ESCOLA LA VALL FOSCA
PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’INCIDÈNCIES METEOROLÒGIQUES

1.- EN CAS DE NEU
a) En cas d’actuació del NEUCAT previ a l’inici de l’horari escolar:
El Consell Comarcal, d’acord amb el Departament d’Ensenyament a través dels
seus mitjans habituals donarà per activat el Pla NEUCAT o altres plans, i
 Comunica a direcció, via telefònica, la decisió que es pren.
 Comunica, via SMS o per telèfon, la decisió als pares d’alumnes
transportats.
La direcció de l’escola
 Ho posarà en coneixement de la Llar d’Infants.
 La direcció de l’escola ho posarà en coneixement dels pares dels alumnes de
Senterada, la Pobla i la Plana, via trucada telefònica.


El centre s’obrirà si les carreteres estan transitables.



Només en cas de que tràfic suspengui la circulació en les carreteres de
comunicació entre el domicili dels empleats i el centre de treball, es
comunicarà als pares el tancament temporal de l’escola, fins a la
normalització de la situació. Sempre que això es produeixi abans de les 14 h.



La directora de l’escola, si és necessari, gestionarà amb les famílies com es
farà perquè els nens dinin.

b) En cas de produir-se la incidència en el transcurs de l’horari escolar:
S’avançarà la recollida dels nens si així es requereix.
El Consell Comarcal, d’acord amb el Departament d’Ensenyament a través dels
seus mitjans habituals donarà per activat el Pla NEUCAT o altres plans, i
 Comunica a direcció, via telefònica, la decisió que es pren.
 Comunica via SMS la decisió als pares d’alumnes transportats
La direcció de l’escola
 S’avisarà a les famílies via telefònica, el personal haurà de romandre al càrrec
del nen fins que el vinguin a recollir.
2 .- Qualsevol altra situació que afecti al funcionament normal de l’escola es comunicarà al
Departament d’Educació i via Consell es trobarà la solució adient. Es comunicarà a la Llar
d’infants i a l’ajuntament.
3.- Per agilitzar la tasca d’informació de les mesures que prendrà l’escola en cas
d’inclemències meteorològiques extremes caldrà que els pares comuniquen a la directora
les persones que se’ls pot avisar, cas que la família no contesti.

