Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut de Gurb

PROTOCOL DE NEVADES EN HORARI LECTIU

AGENTS
Consell Escolar

ACTUACIONS
Ratifica el protocol proposat per la direcció del centre

Alumnes

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.

Professors

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 al director.
El professorat que visqui més a prop del centre seran els darrers en
abandonar-lo. El mateix serà vàlid per al personal PAS.

Direcció

En cas de nevada intensa, el director es posarà en contacte amb l’alcalde
de Gurb i el Consell Comarcal (telèfon 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 aplicació de
Gurb i la web del centre.
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.
S’atendran 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.

Famílies

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.

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut de Gurb

PROTOCOL DE NEVADES FORA DE L’HORARI LECTIU

AGENTS
Consell Escolar

ACTUACIONS
Ratifica el protocol proposat per la direcció del centre

Alumnes

Atendran les informacions que els comuniquin els seus pares, la direcció
del centre, els mitjans públics de comunicació i del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Professors

Atendran les informacions i decisions de la direcció del centre, els mitjans
públics de comunicació i el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya.
El director del centre es posarà en contacte amb el Consell Comarcal
(telèfon d’emergències) abans de les 07:00 h del matí. El Consell Comarcal
informarà sobre la situació del transport escolar.
A primera hora del matí, el personal PAS i el professorat, inclosa la direcció
del centre, que viu més a prop del centre seran els encarregats d’anar a
l’institut, si és possible, per comprovar l’estat de les instal·lacions.
Segons la informació disponible i atenent les previsions meteorològiques,
la direcció del centre i l’alcalde decidiran l’inici o la suspensió de les classes
segons els següents criteris:

Equip directiu

•

Possibles problemes de calefacció, glaçades, llum, etc.

•

L’estat de la xarxa viària i si ha estat suspès el transport escolar.

• La disponibilitat del professorat per poder atendre l’alumnat.
Si al final la decisió és tancar el centre les famílies quedaran informades
per mitjà de l’aplicació de Gurb i la WEB del centre.
Al llarg del matí la direcció del centre estarà en contacte amb l’alcalde i el
Consell Comarcal per analitzar l’evolució meteorològica.
En funció de l’estat de les infraestructures i accessos, es procedirà a l’inici
de les activitats acadèmiques quan s’escaigui. En tot cas s’informarà a les
famílies, especialment, des de la pàgina WEB del centre.
En cas de suspensió de les classes es notificarà a inspecció/SSTT.
Famílies

Atendran les informacions que els comuniqui la direcció del centre, els
mitjans públics de comunicació i el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya.

