nome 

posto. 

 
 


