
ZONAS DE INFLUENCIA DO IES Eduardo Pondal

01 Av. de Rosalía de Castro desde a rotonda que enlaza a Av. de Romero Donallo e a Av. do Mestre 
Mateo, ate a praza de Vigo

02 Praza de Vigo, continuando pola calle de Santiago del Estero ate a Praza Roxa para continuar 
pola rúa de San Pedro de Mezonzo ate a Av de Lugo/rúa do Hórreo

03 Av de Lugo/rúa do Hórreo en dirección a rotonda da Galuresa e continuación pola rúa do Hórreo,
seguindo pola vía do tren ate o enlace coa E1 (Autoestrada do Atlántico) á altura da rúa Casal 
Castiñeiriño

04 E1 (Autoestrada do Atlántico) ate o enlace/ntersección coa AG-56 ate o cruce coa rúa do 
Viaducto da Rocha (SC20)

05 Viaducto da Rocha (SC20) e Av. de Pontevedra ate a rotonda que enlaza coa rúa do Porto de 
Conxo

06 Rúa do Porto de Conxo en dirección á rúa das Espiñas

07 Rúa das Espiñas incluíndo aas vivendas do contorno ate enlazar coa rúa do Esquío

08 Rúa do Esquío ate a franxa esquerda da AG 56, incluíndo lugar de Coria e vivendas do contorno

09 Rúa lugar de Coria e aldea Coria ate a vía do tren

10 Vía do tren, incluíndo a Aldea Fraiz, lugar de Fraiz, Aldea Moniña, e continuar por Aldea 
Costoia, Aldea Framil, Aldea Quistiliáns e cortar en liña recta á dereita para enlazar coa AG-56 (na 
parte final da rúa Aldea de Quintiliáns)

11 AG-56 ate o enlace co lugar de Pardiñas na parte esqueda da Travesía de Pardiñas

12 Lugar de Pardiñas, lugar de Silvouta, lugar de Roxos (rúa Roxos), Vilastrexe, incluíndo a calle 
Muros e travesando cara esquerda a AC-453 ate Portela-Villestro, incluíndo o lugar de Portela de 
Villestro para continuar de novo á dereita por Vilastrexe

13 Lugar de Frais, rúa dos Principes (CP-572) continuando pola parte posterior á rúa do Anxil e 
Carlexo ate enlazar coa parte inferior ao lugar de Folgoso e Figueiras ate a interseción coa rúa da 
Eira Nova

14 Rúa da Eira Nova ate a interseción coa rúa Godesedas

15 Rúa Godesedas e continuar de novo pola rúa da Eira Nova e logo pola rúa Moas Arriba, 
incluíndo Moas Abaixo ate enlazar na parte inferior coa C.543

16 C.543 ate a rotonda que enlaza coa Av. da Mestra Voctoria Míguez

17 Av. da Mestra Voctoria Míguez, continuando pola Av do Mestre Mateo ate a rotonda que enlaza a
Av. de Romero Donallo e Av.de Rosalía de Castro (FIN)


