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MEMORIA XUSTIFICATIVA

AMPLIACIÓN IES LAXEIRO DE LALÍN. Xustificación da necesidade.

I.1 Os datos de ensinanzas e alumnado no IES Laxeiro.

No curso 2015-2016 o IES Laxeiro conta con 613 alumnos e 38 grupos cunha oferta variada
que  abrangue,  no  réxime  ordinario,  estudos  da  ESO,  Bacharelato  nas  modalidades  de
Ciencias e Humanidades e Ciencias Sociais, así como Formación profesional de grao básico
(1 ciclo con 13 alumnos), grao medio (3 ciclos con 81 alumnos) e grao superior (2 ciclos con
64 alumnos). Así mesmo, o centro oferta no réxime de adultos o módulo 3 da ESO e de
Bacharelato nas mesmas modalidades que as citadas no réxime ordinario. Ademais ofértase
o ciclo  formativo  básico de electricidade e  electrónica,  os  medios  de  electromecánica  de
vehículos  automóbiles,  instalacións  eléctricas  e  automáticas  e  xestión  administrativa.
Finalmente ofertan os ciclos superiores de administración  e finanzas e mecánica industrial.
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Curso Alumnos

36013758 51

36013758 57

36013758 Ciclos formativos 1º  Administración e f inanzas 20

36013758 Ciclos formativos 9

36013758 Ciclos formativos 21

36013758 Ciclos formativos 10

36013758 Ciclos formativos 9

36013758 Ciclos formativos 13

36013758 Ciclos formativos 2º  Administración e f inanzas 23

36013758 Ciclos formativos 4

36013758 Ciclos formativos 10

36013758 Ciclos formativos 15

36013758 Ciclos formativos 12

36013758 Ciclos formativos 10

36013758 75

36013758 81

36013758 62

36013758 68

36013758 16

36013758 27

36013758 Ciclos formativos Administración e f inanzas 1

36013758 Ciclos formativos 3

36013758 ESO Módulo 3 16

613

Nº de alumnos matriculados en ensinanzas de réxime xeral. Centro: 36013758 - IES Laxeiro. Curso 2015/2016. 

Cód. 
Centro

Nome 
Centro Réxime Ensinanza

IES Laxeiro Réxime xeral-ordinario Bacharelato 1º  Bacharelato

IES Laxeiro Réxime xeral-ordinario Bacharelato 2º  Bacharelato

IES Laxeiro Réxime xeral-ordinario

IES Laxeiro Réxime xeral-ordinario 1º  Electricidade e electrónica

IES Laxeiro Réxime xeral-ordinario 1º  Electromecánica de vehículos automóbiles

IES Laxeiro Réxime xeral-ordinario 1º  Instalacións eléctricas e automáticas

IES Laxeiro Réxime xeral-ordinario 1º  Mecatrónica industrial

IES Laxeiro Réxime xeral-ordinario 1º  Xestión administrativa

IES Laxeiro Réxime xeral-ordinario

IES Laxeiro Réxime xeral-ordinario 2º  Electricidade e electrónica

IES Laxeiro Réxime xeral-ordinario 2º  Electromecánica de vehículos automóbiles

IES Laxeiro Réxime xeral-ordinario 2º  Instalacións eléctricas e automáticas

IES Laxeiro Réxime xeral-ordinario 2º  Mecatrónica industrial

IES Laxeiro Réxime xeral-ordinario 2º  Xestión administrativa

IES Laxeiro Réxime xeral-ordinario Educación secundaria obrigatoria 1º  Ensinanza secundaria obrigatoria

IES Laxeiro Réxime xeral-ordinario Educación secundaria obrigatoria 2º  Ensinanza secundaria obrigatoria

IES Laxeiro Réxime xeral-ordinario Educación secundaria obrigatoria 3º  Ensinanza secundaria obrigatoria

IES Laxeiro Réxime xeral-ordinario Educación secundaria obrigatoria 4º  Ensinanza secundaria obrigatoria

IES Laxeiro Réxime de adultos Bacharelato 1º  Bacharelato

IES Laxeiro Réxime de adultos Bacharelato 2º  Bacharelato

IES Laxeiro Réxime de adultos

IES Laxeiro Réxime de adultos Instalacións eléctricas e automáticas

IES Laxeiro Réxime de adultos Educación secundaria para persoas adultas

Fonte: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Secretaría Xeral Técnica. 
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I.2. Xustificación da necesidade.

Segundo informe motivado da inspección provincial, o principal problema do centro é a falta
de espazo real cun aproveitamento ao máximo de todos os actuais ocos. Xunto coa demanda
de ampliación da actual biblioteca que conta actualmente cun espazo aproximado de 60 m²,
fanse necesarias novas aulas,  derivadas da 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). 

Con respecto á oferta de ciclos formativos, estes atenden á demandan on só do Concello de
Lalín,  senón  tamén  doutros  concellos  do  entorno  que  ven  nestes  estudos  unha  saída
profesional axeitada aos seus intereses.

A isto engadir a necesidade de contar cun viveiro de empresas no centro. A Xunta de Galicia
conta cunha rede de viveiros de empresa en centros educativos, actualmente constituída por
19 viveiros.  O obxectivo é ampliar  esta rede,  cuxa misión é dar apoio a emprendedores,
alumnos  do  centro,  para  fomentar  a  creación  de  novas  empresas,  proporcionándolles
asesoramento, apoio e infraestruturas. Por tanto, tratase dunha iniciativa fundamental para
fomentar a inserción no mercado laboral.

I.3. Descrición da actuación.

A solución para a ampliación do edificio supón crear un volume sobre a zona administrativa
existente, para unificar alturas e poder albergar espazos de ampliación de uso segundo o
programa de necesidades. En planta baixa, se adecúan espazos existentes para albergar o
viveiro de empresas e se amplía a biblioteca coa fin de dotala de salas independentes e maior
versatilidade.
O programa de necesidades contempla a creación dun espazo de nova construción en planta
alta,  que  albergará  unha  sala  de  profesores,  dúas  aulas  de  nova  creación,  un  aseo  de
profesores e dous despachos, de dirección e secretaría; con motivo dos traballos descritos,
se adecuará igualmente en planta alta a aula B-26, que cambiará a súa configuración. En
planta baixa,  a biblioteca crece ocupando os espazos anteriormente asignados á sala de
profesores e sala de informática. No pavillón C, as aulas C-11 e C-12 intégranse no programa
de viveiro de empresas, así como os aseos e o distribuidor, tendo este acceso independente
do centro dende a vía pública,

Santiago de Compostela, 08 de xuño de 2016

O secretario xeral técnico,

Jesús Oitavén Barcala
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