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MEMORIA XUSTIFICATIVA 

ACONDICIONAMENTO PISTA IES MARÍA SOLIÑO DE CANGAS 
(PONTEVEDRA). Xustificación da necesidade. 

 

I.1 Os datos de matrícula no CIFP. 

O IES María Soliño de Cangas imparte ensinanzas de ensino secundario obrigatorio 
(ESO) e Bacharelato, impartindo ademais un ciclo formativo superior de Animación de 
Actividades Físicas e Deportivas, que permite a obtención do título de Técnico Superior 
en Animación de Actividades Físicas e Deportivas (TSAAFD). 

No recinto do centro disponse dun pavillón que necesita ser acondicionado para a 
impartición do Ciclo Superior de TSAAFD, tendo en conta ademais o número de grupos 
de ESO e BAC que utilizan este espazo para impartir a docencia correspondente ás 
materias de Educación Física. 
 

Segundo informe do servizo provincial de inspección educativa, o alumnado usuario do 
pavillón é o seguinte:  

NIVEL Nº GRUPOS Nº ALUMNOS 

1º ESO 2 55 

2º ESO 3 70 

3º ESO 2 49 

4º ESO 2 57 

1º BAC 4 92 

1º TSAAFD    1 33 

2º TSAAFD 1 28 

TOTAL  15 384 

 

Sendo a utilización:  

De luns a xoves;  7 sesións diarias  de 08:30hs a 15:00hs. 

Venres: 6 sesións diarias de 08:30 a 14:10 

 

Concluíndose que o pavillón ten un alto índice de ocupación debido á impartición do C.S. 
de TSAAFD ( Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas e Deportivas) e o 
número de grupos de ESO e BAC que utilizan este espazo para impartir a docencia 
correspondente ás materias e módulos de EF. 
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I.2. Xustificación da necesidade. 

A necesidade de acondicionamento do pavillón ven derivada da súa situación actual de 
deterioro, cunha perda de funcionalidade que non permite dispor dun espazo axeitado 
para impartición do ciclo formativo superior de Animación de Actividades Físicas e 
Deportivas e da materia de Educación física en ESO e BAC. Así sofre deterioro nos 
accesos: 
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No cerramento, carpinterías e fachada: 
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E no interior por humidades:  
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A situación do polideportivo require entón, dunha actuación integral de rehabilitación e 
acondicionamento. 

 

I.3. Descrición da actuación. 

Segundo o proxecto técnico redactado ao efecto, o IES está formado por dous volumes 
diferenciados e separados á súa vez polo vial de acceso, un corresponde ao centro de 
ensino propiamente dito e o outro corresponde ao pavillón deportivo e que constitúe un 
anexo do centro de educación. A edificación actual correspondente ao pavillón deportivo 
consta á súa vez de dous volumes diferenciados, un correspondente á pista polideportiva 
e o outro máis baixo que alberga as duchas e vestiarios e que ten anexado o cuarto de 
caldeiras.  
 
 
A superficie construída total do pavillón deportivo é:  
 
Superficie construída pechada (pista polideportiva): 1.292,94 m²  
Superficie construída pechada (vestiarios e sala caldeiras):182,69 m²  
Superficie construída aberta (porche acceso): 25,05 m²  
 
O obxecto da actuación é realizar unha reforma integral do pavillón, acondicionado a 
pista polideportiva para acadar unhas condicións axeitadas de habitabilidade e 
salubridade, mellorando ademais os acabados da mesma. Mellorarase o illamento 
térmico coa colocación dun revestimento interior illante, executarase unha nova soleira de 
formigón e pavimento da pista. Ademais renovaranse as fachadas, cuberta, barandas e 
sustituiranse vidros, baixantes e canlóns. Tamén se renovará a instalación eléctrica e o 
alumado, colocaranse novas liñas eléctricas e enchufes en pista e vestiarios.  
 
Todas estas actuacións supoñen ademais a adaptación da edificación á normativa 
vixente. 

 

 

 

 


