PROTOCOL NEVADES
Actuacions que es duran a terme en cas de nevada, d'acord amb el Pla d'emergència de
l'escola. En cas de produir-se algun fet no contemplat en aquest protocol d'actuació, la
direcció del centre prendrà les decisions que cregui oportunes.
A. Si ha nevat a la nit o bé està nevant al matí:
El director de l'escola - conjuntament amb l'Alcalde ( responsable de protecció civil ) i els
directors dels altres centres docents – valoraran la situació atenent les indicacions del
CECAT de la Generalitat de Catalunya, i decidiran si és possible fer les classes amb
normalitat.
Les decisions que es vagin prenent es penjaran immediatament a les webs dels centres i
de l'Ajuntament.
En cas que es decideixi no obrir l'escola, l'equip directiu informarà de la situació als pares i
mares de l'escola via correu electrònic i penjarà rètols a les entrades de l'escola informant
del tancament.
S'intentaran mantenir obertes les dues vies de comunicació ( preferentment el correu
electrònic, i el telèfon ) per atendre els dubtes dels pares i mares.
B. Si comença a nevar de manera important un cop començades les classes:
En cas que comenci a nevar de forma important es procedirà de la mateixa manera que a
l'apartat anterior.
Cal que els pares i mares consultin de manera immediata el correu electrònic o la web del
centre per tal d'assabentar-se, al moment, si es decideix tancar l'escola i si cal venir a
buscar el més aviat possible el seus fills/filles.
Els mestres marxaran del centre prioritzant els que tinguin més dificultats en les vies
d'accés.
En cas que hi hagi algun alumne que no el vinguin a buscar, s'intentarà localitzar la família
telefònicament. Si tot i així no es troba a la família, el director informarà a la policia local,
que en facilitarà l'evacuació.
C. Quant es tornarà a obrir l'escola ?
L'escola es tornarà a obrir quan les condicions siguin favorables i les carreteres estiguin
netes i transitables perquè mestres i alumnes puguin arribar al centre.
Cal tenir present que tot i estar oberta, l'escola segurament no funcionarà amb normalitat,
no hi haurà ni tots els mestres ni tots els alumnes.
Quan la situació es normalitzi, la direcció del centre enviarà un informe al departament
d'Ensenyament.
En cas d'emergència, la policia local passarà pels carrers amb un servei de megafonia.

