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MEMORIA XUSTIFICATIVA

AMPLIACIÓN CEIP AS MERCEDES DE LUGO. Xustificación da necesidade.

I.1 Os datos de matrícula no CEIP.

As previsións de crecemento da matrícula nos centros de ensinanza infantil  e primaria da
cidade de Lugo ven avalada polo seguinte cadro:

EVOLUCIÓN DA MATRÍCULA NA CIDADE DE LUGO

Nome Centro
Total

2009/2010
Total

2010/2011
Total

2012/2013
Total

2013/2014
Total

2014/2015

CEIP Albeiros 157 180 237 249 283

CPR Cervantes 212 214 213 228 222

CPR Plurilingüe Divina Pastora 653 662 637 657 656

CPR María Auxiliadora 657 651 620 643 642

CPR Plurilingüe Divino Maestro 347 332 343 326 330

CPR Fingoi 327 329 375 363 363
CPR Plurilingüe Padres 
Franciscanos 656 650 647 660 654

CEIP Virxe da Soidade 165 139 134 129 121

CPR La Inmaculada 656 665 649 654 652

CEIP das Mercedes 232 237 258 286 312

CPR Plurilingüe La Milagrosa 228 224 213 220 223

CEIP Anexa 456 454 450 452 452

CEIP A Ponte 170 170 188 194 200
CEIP Benigno Quiroga 
Ballesteros 144 138 141 146 139

CEIP Sagrado Corazón 264 267 290 287 262
CPR Seminario Diocesano 
Sagrado Corazón 52 49 46 42 49

CPR Plurilingüe San José 805 794 771 781 769

CEIP Rosalía de Castro 377 376 372 374 367

TOTAL INFANTIL E PRIMARIA 6558 6531 6584 6691 6696
Esta evolución xustifica o aumento de matrícula no centro escolar situado na zona sur –leste
de Lugo, onde hai  maior  presión demográfica,  polo poboación moza que se asentou nos
novos barrios residenciais desta zona.

EVOLUCIÓN DA MATRÍCULA NO CENTRO: 

 Total
2009/2010

Total
2010/2011

Total
2012/2013

Total
2013/2014

Total
2014/2015Nome Centro

CEIP As Mercedes (Lugo) 232 237 258 286 312

Así, o CEIP actual conta cunha liña de infantil e primaria, é dicir, un grupo por curso escolar (9
grupos),  sendo  necesario  ampliar  a  liña  2  en  infantil,  tendo  en  conta  o  incremento  do
alumnado do centro en máis dun 35% nestes 5 últimos anos e a previsión de crecemento
futuro.
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I.2. Xustificación da necesidade.

Segundo informe motivado do servizo de inspección provincial, o crecemento urbanístico na
zona sur-leste de Lugo, onde está situado o CEIP “As Mercedes” de Lugo, é unha realidade
evidente.  Esta  circunstancia  supuxo  un  incremento  poboacional  na  zona  e  implicou  un
aumento importante na demanda de escolarización nesta área. 

Nos últimos cinco anos o CEIP “As Mercedes” incrementou en 91 alumnos a súa matrícula:
237 no curso 2010/2011; 326 no actual  curso 2015/2016 no curso 2011/2012. E dicir,  un
incremento do 38% dende o curso 2010/2011 á actualidade.

Para satisfacer esta demanda, o centro tivo que habilitar como aulas ordinarias espazos que
usaba con outros fins: eliminar a aula específica de Lingua Estranxeira, utilizar un espazo que
usaban como almacén/usos múltiples como aula de educación infantil....Os datos recollidos
no padrón municipal do municipio de Lugo indican que o incremento de alumnado na zona
sur-leste de Lugo vai seguir manténdose nos próximos anos.

Así, a necesidade de ampliación ven fundamentada nos datos de evolución da matrícula no
centro e na área de influencia deste (zona sur-leste de Lugo). 

A implantación de dúas liñas de educación infantil  precisa da ampliación nunha segunda
planta  na  zona  do edificio  que  actualmente  dispón  de baixo  e  planta  primeira.  Na zona
ampliada situaranse catro aulas polivalentes, aula de recursos e aseos. Ademais se mellora a
accesibilidade coa instalación dun ascensor.

I.3. Descrición da actuación.

Segundo o proxecto técnico, a solución do programa realízase na planta ampliada (segunda)
onde  se  sitúan  as  catro  aulas  de  primaria  e  a  aula  de  recursos,  aínda  que,  debido  á
necesidade de dotar ao edificio dun itinerario accesible, dótaselle de ascensor, e iso implica
unha mínima actuación nas plantas baixa e primeira.
Na planta baixa da edificación existente, no vestíbulo de acceso no que se atopa a escaleira
de acceso á planta primeira, sitúase o ascensor, con iso mantéñense os accesos da planta
sen desvirtuar a distribución espacial existente.
Na  planta  primeira  da  edificación  existente,  no  vestíbulo  de  planta  no  que  se  atopa  a
escaleira de acceso, sitúase o ascensor, con iso mantéñense os accesos de primeira planta
sen desvirtuar a distribución espacial existente.
A planta segunda que constitúe a ampliación obxecto deste proxecto deséñase de modo
similar  ás  plantas  inferiores  albergando  os  aseos  de  nenos,  nenas  e  de  persoas  con
diversidade funcional ao sur tras a escaleira, e as catro aulas dúas cara á fachada principal e
dúas cara á posterior, e recursos ao fondo do corredor rematando a planta ao leste.
Esta planta deséñase como remate de parcela e para iso dótase de espazos de iluminación e
ventilación no bordo oeste cara á zona verde.
A superficie útil ampliada é de 342,95 m², con aulas de entre 52 m² e 57 m², e un aula de
recursos de 10,40 m².
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Santiago de Compostela, 7 de xullo de 2016

O secretario xeral técnico,

Jesús Oitavén Barcala
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