
Resolución conxunta, do 4 de novembro de 2020, das Consellerías de Cultura, Educación e

Universidade e de Sanidade pola que se aproban as “Recomendacións sobre a ventilación en

centros educativos no contexto da Covid-19” para centros educativos non universitarios na

Comunidade Autónoma de Galicia

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”. 

Así mesmo no dito protocolo xeral recóllense previsións sobre a ventilación das aulas e centros

para garantir  os criterios mínimos seguridade na prevención da Covid-19. Estas indicacións

inclúen previsións sobre a ventilación antes do inicio das clases, nos recreos e ao remate da

xornada  escolar.  Do  mesmo  xeito  inclúe  recomendacións  xenéricas  no  que  respecta  á

ventilación nos cambios de clase e mesmo durante o transcurso destas. 

Dado o natural  endurecemento das condicións ambientais  exteriores e o remate da época

estival, así como o avance do coñecemento científico sobre as posibilidades e limitacións dos

diferentes medios e pautas de renovación do aire en interiores no contexto da Covid-19, é
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necesario precisar as pautas contidas nos protocolo con carácter xeral,  de tal  xeito que se

manteñan as condicións de seguridade e se minimice o impacto destas sobre o confort nas

aulas.

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 as “Recomendacións sobre a ventilación en centros educativos no contexto da Covid-

19” para centros de ensino non universitario de Galicia no curso 2020-2021, que figura como

anexo I. 

Artigo segundo. 

As recomendacións 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, as recomendacións serán obxecto de revisión e adaptación continua

atendendo á evolución da situación sanitaria e o avance do coñecemento científico, co fin de

garantir  a  súa  adecuación  e  mellor  cumprimento  posible  das  obrigas  ou  recomendacións

sanitarias existentes en cada momento.

Artigo terceiro.

A persoas titulares da dirección xeral competentes en materia de saúde pública, como

autoridade sanitaria, e da secretaría xeral  técnica da consellería competente en materia de

educación, poderán adoptar as medidas necesarias para o desenvolvemento e a aplicación

destas recomendacións, así como as medidas complementarias que sexan precisas de acordo

coas circunstancias.
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No portal https://www.edu.xunta.gal/portal/ darase publicidade ás sucesivas versións das

recomendacións revisadas ou adaptadas atendendo á evolución da situación sanitaria e das

evidencias científicas dispoñibles, segundo o previsto na presente resolución conxunta.

Artigo cuarto.

Esta resolución entrará en vigor o día da súa publicación.

Santiago de Compostela, ............

Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade Conselleiro de Sanidade

ANEXO I

Recomendacións sobre a ventilación en centros educativos no contexto da Covid-19

Publicado na súa integridade no seguinte enderezo web

https://www.edu.xunta.gal/portal/
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