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Material didáctico para traballar na aula. 

AXENDA con espazo amplo para poder escribir o alumnado e as familias.
2 lapis STAEDTLER HB nº2
Un boli azul e un vermello(  que sexan borrables).
2 gomas MILAN  ou STAEDTLER.
1 afía sen depósito
1 barra de pegamento grande PRITT
1 tesoira de puntas redondas
Rotuladores  de punta fina, ceras duras e ceras brandas. Estoxos cómodos e individuais.
Regra de 30 cm, cartabón, escuadra e transportador de ángulos.
Compás.
3 cadernos A5 de cuadrícula (tamaño cadro 4x 4mm) con marxe, con espiral e tapas duras 
( Matemáticas, Lingua Galega e Castelán)).

 1 caderno tamaño folio  de cuadrícula (tamaño cadro 4x 4mm) con marxe, con espiral e 
tapas duras (Naturais e Sociais).
Dicionarios de Galego e Castelán dun tamaño cómodo para que podan manexalos. 
1 caderno A5  de follas en branco.
1 arquivador de 4 argolas con solapas e separadores.
2 carpetas tamaño A4 de gomas con solapas de plástico duro ou cartón duro.
1 carpeta de fundas con espiral, tamaño A4, con gomas  e sobre final, de 30 fundas( Plástica).

           Un pendrive de 8 GB para gardar traballos.
 Un rotulador azul para poder escribir no encerado vileda (cada quen debe ter o seu).
 Un paquete de folios brancos.
 Unha caixa de panos desbotables
 Unha  máscara de reposto e unha funda  para gardala(recoméndase de tea ou papel, se xa 

teñen outra, serve igual). Débese traer dúas fundas, unha para a mascara posta e outra 
para a de reposto.

Especialidades

Inglés: un caderno tamaño folio.

Relixión: un caderno tamaño folio.

Música: unha frauta e o caderno de música.

O material que se teña na casa en bo estado, serve perfectamente. Incluso cadernos que non 
se rematasen e que sexan cde dobre pauta, tamén valen.

É importante que veña o material debidamente identificado.

Se dubidan de algo, esperen para mercalo!!

   Moitas grazas. Saúdos. Eva


