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MEMORIA XUSTIFICATIVA

ADECUACIÓN  DE  ESPAZOS  PARA NOVAS  AULAS  E  LABORATORIO  NO
CIFP ANXEL CASAL- MONTEALTO (A CORUÑA). 

Xustificación da necesidade.

No Plan  de Dotación  de  Infraestruturas  Educativas  2015-2020,  contempláronse  unha
serie de actuacións iniciais de ampliación de aulas e talleres de Formación Profesional,
de urxente necesidade, a executar nas anualidades 2016-2017. A progresiva implantación
dos ciclos de 2.000 horas e  FP Básica en dous cursos (substitúe os antigos Programas de
Cualificación  Profesional  Inicial  -PCPIs-,  que  se  desenvolvían  nun  solo  curso),  fai  que
aparezan ademais novas necesidades non dotadas orzamentariamente nun momento inicial. 

Unha  vez  no  ecuador  do  exercicio  contable  2016,  e  vistas  as  baixas  producidas  na
adxudicación da ampliación do CIFP Ferrolterra, IES María Sarmiento de Viveiro e IES María
Soliño de Cangas, é posible asumir novas actuacións previstas no apartado I.14.2 (páx. 41)
do Plan, como é o caso da Adecuación de espazos para novas aulas no  Centro Integrado de
Formación Profesional, CIFP Ánxel Casal – Montealto, cuxa urxente necesidade se motiva
en: 

I.1 Os datos de ensinanzas e alumnado no CIFP .

No curso 2009/2010, o CIFP Anxel Casal - Monte Alto contaba con 1123 alumnos, 405 de
réxime de adultos e 718 en réxime ordinario. O incremento de alumnado nestas ensinanzas
ten sido constante,  con 1391 alumnos no curso 2010/2011, 1698 no 2011/2012, 1895 no
2012/2013, 1899 no 2013/2014, 1958 no 2014/2015, segundo se atopa pormenorizado por
ciclos formativos no cadro da páxina seguinte.
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I.2. Xustificación da necesidade.

Tendo en conta a evolución da matrícula en formación profesional no centro, relacionada no
punto  anterior,  queda  máis  que  xustificada  a  necesidade  de  novas  aulas,  mediante  o
aproveitamento de espazos agora en desuso (antigo ximnasio),  ou ben reordenación dos
existentes.

O  edificio,  situado  nunha  parcela  próxima  ao  mar  e  á  Torre  de  Hércules,  no  barrio  de
Montealto, densamente poboado, ten unha antigüidade aproximada duns 32 anos, segundo a
documentación  catastral.  Despois  de  visitar  o  centro  e  consultado  o  equipo  directivo  do
mesmo, o proxecto desenvolverase en tres zonas do edificio, o vello ximnasio o centro, as
aulas 101 e 102 situados no primeiro andar, e finalmente nos almacéns exteriores.

O vello ximnasio, actualmente en desuso, está formado por dúas edificacións, unha máis alta
de 4,5 m. e outra máis baixa de 3 m. onde están os vestiarios. O proxecto convirte estes
espazos en tres aulas e aseos, con acceso dende o patio exterior. Esta modificación permitirá
unificar as aulas 101 e 102 para laboratorio e despachos na primeira planta do centro.

I.3. Descrición da actuación.

ZONA 1: 

Trátase dunha adecuación interior,  na planta baixa do centro, no bloque que actualmente
ocupa o ximnasio e os seus vestiarios. 

O programa de necesidades para esta zona son tres novas aulas, un bloque de aseos e un
acceso desde o patio exterior. 

Na actualidade este espazo esta dividido en dous. Por unha banda o ximnasio propiamente
dito que ten unha altura libre duns 4,50 m e unha superficie duns 195 m2. Ademais na súa
parte lateral en contacto co exterior ten encostada unha edificación destinada a almacén con
acceso tamén a través do ximnasio e o espazo destinado a vestiarios, que ten unha altura
libre duns 3,00 m e unha superficie duns 87 m2. 

Despois dunha serie de propostas consensuadas coa dirección do centro para este espazo,
decidiuse elixir a que divide o antigo espazo do ximnasio en dúas aulas dunhas superficies de
76 e 98 m2 respectivamente. Ademais divide o espazo dos vestiarios nunha nova aula de 52
m2, un bloque de aseos duns 11 m2 por xénero, e un distribuidor que une o espazo co patio
exterior e co distribuidor existente do centro polo que se accedía ao ximnasio. O patio está a
unha  cota  inferior  con  respecto  ao  ximnasio  polo  que  dita  diferenza  de  cota  resólvese
mediante unha rampla e dous chanzos. 

Para realizar esta reforma proponse demoler os tabiques existentes, reparalas pingueiras e
humidades sobre todo na zona de vestiarios, substituíndo os canlóns e baixantes existentes,
eliminando unhas pequenas carpinterías que permitían a entrada de luz na zona SW que coa

Memoria xustificativa adecuación CIFP Anxel Casal-Monte Alto Páxina 3



Fondo Europeo de 
       Desenvolvemento Rexional

        Unha maneira de facer Europa

nova distribución perderían a súa función. Despois proponse baixar o teito a cota 3,00 m para
igualar as alturas dos espazos necesarios para os novos usos, para o que se utiliza un falso
teito  de  cartón-xeso acústico.  A nova distribución  realizásese mediante  tabique dobre  de
cartón xeso con alma celular,  illamento e subestructura metálica.  Ademais abriranse unha
serie de novos ocos na fachada a altura normal para novas ventás. Ao baixar a altura do
antigo ximnasio igualamos ambas as alturas e espazo onde se situaban os vestiarios pode
destinarse a nova aula, aproveitando tamén para situar un novo bloque de aseos adaptado e
un distribuidor que permita o acceso ás novas aulas desde o patio exterior para o que é
necesario realizar unha rampla. 

ZONA 2: 

Trátase dunha adecuación interior, na planta  primeira  do centro na zona de aulas, no espazo
que hoxe ocupan as AULAS 101, 102.  O programa de necesidades para esta zona é un
laboratorio e unha zona de despachos,  para o que se demolerán os tabiques existentes,
realizando novos tabiques de ½ pé de ladrillo semimacizo (LHD). 

ZONA 3: 

Trátase dunha adecuación no espazo do almacén exterior,  mantendo o uso, con apertura
dunha porta interior que una os dous almacéns.

CADRO SUPERFICIES ESTADO REFORMADO PLANTA BAIXA

 Sup UTIL Sup CONSTRUIDA 
AULA Nº1 76.20 m2 82.56 m2 
AULA Nº2  98.30 m2 107.72 m2 
AULA Nº3 52.14 m2 58.62 m2 
ASEOS 1 10.82 m2 12.34 m2 
ASEOS 2 10.65 m2 12.83 m2 
DISTRIBUIDOR 1 18.66 m2 18.66 m2 
DISTRIBUIDOR 2  9.49 m2 11.70 m2 
ALMACEN 1  18.76 m2 22.78 m2 
ALMACEN 1  29.37 m2 32.74 m2 

TOTAL                       324.59 m2            359.95 m2
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CADRO SUPERFICIES ESTADO REFORMADO PLANTA PRIMEIRA

Sup UTIL Sup CONSTRUIDA 
LABORATORIO 87.08 m2 94.32 m2 

ZONA DESPACHOS               28.81 m2 32.77 m2 

  
 TOTAL 115.89 m2 127.09 m2 

 

CADRO SUPERFICIES ALMACÉN 

                                     Sup UTIL Sup CONSTRUIDA 
ALMACEN 1               44.41 m2 61.48 m2 

ALMACEN 2  18.21m2 27.40 m2 

  
TOTAL 62.62 m2 88.88 m2 

 
Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2016

O secretario xeral técnico,

Jesús Oitavén Barcala
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