
     

DATOS ROLDA DE PRENSA 

As implicacións da volta ao cole para as zonas rurais, 
para a súa poboación e a súa economía. 

Galicia é un territorio eminentemente rural, con unhas especificidades moi acusadas 
en canto á dispersión, despoboamento, envellecemento... 

E tamén con unhas circunstancias diferentes en canto á dotación de medios públicos 
(educativos, sanitarios, asistenciais...) e ás comunicacións tanto físicas (transporte 
público, rede de estradas...) como virtuais (telefonía tanto fixa como móbil, acceso á 
banda ancha por fibra, 3-4ou 5G, satélite...) 

Do mesmo xeito a economía do rural, cuxo sector fundamentalmente é o primario 
(agricultura, gandería e forestal), foi sinalado como un sector esencial ante a COVID 
19. 

1.- A EVOLUCIÓN / DISTRIBUCIÓN DA POBOACIÓN EN GALICIA: 

  

É certo que nos concellos pequenos temos poucos menores de 16 anos, pero tamén é 
certo que temos O MAIOR NÚMERO DE PERSOAS MAIORES DE 65 que son o grupo co 
risco máis elevado ante a pandemia. 



     

  

Máis alá dos datos de evolución demográfica o que queremos sinalar é que 1.708.561 
persoas viven entre as ZIP e as ZPP é dicir, fora da sete grandes cidades e as súas 
áreas de influencia. E que a porcentaxe de persoas maiores medra nas zonas máis 
rurais, chegando ao 43% no caso das mulleres das ZPP da provincia de Ourense. 

  



     

  

A correlación entre menores de 15 anos (poboación que comeza agora a volta ao 
cole) e os maiores de 65 anos nas ZPP de Galicia é de 64.181(nenos e nenas) fronte a 
282.958 maiores dos cales 49.928 teñen máis de 85 anos.  

Atendendo á tipoloxía dos fogares (cadro seguinte) segundo o tamaño dos concellos, nos 
de menos de 10.000 habitantes, o modelo predominante é o de familia con fillos 
(24.9%), ao que si sumamos os de un núcleo e outros (10.1%) e varios núcleos (5.1%); 
temos que no 40,1% dos fogares do rural hai menores e, alomenos no 15,2% conviven 
con outros núcleos familiares. 



     

  

2.- SITUACIÓN DOS RECURSOS EDUCATIVOS:  

  



     

  

  

  



     

Ano tras ano, no rural iniciamos o curso coa mesma situación, diminución de 
profesores, diminución de aulas, de centros e de unidades. 

No curso 2020/2021 continúa a supresión de centros, en concreto a EEI da Luaña 
(Brión) e a EEI de Comiáns (A Laracha), que tiñan ambas 5 matrículas. 

Orde do 3 de agosto de 2020 pola que se modifican as unidades e os postos de 
traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de 
educación infantil, educación primaria e educación especial (DOG 12/08/2020) 

A maiores dos alumnos dos centros de Luaña e Comiáns, no rural temos constancia de 
que continúa o agrupamento de alumnos, de feito clases que o ano pasado eran de 14 
a 16 alumnos, este ano pasan a ser de 25 pola desaparición de unitarias, ou cambios 
de nivel. (A Baña, Castro de Rei, Melide...)  

DATOS RELATIVOS AS PREVISIÓNS DE PROFESORADO EN GALICIA PARA O CURSO 
2019-2020 

• Número de alumnos: 357.700  

• Profesores no curso 2019-20: 30.000 

• Contratacións anunciadas: 1.000 

• Rateo no curso 2019-20: 84 por 1.000 

• Rateo no curso 2020-21: 87 por 1.000 

• Aumento:  3 profesores cada 1.000 alumnos. 

• A media de España está en 91,5 profesores por cada 1000 alumnos.  

CENTROS E COLES , ALGÚNS CONCELLOS... 

Se temos gromos en certas vilas, e coa volta ao cole o COVID 19 se estende nalgún 
dos centro, o “risco potencial” da poboación do concello en cuestión é moi elevada. 

Por exemplo, en Melide, onde hai 3 CEIP (infantil e primaria), 1 IES (secundaria) e 1 
CMUS (FP), se algún dos centros se ve afectado “potencialmente” poñemos en risco 
ao 25% das familias con fillos e fillas do concello. 

  

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200812/AnuncioG0534-290720-0001_gl.pdf


     

Nun concello como O Incio, si se ve afectado o único centro escolar do concello, 
“potencialmente” estamos poñendo en risco ao 100% das familias do concello. 

  

En Laxe, poríamos en risco ao 33%. 

  

En Castroverde, o risco sería do 100% ... e así en todos os concellos rurais de Galicia. 

  

Ademáis, as medidas máis restritivas establecidas actualmente nos concellos de 
Arteixo e Lugo polo incremento de positivos de COVID-19 ¿non son de aplicación aos 
centros escolares?. Así, por exemplo, no concello de Arteixo os grupos para o 
desenvolvemento de calquera actividade ou evento de carácter familiar ou social na 
vía pública, espazos de uso público ou espazos privados, limítanse a un máximo de 
cinco persoas (en Lugo dependendo das zonas o límite é de 5 ou 10 persoas), mentres 
que nas clases son de 25 alumnos e o autobús escolar pode ir completo. 

Orde do 28 de agosto de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de 
prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do 
COVID-19 no concello de Arteixo. (DOG 28/08/20) 

Orde do 28 de agosto de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de 
prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do 
COVID-19 no concello de Lugo.(DOG 28/08/20) 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200828/2408/AnuncioC3K1-280820-3_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200828/2408/AnuncioC3K1-280820-1_gl.pdf


     

3.- SITUACIÓN DOS RECURSOS SANITARIOS: 

  

  

DATOS MEDIOS GALICIA: 

TEMOS O,99 PEDIATRAS POR 
CADA 1000 NENOS MENORES DE 
14 ANOS. 

TEMOS 2,71 PROFESIONAIS DE 
ATENCIÓN PRIMARIA 

Os recursos dispoñibles no 
rural non acadan, nin moito 
menos, eses rateos. 

Arrastramos déficits históricos, 
especialmente en relación a 
pediatras, onde temos casos 
como o de Mazaricos ou a 
recorrente falta de pediatras 
no s conce l l o s r u ra i s da 
comarca de Compostela. 

Sen maior dotación de persoal 
san i ta r io no ru ra l , se rá 
imposible facer seguimento, 
cribado, rastreo, etc...  e 
continuar coa atención ás 
patoloxías cotiáns.



     

4.- SITUACIÓN NA QUE QUEDARÍAN AS EXPLOTACIÓNS AGRO GANDEIRAS 

Explotacións agropecuarias 

- A Consellería do Medio Rural publicou o 20/03/2020 unhas recomendacións e 

medidas preventivas dirixidas ao sector agroalimentario galego fronte ao 

COVID-19 pero non existe un protocolo de actuación ante o illamento do titular 

ou dos traballadores por síntomas compatibles coa infección por SARS-CoV-2 sen 

diagnóstico confirmado, por diagnóstico confirmado ou necesidade de realizar 

unha corentena domiciliaria durante 14 días contados desde a data do último 

contacto coa persoa diagnosticada de que sexan contacto estreito. 

Documento de recomendacións na web da CMR. 

- O incumprimento do illamento no domicilio é unha infracción que supón unha 

sanción de contía elevada. 

Orde do 29 de agosto de 2020 pola que se aproba o Protocolo de actuación da 

Consellería de Sanidade en materia de saúde pública en relación con illamentos e 

corentenas para a prevención e o control da infección polo SARS-CoV-2 e se ditan 

instrucións para a tramitación dos procedementos sancionadores nestes casos. (DOG 

29/08/2020) 

Como imos xestionar un posible positivo nunha explotación agrícola ou gandeira? 

A actividade agrícola e gandeira está considerada un sector estratéxico, e nas fases 
de maior nivel de confinamento do COVID estivemos en activo, provendo de 
alimentos seguros ao conxunto da poboación. 

A efectos de cumprimento das tarefas de illamento en caso de positivo: 

• Ata onde se estende o que se describe como “domicilio”. 

• Se non podemos atender os animais, estaremos incumprindo normas legais de 
de distinto rango, dende a Lei de Benestar Animal (falta de alimentación...), 
ata os horarios de pastoreo, as medidas agroambientais (PAC)... como o imos 
resolver? 

• Se entendemos que o “domicilio” inclúe tódalas instalacións da explotación, 
¿poden persoas alleas ao mesmo entrar? (os camión de subministro e recollida 
de mercadorías, os servizos veterinario ou técnicos,...) 

• A imposibilidade de atender animais, fincas e plantacións, terá consecuencias 
na conservación do entorno e no medio ambiente. 

https://mediorural.xunta.gal/sites/default/files/conselleria/coronavirus/RECOMENDACIONS_E_MEDIDAS_PREVENTIVAS_DIRIXIDAS_AO_SECTOR_AGROALIMENTARIO_GALEGO_FRONTE_AO_COVID19_Galego_1.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200829/AnuncioC3K1-290820-1_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200829/AnuncioC3K1-290820-1_gl.pdf


     

Principais medidas do acordo sobre a volta ao cole. 

• distancia interpersoal de polo menos menos 1,5 metros (en Galicia matízase 
que “a distancia a manter  entre postos escolares será a máxima que permita 
a aula, para a aplicación do criterio de medición a distancia realizarase dende 
o centro das cadeiras)  

• uso da mascarilla obrigatorio a partir de 6 anos durante toda a xornada 
lectiva (en Galicia hai que levar unha de reposto) 

• hixiene de mans de forma frecuente e meticulosa, polo menos menos cinco 
veces ao día 

• intensificará a limpeza dos centros, en especial os baños e de lugares de 
maior uso 

• ventilaranse con frecuencia as instalacións,  polo menos durante 10-15 
minutos (a normativa fala de ventilar, cando as condicións meteorolóxicas o 
permitan) 

• comedores permitirán a distancia interpersoal de polo menos 1,5 metros. 
Asignaránse postos fixos durante todo el año para el alumnado. 

• transporte escolar será obrigatorio o uso de la mascarilla a partir de 6 anos e 
recomendable en nenas e nenos de 3 a 5 anos (en Galicia temos a 
singularidade do transporte compartido) 

• tomarase a temperatura corporal a todo el alumnado e ao persoal de forma 
previa ao inicio de la xornada 

• persoas que teñan síntomas compatibles con COVID19 non acudirán al centro 

• cada centro terá un equipo COVID 19  

• cada centro educativo terá un centro de saúde de atención primaria de 
referencia (en Galicia ver rateos de referencia de pediatría e atención 
primaria e “levar” ás singularidades territoriais e dotacionais do rural) 

• autoavaliación diaria de síntomas tanto do profesorado como do alumnado 

• espazo específico en cada centro de “illamento” de casos sospeitosos 

• aplicación informática “EduCovid” para seguimento de casos  

• facilitar a cada centro a implantación de aulas virtuais (terceiro de primaria 
en adiante) 

INFORMACIÓN DE INTERESE: 

GUIA ACTUACIÓN ENTE LA APARICION DE CASOS DE COVID-19 EN CENTROS EDUCATIVOS 
(MINISTERIO DE EDUCACIÓN) 

http://www.educacionyfp.gob.es/eu/dam/jcr:3c77aac5-abcd-4c62-85d5-
c665c9ad69ba/27-08-2020-guia-de-actuacion-centros-educativos.pdf 

http://www.educacionyfp.gob.es/eu/dam/jcr:3c77aac5-abcd-4c62-85d5-c665c9ad69ba/27-08-2020-guia-de-actuacion-centros-educativos.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/eu/dam/jcr:3c77aac5-abcd-4c62-85d5-c665c9ad69ba/27-08-2020-guia-de-actuacion-centros-educativos.pdf


     

POTOCOLO DE ADPATACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS CENTROS DE ENSINO NON 
UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2020-2021 (CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN DA 
XUNTA DE GALICIA) 

h t t p s : / / w w w . e d u . x u n t a . g a l / p o r t a l / s i t e s / w e b / f i l e s /
version_1.10_protocolo_covid_inicio_do_curso_20-21_version_post_mesa_e_xad_2-1.
pdf 

INSTRUCIÓNS POLA QUE SE INCORPORAN A DECLARACIÓN DE ACTUACIÓNS 
COORDINADAS EN MATERIA DE SAÚDE PÚBLICA APROBADAS POLO CONSELLO 
TERRITORIAL DO SISTEMA NACIONAL DE SALUD PÚBLICA (DOG 174 BIS DO 28/08/2020) 
E A ACTUALIZACIÓN DAS RECOMENDACIÓNS SANITARIAS DO COMITÉ CLÍNICO AO 
PROTOCOLO DE 22 DE XULLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS 
CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO PARA O CURSO 2020/2021. (CONSELLERÍA DE 
EDUCACIÓN DA XUNTA DE GALICIA) 

h t t p s : / / w w w . e d u . x u n t a . g a l / p o r t a l / s i t e s / w e b / f i l e s /
v_3.7_definitiva_modificacion_1_protocolo_centros_educativos_post_comite_clinico_
e_post_consejo.pdf 

PREGUNTAS SOBRE O PROTOCOLO COVID 19 PARA A CONSELLERIA DE EDUCACIÓN – 
CONFEDERACIÓN GALEGA DE ANPAS DE CENTROS PÚBLICOS 

http://www.confapagalicia.org/novas/preguntas-sobre-o-protocolo-covid-para-a-
conselleria-de-educacion/ 

MANIFESTO DAS ANPAS GALEGAS PARA O INICIO DO CURSO 2020-2021 

https://www.anpasgalegas.gal/2020/08/manifesto-de-anpas-galegas-para-o-inicio-
do-curso-2020-2021/?fbclid=IwAR2A5AFpO1gP2NcjtWOZecNTrS--3jv_p9vkOXtv-
nVwNcFTIWnOVn58Jow 

 

• NA VOLTA AO COLE NO RURAL O PROBLEMA NON É A FALTA DE 
ESPAZOS FÍSICOS (temos colexios que foron concibidos para 200 
alumnos que actualmente teñen 70), O PROBLEMA É DE FALTA DE 
MEDIOS, DE DOTACIÓNS TANTO DE RECURSOS HUMÁNS COMO 
MATERIAIS. 

• NO RURAL, A FALTA DE DOTACIÓNS DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE, A 
MAIORES DE INCREMENTAR OS RISCOS DA POBOACIÓN, VAI PROVOCAR 
A SATURACIÓN DOS SITEMAS DAS CABECEIRAS DE COMARCA E OS 
HOSPITAIS DE REFERENCIA. 

• NO RURAL A FALTA DE UN PROTOCOLO PARA ATENDER OS POSIBLES 
POSITIVOS EN EXPLOTACIÓNS AGRÍCOLAS E GANDEIRAS, PON EN 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/version_1.10_protocolo_covid_inicio_do_curso_20-21_version_post_mesa_e_xad_2-1.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/version_1.10_protocolo_covid_inicio_do_curso_20-21_version_post_mesa_e_xad_2-1.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/v_3.7_definitiva_modificacion_1_protocolo_centros_educativos_post_comite_clinico_e_post_consejo.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/v_3.7_definitiva_modificacion_1_protocolo_centros_educativos_post_comite_clinico_e_post_consejo.pdf
http://www.confapagalicia.org/novas/preguntas-sobre-o-protocolo-covid-para-a-conselleria-de-educacion/
http://www.confapagalicia.org/novas/preguntas-sobre-o-protocolo-covid-para-a-conselleria-de-educacion/
https://www.anpasgalegas.gal/2020/08/manifesto-de-anpas-galegas-para-o-inicio-do-curso-2020-2021/?fbclid=IwAR2A5AFpO1gP2NcjtWOZecNTrS--3jv_p9vkOXtv-nVwNcFTIWnOVn58Jow
https://www.anpasgalegas.gal/2020/08/manifesto-de-anpas-galegas-para-o-inicio-do-curso-2020-2021/?fbclid=IwAR2A5AFpO1gP2NcjtWOZecNTrS--3jv_p9vkOXtv-nVwNcFTIWnOVn58Jow


     

RISCO O PRINCIPAL MOTOR DA ECONOMÍA DO MEDIO RURAL, A 
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, O BENESTAR ANIMAL E A PROTECCIÓN 
DO NOSO ENTORNO.  

NOTA: TODAS AS TÁBOAS INCORPORADAS NA PRIMEIRA PARTE DE ESTE DOCUMENTO PODEN 
ATOPARSE NO DOCUMENTO  “MEMORIA SOBRE A SITUACIÓN ECONÓMICA EN GALICIA” DO 

CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL DE GALICIA. 



     

MODELO DE AULA CONFECCIONADO POR NÓS SEGUINDO AS INSTRUCIÓNS DO 
ULTIMO PROTOCOLO DA XUNTA. 

   



     

MODELO DE AULA INCORPORADO NO ULTIMO PROTOCOLO PUBLICIADO DA XUNTA 

 


