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PROTOCOL DE NEVADA DURANT L’HORARI LECTIU

AGENTS

ACTUACIONS

Consell Escolar

Alumnes

Tutors

Professors

Direcció

Famílies

Ratifica el protocol proposat per la direcció del centre
Atendran les informacions i decisions del Claustre i la direcció del
centre.
Els alumnes restaran a les seves aules i podran marxar cap a casa quan
el professorat els ho indiqui.
L’alumnat transportat haurà d’esperar que el transport escolar els
vingui a buscar
Recolliran l’autorització per abandonar el centre en cas de nevades.
Atendran les informacions i decisions de la direcció del centre. El
professorat de fora del municipi podrà abandonar el centre després
d’haver-ho comunicat a la directora.
El professorat que visqui més a prop del centre seran els darrers en
abandonar-lo. El mateix serà vàlid per al personal PAS.
En cas de nevada intensa, la directora es posarà en contacte amb
l’alcalde de Gurb i el Consell Comarcal (tel d’emergències).
Si la nevada continua sent intensa i d’acord amb l’alcalde es
suspendran les classes. A continuació, i si l’alcalde no ho ha
comunicat, es telefonarà al Consell Comarcal per organitzar el
transport escolar.
En el cas que la nevada sigui intensa, s’informarà als pares via SMS i la
web del centre. L’encarregat de fer aquesta gestió serà el cap
d’estudis adjunt.
El cap d’estudis organitzarà les guàrdies a mesura que el professorat
vagi abandonant el centre.
La direcció del centre portarà el control de la situació d’alumnes i
professors.
El cap d’estudis adjunt atendrà les trucades dels pares dels alumnes i
el correu electrònic.
Si després de les 14:30 h, algun o alguns alumnes, per diferents
motius, encara restessin al centre, la Direcció comptarà amb l’ajuda
de l’Ajuntament a través de l’alcalde o persona a qui delegui aquesta
funció per trobar la solució més adient.
Les famílies podran autoritzar els seus fills abandonar el centre en cas
de nevades.
Aquesta autorització es farà per correu electrònic o telefònicament i
es podrà especificar a casa de quin familiar o amic d’acollida ha d’anar
l’alumne.
Cap alumne abandonarà el centre pel seu compte sense autorització
de les famílies.
Cap alumne es posarà en contacte amb la família pel seu compte.

