RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS DA EUT-CENP
(SEDE A CORUÑA)
MEMORIA DE ESPAZOS E INSTALACIÓNS:
DESCRIPCIÓN CENTRO DE ENSINO:
O edificio é totalmente accesible para minusválidos, conta con entrada independente e
unha rampla de acceso á porta principal e unha escaleira de emerxencia na parte
posterior do edificio que chega ao xardín. Tamén dispón dun ascensor interior que da
servizo a todos os andares. A súa superficie total é de 1.742,74 m2 divididas en:
ANDAR SEMI-SÓTANO (Nivel 1): cunha superficie de 107,30 m2 dedicada
integramente a cafetería.
ANDAR SÓTANO (NIVEL 0): cunha superficie de 318,27 m2 nas que se atopan as
seguintes dependencias:
 Vestíbulo
 Titoría de prácticas
 1 Despacho Departamento Relacións Externas e profesorado
 Sala de delegados
 Sala Conserxería, Fotocopiadora e Reprografía
 3 salas dedicadas a almacén
 Aseo (mulleres e homes)
 Secretaría, na que hai:
o Espazo de atención ao público
o Almacén-arquivo
o 1 Despacho de administración
ANDAR BAIXO (NIVEL 1): cunha superficie de 441,64 m2 distribuídos en:
 1 aula grande
 3 aulas seminarios
 Salón de Graos
 Aseos (mulleres e homes)
 Vestíbulo
 Terraza con xardín
ANDAR PRIMEIRO (NIVEL 2): cunha superficie de 441,64 m2 distribuídos en:
 3 aulas grandes
 2 despachos profesores.
 3 aulas seminarios




Vestíbulo
2 pequenas terrazas

ANDAR SEGUNDO (NIVEL 3): cunha superficie de 285,72 m2 distribuídos en:
 Sala de ordenadores con acceso a Internet de uso para os alumnos.
 1 aula Net.
 Terraza exterior.
 1 aula seminario.
 3 despachos profesores.
ANDAR BAIXO-CUBERTA (NIVEL 4): cunha superficie de 248,18 m2 distribuídos
en:
 1 Despacho Dirección
 1 Despacho Xefatura de Estudios
 Biblioteca: posto de bibliotecario equipado con ordenador con conexión fixa a
Internet, 56 postos de lectura e estudio, con dous postos de consulta
bibliográfica con conexión fixa a Internet.
 Sala Laboratorio de Informática totalmente equipada e con acceso a Internet

ANDAR BAIXO (NIVEL 1) EDIFICIO ANEXO:



Sala de estudos de reforzo con conexión a wifi a Internet e mesa central de 40
prazas, dotada con tomas independentes de corrente para conexión de portátiles.
1 aula grande con instalación fixa de TV, DVD e vídeo.

