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MEMORIA XUSTIFICATIVA

AMPLIACIÓN  COMEDOR  CEIP  PEDROUZOS  (BRIÓN).  Xustificación  da
necesidade.

I.1 Os datos de matrícula no CEIP.

O  CEIP  Plurilingüe  de  Pedrouzos  en  Brión  imparte  ensinanzas  de  educación  infantil  e
primaria.  A evolución do alumnado no centro é crecente nos dous niveis,  pasando de 94
alumnos no curso 2009/2010 a 122 alumnos no curso 2015/2016, en infantil, e de 266 a 381
en primaria, cun incremento do 29,79% e 43,23% respectivamente.

Esta situación provoca que a capacidade do comedor actual resulte claramente insuficiente
para atender ao incremento de alumnado usuario de comedor, sendo este un servizo esencial
para a conciliación da vida laboral e familiar e un espazo para a formación do alumnado en
hábitos de vida saudables.

I.2. Xustificación da necesidade.

A necesidade de ampliación do comedor escolar ven fundamentada nos datos de evolución
da matrícula no centro. Aínda tratándose dun servizo complementario non se pode esquecer
a función educativa que se desenvolve nos espazos de comedor. Unha alimentación saudable
cun menú variado e equilibrado é fundamental para o crecemento físico e intelectual nestas
idades. A situación laboral e familiar do entorno dos nenos, con nais e pais traballadores
provoca que a miúdo estas necesidades non podan cubrirse de xeito adecuado sen acudir
aos servizo de comedor escolar, que no caso dos centros públicos require unha aportación
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económica en función do nivel de renda, de forma que as familias máis desfavorecidas teñen
acceso gratuíto a este servizo.

Por tanto,  esta  actuación mellora a capacidade de coidado de nenos,  incidindo tamén na
conciliación  laboral  e  familiar,  de  apoio  aos  colectivos  máis  vulnerables  e  indirectamente
procurando un maior desenvolvemento das capacidades.

I.3. Descrición da actuación.

Segundo  proxecto  técnico,  actualmente  a  superficie  do  comedor  quedou  escasa  para  a
cantidade de alumnos que fan uso do mesmo a diario, por isto é necesaria a súa ampliación
utilizando o espazo que agora ocupan o almacén de alimentos e o vestiario dos traballadores
da  cociña  do  centro.  Así  o  comedor  practicamente  duplica  a  súa  superficie,  podendo
satisfacer as actuais necesidades de espazo.

O almacén e o vestiario  que se eliminan do interior da edificación existente para posibilitar a
ampliación do comedor se reubicarán nun pequeno volume de nova planta situado fronte ao
acceso da cociña, propiciando un uso axeitado destes espazos. A superficie construída da
edificación  existente  sobre  a  que  se  vai  actuar  é  de  118,00  m2,  o  que  fai  que  a  nova
superficie útil do comedor sexa 109,50 m2. 

Santiago de Compostela, 11 de marzo de 2016

O secretario xeral técnico,

Jesús Oitavén Barcala
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