
RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL PARA O CURSO 2022/23 

Nivel  Área Editorial Título ISBN 
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Literatura 

Hércules de 
Ediciones 

Mortiña 

Unha historia para 
esmendrellarse de risa 
Bárbara Cantini 

(traducida ao galego) 

978-84-9491-761-5 Galego 

Relixión Católica Vicens Vives 
Religión Católica  

Lanikai 2 
978-84-6825-263-6 Castelán 

M
A

TE
R

IA
L 

Titoría: 
 

 1 paquete de folios de 500, tamaño DIN A-3. 

 1 paquete de folios de 500, tamaño DIN A-4. 

 3 libretas tamaño A4 de dobre pauta ancha con grapa. (Non admitiremos libretas con dobre pauta 
estreita nin con espirais) 

 1 libreta pequena, A5,de cadros grandes (8mm) con grapa. (Só para o alumnado de nova 
incopopración e/ou que non o mercou o ano pasado) 

 1 boli BIC, de cor azul; e un 1 boli BIC, vermello. 

 3 lapis STAEDTLER número 2  

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

 3 pegamentos de barra IMEDIO , grandes. 

 1 caixa de ceras Manley (Só os que non teñen do curso pasado) 

 1 caixa de 24 ceras plastidecor. 

 1 caixa de rotuladores. (Cantas máis cores, mellor) 

 1 tesoira de puntas redondas. (Pode ser a do curso pasado) 

 2 carpetas tamaño folio. (Poden ser as do curso pasado) 

 2 estoxos grandes ou un estoxo moi grande con dous compartimentos. Dentro dun debe caber 
comodamente as ceras, o lapis, a goma, as tesoiras e o pegamento. No outro, irán os rotuladores. 
(Poden ser as do curso pasado) 

NOTA:Agradeceríamos que o material se traia do 1 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. Tamén agradeceríamos que o material trouxera o 
nome posto. Avisaremos en setembro, por vía telefónica ou Abalar Móbil, dunha posible reunión de inicio do 
curso, antes de que comece o alumnado. 

Educación Física: 

 Zapatillas deportivas para utilizar no ximnasioe unha toalla pequena. 

Inglés: 

 Caderno de traballo:  Go far! ActivityBook 2º, EdRichmond, ISBN 9788466836623 

 2 carpetas de solapas (Serven as do curso pasado) 

 1 libreta pequena de dobre pauta ancha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


