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MEMORIA XUSTIFICATIVA

AMPLIACIÓN IES DE TEIS (VIGO). Xustificación da necesidade.

I.1 Os datos de matrícula no IES.

O IES de Teis conta con ciclos formativos de nivel medio, superior e formación profesional
básica nas familias profesionais de Imaxe Persoal e Informática e Comunicacións.

I.2. Xustificación da necesidade.

O IES  de  Teis  conta  actualmente  con  990  alumnos,  cunha  previsión  de  incremento  na
formación profesional motivada pola conversión dos ciclos LOXSE a LOE (Ciclo Medio de
Estética e Benestar e Ciclo Superior de Asesoría Persoal e Corporativa) e pola implantación
da FP Básica en Informática de Oficina e da FPB en Peiteado e Estética, ao que engadir o
incremento  do  alumnado  de  ensino  secundario  obrigatorio  (ESO),  o  que  esixe  unha
ampliación das súas instalacións.

I.3. Descrición da actuación.

Distínguense tres  fases  na  actuación,  cun custo  estimado total  de  1.667.876,49€ (ayuda
FEDER (80%):  1.334.301 €), considerando que poderán atenderse nas aulas ampliadas un
mínimo de 120 alumnos.

1º Demolición do módulo do extremo norte de planta semisoto, por non permitir a ampliación
en dúas plantas máis.

2º  Ampliación  de  1.179,60  m²  distribuídos  en  planta  semisoto,  acceso  e  alta.  Na planta
semisoto se situarán os talleres de estética,  aula polivalente de estética,  departamento e
vestíbulo para os ciclos de perruquería e estética. Na planta de acceso tres aulas, almacén de
tecnoloxía, diversificación e pedagoxía terapéutica. Finalmente en planta alta laboratorio taller
de informática e departamento.

Memoria xustificativa ampliación IES de Teis (Vigo) Páxina 1



Fondo Europeo de 
       Desenvolvemento Rexional

        Unha maneira de facer Europa

3º Estas actuacións esixen ademais, a mellora da instalación de protección contra incendios e
o redimensionamento da instalación de calefacción.
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Santiago de Compostela, 28 de marzo de 2016

O secretario xeral técnico,

Jesús Oitavén Barcala
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