
PLA DE NEU

En situacions de nevada recomanem a les famílies estar informades a través dels mitjans

de comunicació de les previsions meteorològiques i de la situació de les vies de

comunicació per si la situació esdevingués problemàtica.

Mantenir la normalitat acadèmica ha de ser l’objectiu principal de l’escola en aquests

casos, sempre que es pugui. Les actuacions a realitzar han de quedar emmarcades en

consideracions de caràcter general que pretenen garantir la seguretat tant d’alumnes i

famílies, com de l’equip docent i monitors/monitores.

Un cop avaluat el risc, la presa de decisió de suspensió de les classes, d’establiment dels

serveis mínims o del tancament del centre, si és el cas, serà adoptada per la direcció del

centre conjuntament amb l’alcalde, d’acord amb les directrius oficials facilitades pel Pla

Neucat de la Generalitat de Catalunya. Aquesta decisió serà comunicada als Serveis

Territorials del Departament d’Educació.

La direcció de l’escola gestionarà la comunicació a través dels pares/mares delegats (via

whattsapp) i mitjançant la pàgina web.

Establir serveis mínims implica tenir l’escola oberta, sense activitat lectiva. Aquests

serveis seran exclusivament per a aquelles famílies que els sigui IMPOSSIBLE atendre

els seus fills/filles.

En cas que s’ofereixi SEP i aquest sigui fora d’horari, quedarà anul·lat.

El servei de menjador i d’acollida matinal es mantindrà en les mateixes condicions de

serveis mínims que l’escola.



Les activitats extraescolars quedaran anul·lades.

SITUACIONS HIPOTÈTIQUES

❄ Ha nevat durant tota la nit amb acumulacions importants de neu als carrers i

carreteres:

1. La direcció informarà, via whatsapp a pares/mares delegats, a l’AMPA i via web de

l’escola, de la decisió presa: serveis mínims o tancament de l’escola.

2. Els serveis mínims començaran amb els/les mestres que puguin arribar a peu a

l’escola, sempre que la seva integritat i salut no estigui en perill i dependrà de les

consignes donades per Protecció Civil en cada nevada.

❄ La nevada comença a quallar en horari escolar i es preveu que es poden

col·lapsar els carrers i les carreteres:

1. La direcció informarà, via whatsapp a pares/mares delegats, a l’AMPA i via web de

l’escola, de la decisió presa: venir a buscar els seus fills/filles el més aviat possible.

2. L’escola oferirà serveis mínims durant l’horari escolar que resti d’aquell dia.

3. El servei de menjador es mantindrà en les mateixes condicions de serveis mínims

que l’escola.

4. Les activitats extraescolars quedaran anul·lades.

❄ La nevada comença a quallar en horari de menjador i es preveu que es poden

col·lapsar els carrers i les carreteres:

1. La direcció informarà, via whatsapp a pares/mares delegats, a l’AMPA i via web de

l’escola, de la decisió presa: venir a buscar els seus fills/filles el més aviat possible.

2. L’escola oferirà serveis mínims durant l’horari escolar que resti d’aquell dia.

3. Les activitats extraescolars quedaran anul·lades.


