
ASUNTO: COMUNICACIÓN DE DEFICIENCIAS NA SEGURIDADE, ACCESIBILIDADE E SALUBRIDADE
ATOPADAS NOS PATIOS CUBERTO E EXTERIOR DO CEIP DAS FONTIÑAS 

No presente documento descríbense algunhas das deficiencias detectadas nos patios cuberto e
exterior do CEIP das Fontiñas, en materia de seguridade, salubridade e condicións lumínicas e de
accesibilidade,  atopadas  a  raíz  do  desenvolvemento  do  proxecto  da  ANPA  Fontela  “Patio  en
Reformas” durante o curso escolar 2018-2019. 

A intención por parte da Asociación de Nais e Pais é a de poñelas en coñecemento das autoridades
competentes para que se realicen as comprobacións pertinentes e se actúe en consecuencia. 

Localización e breve descrición do espazo: 

O CEIP das Fontiñas atópase na Rúa Roma 21, en Santiago de Compostela. A parcela na que se
atopa o centro é de 3526 m2  construídos e 4758  m2 totais.  Coa ampliación do comedor escolar no
ano 2018 (ampliouse de 90,5 m2 a 201,20 m2 ), o espazo non construído da parcela pasou a ser de
1121,3 m2 .

Na actualidade, educación primaria conta con 2 liñas de 25 alumnos/as (excepto no cuarto curso,
que conta con 3 liñas) e un total de 310 alumnos/as.



1. Deficiencias detectadas en relación á seguridade e á accesibilidade

1.1. Presencia de discontinuidades no pavimento do patio: 
  
Como se pode observar nas fotografías adxuntas, o patio exterior do centro presenta multitude de
discontinuidades no pavimento, o que o fai de moi difícil tránsito para o alumnado. As caídas ao
mesmo nivel, durante o horario de uso do patio por parte das crianzas, son unha constante diaria
no centro. 

Estas  deficiencias  afectan  especialmente  ó  alumnado  con  mobilidade  reducida  e  necesidades
especiais.
 

1.2. Mobiliario exterior con ancoraxe deficiente:
-  Algunhas  das  farolas  do  patio  exterior  non  se  atopan  ancoradas  ao  chan  firmemente  ou
presentan un ancoramento parcial. 

1.3. Presenza de desniveis sen protección: 

-  Nas  escaleiras  situadas  no  acceso  ao  CEIP  das  Fontiñas  dende  a  Rúa  Luxemburgo  (entrada
secundaria de uso diario)  existe unha zona na que se detecta un importante risco de caída a
distinto nivel sen existencia de protección algunha.

Neste espazo, utilizado como área de xogos diariamente, o desnivel presenta unha altura de  92 cm
sen protección ante a caída.  Co fin de limitar  este tipo de riscos, deberían existir barreiras de
protección nos desniveis, ocos e aberturas (tanto horizontais como verticais) que presenten unha
diferencia de cota maior que 55 cm. 



2. Deficiencias en materia de salubridade

2.1. Presenza de ferros oxidados

– No pavimento do patio exterior detéctase a presenza de ferros oxidados espidos en varios
puntos da zona de xogo infantil, co conseguinte risco para a saúde. 

– Presenza de elementos verticais oxidados dentro do recinto escolar accesibles ao alumnado
(área de xogo):



2.2. Deficiencias da iluminación do patio cuberto: 

– Obsérvanse deficiencias importantes na iluminación do patio cuberto do CEIP das Fontiñas.
Estas zonas (canchas deportivas/ patios cubertos de centros escolares) deberían ter unha
iluminancia  media  horizontal  mínima  de  300  lux,  unha  “clase  de  calidade  ao
deslumbramento  directo”  Tipo/Clase:  C,  e  un  Grupo  de  rendimento  de  cor:  “2A”.  Na
actualidade, a primeira hora da mañá e nos días cubertos a iluminancia é mínima, existindo
dificultades para impartir as clases de educación física con normalidade e poñendo en risco
a saúde e a seguridade das crianzas.

– Para comprobar este feito, realizouse unha medición cun fotómetro o día 15 de marzo do
2019 as  9.00h da maña (día  soleado)  para  obter  unha medición da  iluminancia media
horizontal nas mellores condicións climatolóxicas posibles no interior do patio cuberto.  Das
11  medidas  realizadas  en  distintos  puntos  do  patio  cuberto  obtivéronse  os  seguintes
resultados:

Punto de medición Iluminancia media
horizontal (lux)

1 86

2 70

3 62

4 54

5 42

6 48

7 52

8 60

9 67

10 63

11 55

Puntos de medición da iluminancia: 

1234

567

891011



Detalle dos elementos de iluminación no patio cuberto do centro: 

Como se pode observar, as medidas reflicten que as condicións lumínicas están moi por debaixo
das recomendables -300lux- para este tipo de instalacións tendo en conta o seu uso. 

Por todo isto, solicítase por parte da ANPA FONTELA, o seguinte: 

1.- Que se valoren por parte dun técnico competente as deficiencias detectadas, coa intención de
avaliar a situación do patio dende o punto de vista da seguridade, accesibilidade e salubridade
para as crianzas que utilizan a diario o centro educativo.

2.- Que se comprobe se a superficie útil do patio cumpre os mínimos establecido pola lexislación
vixente para este tipo de centros educativos.

3.- Que se realice unha intervención urxente de mantemento integral do espazo, para eliminar
aqueles elementos que comprometen de xeito grave a seguridade dos menores. 

4.- Que se eliminen as barreiras arquitectónicas existentes, tendo en consideración que unha
porcentaxe significativa do alumnado matriculado no centro presenta necesidades especiais de
diversa índole. 

 Santiago de Compostela a  8 de Abril de 2019.


