
      
 
 

 
Chapela, 8 de xaneiro de 2020 

Os inicios do IES de Chapela como centro educativo remóntanse ao ano 1991 

cando logo dunha mobilización veciñal que se prolongou durante un ano, a Xunta de 

Galicia accedeu a construír un edificio que comezou a súa actividade un 14 de outubro 

de 1991 con 400 alumnas e alumnos e 27 profesoras e profesores. En tan só sete 

meses, de marzo a outubro, levantáronse unhas instalacións con urxencia e coa 

conseguinte pouca planificación, que ían deixar problemas sen resolver que o centro 

arrastraría ao longo da súa vida. 

 Un edificio sen posibilidades de 

crecer e cun exiguo terreo limitado 

por vivendas familiares ao norte e ao 

oeste que penetran na contorna 

natural do centro. 

 Unha estrada nacional ao leste, 

lindeira co instituto, atravesada por 

unha autoestrada que logo de 

ampliarse no ano 2016 incrementou o 

ruído e a contaminación acústica 

consecuente para as persoas que 

estudan e traballan no centro. 

 Un único acceso ao instituto a través dun camiño cun ancho de paso de 7 metros e 

dous carrís para a circulación de vehículos. 

 Un aparcadoiro onde só un terzo das traballadoras e traballadores do centro poden 

estacionar o seu vehículo. 

 Unha mala canalización das augas pluviais e pequenos regueiros que atravesan o 

terreo sobre o que se levanta o instituto socavando a cimentación e provocando 

constantes filtracións. 

 A inexistencia dunha pista polideportiva cuberta na que poder desenvolver a materia 

de Educación física, realizar eventos deportivos ou actividades para todo o centro. 

 A falta dun auditorio con capacidade e acondicionado para acoller concertos, teatro ou 

calquera tipo de manifestación cultural e académica.  

 

Logo de vinte e oito anos de vida o IES de Chapela duplicou o seu alumnado 

e triplicou a súa plantilla laboral, mais os problemas seguen estando aí. Desde o 



      
 
 
instituto acometéronse as reformas que estaban na súa man pero outras non 

dependen nin do presuposto nin das competencias dun centro. As distintas direccións 

e consellos escolares que construíron a historia do IES de Chapela fixeron súas moitas 

destas demandas durante anos sen resultado. Mentres, novas xeracións de cidadás 

e cidadáns de Chapela seguen acudindo a un centro que non soluciona as súas eivas 

principais. 

Precisamos que a administración educativa se comprometa a actuar e 

solicitamos dela unha reunión na que representantes do centro educativo, da ANPA 

do IES de Chapela, da corporación municipal redondelá e da Asociación de Veciños 

de Chapela, poidan expoñer as demandas que a continuación se detallan e chegar a 

acordos. 

 

1. Proceder a cubrir a pista polideportiva do centro 

O IES de Chapela non ten ningún espazo cuberto onde realizar actividades 

deportivas en condicións ou no que desenvolver actos culturais e académicos cun 

aforo superior a 60 persoas. O centro conta cunha sala de conferencias, en realidade 

aula de grupo grande, dunha superficie de 137 m2 situada no terceiro andar, na ala 

sur do edificio máis próxima á autoestrada. Tamén dun ximnasio cunha extensión 

de 151 m2 e unha altura de 4 m, que une ás 

súas reducidas dimensións o obstáculo de 

contar con tres columnas pilares dun diámetro 

de 50 cm no medio da súa superficie. A súa 

ubicación no semisoto, ao que se chega 

unicamente por un tiro de escaleira, fai deste 

espazo un lugar húmido, sen ventilación, con 

forte contraste de temperaturas, excesivo eco, 

e inadecuado para a práctica deportiva do alumnado por razóns de seguridade e 

hixiene. Resulta imposible realizar calquera actividade física con 30 alumnas e 

alumnos pola extensión á que nos referimos, o risco das columnas ou a pouca altura 

do habitáculo que impide o xogo con bólas ou móbiles. 



      
 
 

A outra opción é unha pista polideportiva ao aire libre dunha superficie de 

1100 m2 cuxo firme se pintou e reparou en 2017 cun importante esforzo económico 

a cargo do presuposto do centro. O seu uso diario depende totalmente das 

circunstancias meteorolóxicas. 

Os días de chuvia non se pode 

utilizar, mais basta con que 

estea algo mollada para que, por 

humidade ou charcos, o risco de 

esvarar desaconselle o seu uso. 

De igual xeito os días de intenso 

calor ás horas centrais do día a 

pista convértese nunha tixola que non fai recomendable ningunha práctica deportiva 

ou actividade de lecer. A pista conta cun peche perimetral en altura deteriorado co 

paso dos anos e que debería renovarse por poder chegar a ocasionar problemas de 

seguridade. Porterías, canastras, poste de voleibol... sofren un rápido deterioro froito 

da intemperie e das inclemencias do tempo que leva á necesaria reposición do 

material máis a miúdo do que sería desexable. Con frecuencia os esféricos cos que 

se practican os deportes ou xogos van parar a casas particulares ou leiras próximas 

sendo irrecuperables. 

A alternativa a esta situación é a utilización das instalacións do Pavillón de 

Deportes Municipal de Chapela “Manuel González Soto”. O uso desta pista 

polideportiva cuberta está supeditado ás necesidades do Concello de Redondela. En 

horario de tarde, os venres, e algúns días a primeiras horas, o instituto non pode 

empregar o pavillón por estar ocupado con outras actividades. Por outro lado o seu 

desfrute limítase exclusivamente á materia de Educación Física. Este Departamento 

utiliza a pista, que consta de dúas porterías, e os vestiarios, pero en ningún caso 

pode gardar nas dependencias municipais material como balóns, raquetas, conos, 

petos... Todo este material debe ser trasladado ao pavillón para cada clase. 

Tampouco hai a posibilidade de contar con canastras, postes de voleibol ou redes 

para a práctica dos distintos deportes. 



      
 
 

O percorrido desde o centro ao pavillón atravesa a 

estrada nacional 552 mediante un paso a nivel. 

Alumnado e profesorado, cargados co material 

necesario, ademais dos paraugas cando chove, 

andan preto de 400 m na ida e outros tantos na 

volta. No desprazamento invístese entre 8 e 10 

minutos, o que supón o 20% da duración da clase. 

Por se isto fose pouco ao chegar ao pavillón o 

alumnado debe cambiarse de roupa e calzado, tendo coidado de empregar un limpo 

e seco que non deteriore a pista de parqué. Ao rematar a clase idéntico proceso unido 

ao paso polas duchas coa prema de non chegar tarde á seguinte hora, algo que tamén 

afecta ao profesorado que pode ter que recoller outro grupo ou impartir outra clase, 

garda... no edificio do instituto. O 40% da clase non se emprega en desenvolver a 

materia. En caso de coincidencia de dous profesores impartindo a materia de 

Educación Física á mesma hora o problema é maior. A adaptación dos contidos do 

currículo, ás veces a imposibilidade de impartilos, ou os cambios na temporalización, 

veñen sendo frecuente ao longo destes anos. Son as condicións meteorolóxicas as 

que marcan o desenvolvemento da materia de Educación Física. 

O Real Decreto 132/2010, do 12 de febreiro, polo que se establecen os 

requisitos mínimos dos centros que imparten as ensinanzas da educación secundaria 

recolle no seu artigo 3, punto 3º que os centros docentes que imparte a educación 

secundaria obrigatoria deberán contar con “un patio de recreo, parcialmente cuberto, 

susceptible de ser utilizado como pista polideportiva, cunha superficie axeitada ao 

número de postos escolares. En ningún caso será inferior a 900 metros cadrados”. 

Tamén recolle o Decreto citado que un IES deberá contar con “Un ximnasio cunha 

superficie axeitada ao número de postos escolares”. Queremos recordar que o 

número de alumnado do IES de Chapela neste momento é de 850. As instalacións 

deportivas non só se empregan para desenvolver a materia de Educación Física, 

senón que son utilizadas por máis materias e módulos, e para máis actividades e 

celebracións. 

O IES de Chapela ten un déficit histórico que impide ao alumnado ter un lugar 

onde desenvolver a materia de Educación Física, gozar dunha zona de esparexemento 



      
 
 
en caso de choiva, ou contar cun espazo amplo onde realizar actividades ou eventos 

comúns e globais como festivais, torneos deportivos ou celebracións en datas 

sinaladas. 

 

2. Habilitar a entrada ao IES de Chapela pola fachada leste 

A  única entrada e saída ao IES 

de Chapela está situada na súa 

fachada oeste, no Camiño do 

Penisal. O  Camiño do Penisal, 

ubicado nunha forte pendente, 

ten un ancho de paso que non 

supera os 7 m e conta con dous 

carrís de circulación. As súas 

beirarrúas, nalgúns tramos tan 

só pintadas sobre o asfalto, 

como o de enfronte do instituto, 

son estreitas e insuficientes. O 

aparcamento irregular na vía, 

con tráfico de coches e peóns 

denso e sen regularizar en horas punta, implica un problema de seguridade grave 

que precisa dunha solución. Todos os días, se sumamos estudantes e traballadoras 

e traballadores do centro, entran e saen do centro 950 persoas, ás que habería que 

engadir nais e pais que se achegan ao IES, comerciais, alumnado de cursos 

académicos pasados que precisa 

realizar trámites administrativos... O 

transporte escolar, que contempla 

catro liñas para distribuír as 

estudantes e os estudantes  por toda 

a parroquia, non pode baixar polo 

camiño e debe agardar algo máis 

arriba, na intersección entre o comezo 

do Camiño do Penisal como saída 

natural da N552 e o Camiño da 

Igrexa. A concentración de vehículos 



      
 
 
e persoas nas horas de saída e entrada nunha área tan reducida implica un 

importante risco. 

As dúas paradas do autobús urbano VITRASA quedan aínda máis lonxe da saída do 

instituto, ao nordeste do centro, enfronte do Pavillón Municipal. Na explanada desta 

instalación estaciona moito do profesorado do centro e unha boa parte do alumnado 

de ciclos formativos, que procedede de concellos de toda a comarca e que se 

despraza en coche particular ao IES. 

Propoñemos habilitar a entrada ao IES Chapela desde a fachada leste na 

avenida de Redondela co obxectivo de contar cunha saída e entrada máis ampla ao 

centro, ubicada nunha avenida e non nun estreito camiño. Isto reforzaría sen dúbida 

a seguridade peonil da comunidade educativa do IES de Chapela e aliviaría a 

saturación do Camiño do Penisal. Tamén evitaría o desprazamento do alumnado para 

chegar ao transporte escolar habilitando, xa que se conta con espazo, unha área de 

parada dos autobuses xusto enfronte da saída que propoñemos. Así mesmo 

reduciríase o percorrido da saída do centro ao autobús urbano de 300 metros a 30 

m e achegaríase o acceso á zona de estacionamento do Pavillón Municipal ao que se 

accede mediante un paso a nivel. 

 

3. Instalación de pantallas acústicas na Autoestrada AP9 

Desde os seus inicios o IES de Chapela contou coa particular banda sonora da 

autoestrada AP9. Moitas foron xa as reivindicacións, protestas e manifestacións de 

todo tipo, para que a empresa concesionaria AUDASA instalase pantallas acústicas 

que actuasen de barreira sonora co obxectivo de paliar na medida do posible a 

contaminación acústica provocada polo continuo paso de vehículos. A situación lonxe 

de mellorar agravouse coa ampliación da vía en 2016, que supuxo un maior número 

de coches e o aumento da velocidade. Xa en estudos anteriores a esta data, en 2012, 

a propia AUDASA recoñecía o tramo Chapela-Teis como o máis ruidoso de toda a AP9 

cunha media de 53.000 vehículos diarios, uns 3.300 por hora nas mañás. A este 

intenso tráfico acompáñalle a alta densidade de poboación da zona afectada e a 

situación do vial á mesma altura que o núcleo urbano. A intensidade sonora neste 

tramos está sempre por riba dos 65 decibelios, con picos de volume intenso que 

chegan a 80 db. As condicións acústicas do espazo do que estamos a falar son 



      
 
 
lamentables. En termos de ecoloxía acústica, analizando a relación do ser humano 

cos sons do espazo ambiental, co seu medio ambiente sónico, un completo desastre. 

Cansazo, estrés, perda de audición, irritabilidade... son consecuencias desta paisaxe 

sonora deteriorada na parroquia de Chapela e por conseguinte no IES de Chapela. 

O Real Decreto 1367/2007 do 19 de outubro, que desenvolve a Lei 37/2003 

do ruído, no referente á zonificación acústica, obxectivos de calidade e emisións 

acústicas, establece que non se deben de pasar dos 60 dB nos sectores de uso 

residencial e 55 dB no ámbito sanitario, docente e cultural. A mesma OMS sitúa en 

65 dB o límite máximo de tolerancia ao son ambiental, e en 60 dB a zona de 

incomodidade acústica. 

Ningunha das administracións públicas 

das que dependemos, sexa Goberno 

español, Xunta de Galicia ou Concello de 

Redondela, independentemente do seu 

signo político, ten dado unha solución a 

este problema ao longo do anos. Á 

empresa concesionaria AUDASA sáelle 

gratis a contaminación acústica sobre 

un centro de ensino e sobre toda unha 

parroquia, mentres os seus veciños e veciñas pagan o tramo máis caro de todas as 

autoestradas españolas. No IES de Chapela debemos elixir entre ventilar aulas e 

baixar a temperatura en días de calor, ou en diminuír os decibelios de autoestrada e 

estrada nacional mantendo as ventás pechadas constantemente. Precisamos unha 

solución xa logo de tantas e tantas promesas incumpridas.  

                           O director 

 

 

 
Miguel Pérez Lorenzo 

 

(Texto aprobado por unanimidade no Claustro Ordinario e no Consello Escolar Ordinario do IES 

de Chapela, o 30 de xaneiro de 2020.) 


