
CEIP FRIONS     CURSO 2021-2022     MATERIAL  PARA 6º A

Rogamos  merquen  aos  seus  fillos  o  antes  posible  o  seguinte  material,  que  terá  que

permanecer sempre no colexio (aparte será o que poidan ter eles nas súas propias casas) para que

poidan  desenvolver  o  currículo  deste  ano  académico  con  normalidade  canto  antes.  Aparte  do

pertinente material  COVID (as  2  mascarillas,  pequeno  bote  de  xel  hidroalcohólico,  unha caixa de

panos de papel e un paquete de toalliñas desinfectantes), deberían traer canto antes:

- Unhas tesoiras de punta roma (das que cortan).

- Dous lapis, dúas gomas e un sacapuntas.

- Un tubo de pegamento de barra.

- Tres bolígrafos: un negro, outro azul e outro vermello.

- Un rotulador para pizarra Veleda (azul ou negro).

- Unha caixa de ceras duras (mínimo 12 unidades).

- Un paquete de 500 folios DIN A4 de 80 gramos..

- Catro libretas das grandes. Unha delas ten que ser cuadriculada para matemáticas. Non é preciso

que sexan das grosas, e incluso se teñen algunha vella ou usada que se poida aproveitar tamén

vale.

- Unha regra milimetrada de 30 cm.

- Que traian tamén os diccionarios de galego e español que tiñan doutros anos.

- Unha carpeta de cartón corrente.

MATERIAL PARA INGLÉS

- Unha carpeta dura ou de plástico A4 de gomas.

- Unha libreta A4.

- Recordar tamén que de 2º a 6º teñen que mercar o Activity Book de inglés.

MATERIAL PARA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

- Un rotulador negro groso permanente.

- Ademais, só no caso de alumnado novo, un caderno grampa plástico lisa A4.

Seguramente  aparecerán  máis  necesidades  de  material  ó  longo  do  curso  (por  exemplo,

material de xeometría para matemáticas: compás, cartabón...), no momento en que as necesiten

daráselle unha nota ó alumnado para comunicárllelo. Un saúdo e grazas pola súa atención.

Consultas: jboopouso@gmail.com
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