
Escola Jacint Verdaguer
pla de nevades

En cas de nevades que puguin posar en perill qualsevol dels usuaris del centre
educatiu, la tramitació a seguir per part de la Directora del centre,
conjuntament amb l’Alcaldessa, serà el següent:

1. En cas de nevada intensa durant la nit, la direcció suspendrà les classes el
dia següent i tots els serveis.

2. Si la nevada es produeix en horari de matí, la direcció del centre suspendrà
les classes de la tarda. També s’anul·larà el SEP, el servei de menjador escolar i les 
activitats extraescolars del migdia si es veu necessari.

3. Si la nevada es produeix en horari de tarda, es suspendran les activitats
extraescolars de tarda i les permanències.

4. A les 12.30 i a les 17.00, els alumnes marxaran cap a casa sols o amb qui els ve
a buscar regularment. En el cas que se suspengui el servei de menjador, la
direcció i l’empresa avisaran a les famílies.

5. En tots els casos hi haurà uns serveis mínims amb l’objecte d’informar i de
resoldre qualsevol incidència o imprevist.

6. En cas de dubte, es recomana a les famílies que, abans de dur els fills a
l’escola, s’informin consultant el web de l’escola
http://www.xtec.cat/centres/a8028059/ 
o bé truquin als 93 883 31 50  - 646 336 491 o acompanyin els seus fills.

7. Recomanem també que consultin el seu correu electrònic perquè des de
l'escola s'enviarà un correu massiu informatiu.

8. En cas de produir-se algun fet no contemplat en aquest protocol, la direcció
prendrà les decisions que cregui més oportunes.

9. En tot moment es comptarà amb la coordinació total entre l’escola i
l’ajuntament.

10. Finalment la directora comunicarà les decisions preses, mitjançant correu
electrònic o bé telefònicament, a Inspecció i a la direcció de Serveis SSTT a la
Catalunya Central.
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