Edificio Administrativo San Caetano. Bloque 3 -2º
15781-SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono 981 54 54 00

Resolución conxunta, do 4 de novembro de 2020, das Consellerías de Cultura, Educación e
Universidade e de Sanidade pola que se aproba a actualización do “Protocolo de adaptación
ao contexto da covid 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 20202021” e pola que se aproba o Protocolo de actividades extraescolares en centros educativos
non universitarios.
O acordo do Consello da Xunta do 12 de xuño de 2020 (modificado por acordo do Consello da
Xunta do 25 de xuño de 2020), sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á
crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición
cara unha nova normalidade, estableceu previsións especificas para os centros educativos.
Con data do 13 de xuño de 2020 publicouse o Decreto polo que se declara a superación da fase
III do Plan para a desescalada das medidas extraordinarias adoptadas para facer fronte á
pandemia do COVID-19, aprobado mediante o Acordo do Consello de Ministros do 28 de abril
de 2020 e, polo tanto, a entrada na nova normalidade, con efectos desde as 00.00 horas do día
15 de xuño de 2020.
Con data 22 de xullo de 2020 adoptouse a resolución conxunta das consellerías de Educación,
Universidade e Formación Profesional e de Sanidade pola que se aproba o Protocolo de
adaptación ao contexto da covid-19 para o inicio do desenvolvemento da actividade lectiva no
curso académico 2020/2021 nos centros de ensino non universitario de Galicia.
Dado que o propio protocolo na súa versión inicial tiña previsto a eventual modificación das
súas medidas en atención a evolución da pandemia e dos novos criterios das autoridades
sanitarias autonómicas ou nacionais, con data 22 de setembro de 2020, ditouse a Resolución
conxunta das Consellerías de Cultura, Educación e Universidade e de Sanidade pola que se
aproba, entre outras, a actualización do “Protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos
centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021”. Debido a evolución da
pandemia, procede unha nova actualización.
Así mesmo no dito protocolo xeral recóllense previsións sobre a realización de actividades
extraescolares fóra da xornada lectiva dentro do recinto do centro educativo, sexan
organizadas pola ANPA do centro ou polos concellos, sinalando que estas estarán
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condicionadas á aprobación dun protocolo que se integrará como anexo no “Plan de
adaptación á situación COVID-19 no curso 2020/2021”.
Así mesmo se sinala que o dito protocolo determinará as medidas de prevención e protección
fronte á COVID e determinará con claridade as responsabilidades das persoas organizadoras ou
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xestoras. Asignaranse postos fixos ao alumnado para todo o curso escolar co obxectivo de
mellorar de realizar unha mellor trazabilidade dos contactos. Levarase un rexistro dos postos
das actividades extraescolares que permita unha fácil trazabilidade dos nenos e nenas que
participen nestas.
Na súa virtude, en aplicación do punto quinto do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12
de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria
ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha
nova normalidade, e na condición de autoridade sanitaria conforme o artigo 33 da Lei 8/2008,
do 10 de xullo,
RESOLVEMOS:
Artigo primeiro.
Aprobar a actualización do Protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de
ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021, aprobado por resolución conxunta
con data 22 de xullo de 2020, quedando o texto consolidado que figura como anexo I.
Artigo segundo.
Aprobar o Protocolo de actividades extraescolares en centros educativos non universitarios,
que figura como anexo II.
Artigo terceiro.
Os protocolos que son obxecto de actualización e aprobación pola presente resolución serán
plenamente aplicables desde a data da súa publicación na páxina web da Conselleiro de
Cultura, Educación e Universidade https://www.edu.xunta.gal/portal/ ata o levantamento da
declaración de situación de emerxencia sanitaria de interese galego efectuada polo Acordo do
Consello da Xunta do 13 de marzo de 2020.
Non obstante o anterior, os protocolos serán obxecto de revisión e adaptación continua
atendendo á evolución da situación sanitaria, co fin de garantir a súa adecuación ás obrigas ou

CVE: bno9FT81o9
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

recomendacións sanitarias existentes en cada momento.
Artigo cuarto.
A persoas titulares da dirección xeral competentes en materia de saúde pública, como
autoridade sanitaria, e da secretaría xeral técnica competente en materia de educación,
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poderán adoptar as medidas necesarias para o desenvolvemento e a aplicación destes
protocolos, así como as medidas complementarias que sexan precisas de acordo coas
circunstancias.
No portal https://www.edu.xunta.gal/portal/ darase publicidade ás sucesivas versións dos
protocolos revisados ou adaptados atendendo á evolución da situación sanitaria, segundo o
previsto na presente resolución conxunta.

Asinado por: RODRIGUEZ GONZALEZ, ROMAN
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Artigo quinto.
Esta resolución entrará en vigor o día da súa publicación.
Santiago de Compostela, ............
Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade

Conselleiro de Sanidade

ANEXO I
Actualización do Protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino non
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universitario de Galicia para o curso 2020-2021.
Publicado na súa integridade no seguinte enderezo web
https://www.edu.xunta.gal/portal/
ANEXO II
Protocolo de actividades extraescolares en centros educativos non universitarios.
Publicado na súa integridade no seguinte enderezo web
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