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Visita a l´IES Politècnic de Castelló de la Plana.

Contingut:

nitat Valenciana”, donant
resposta a tots els dubtes i
curiositats que als assistents els van sorgir durant
les exposicions.

Visita a l´IES Politècnic 1
de Castelló de la Plana.
IX Jornada de Portes
Obertes “1·1·2 Comunitat Valenciana”.
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Estand de “1·1·2 Comuni- 2
tat Valenciana” en la IX
Jornades Portes Obertes, Castelló de la Plana.
Xarrada de 1·1·2 al CEIP 2
Gregori Maians i Ciscar
de Bellreguard.
Inauguració Oficial de
la nova Plataforma Tecnològica de “1·1·2 Comunitat Valenciana”
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Com participar en les
nostres xarrades de
“1·1·2 Comunitat Valenciana”
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En el pròxim número

Durant els dies 9, 10 i 16
de febrer, “1·1·2 Comunitat
Valenciana” va visitar l'Institut Politècnic, situat al
Cantó de Castàlia núm. 1 de
la ciutat de Castelló. A
l’Institut esmentat es van
impartir un total de 13 xarrades divulgatives, a les
quals van assistir aproximadament un total de 460
alumnes, així com el seu
respectiu professorat. Durant aquestes xarrades
se'ls explica el bon ús i
funcionament del Telèfon
d'Emergències “1·1·2 Comu-

Per l'aula d'usos múltiples
del Politècnic van passar
alumnes d'automoció, electrònica, fusta i mobles,
telecomunicacions, batxillerats, prevenció de riscos,
entre altres, mostrant-se
especialment
interessats
pels temes de posicionament de telefonades (tant
de fixos com de mòbils)
així com per l'operativa
especial existent en l'atenció de persones amb disfuncions auditives. Algun
d'ells ens va comentar la
seua experiència a l'hora
de contactar amb 1·1·2 per
a informar d'un accident de

circulació, on ens va indicar
que “els serveis d'emergència van acudir en un breu
espai de temps al lloc de

Alumnes durant una de les
xarrades

l'incident”. En finalitzar les
jornades, es va aprofitar
l'ocasió per a convidar a la
totalitat dels assistents a
la Jornada de Portes Obertes que durant aquest mes
es realitzava a la seua ciutat.

IX Jornada de Portes Obertes “1·1·2 Comunitat Valenciana”
Aquestes Jornades van
tenir lloc el dissabte 13 i
diumenge 14 de febrer al
Recinte de Fires i Mercats
de Castelló de la Plana. Els
organismes que van participar en aquestes jornades
van ser: la Conselleria de
Governació, Conselleria de
Sanitat, Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanis- bombers municipals de Casme i Habitatge, el Consorci telló; el Cos Nacional de
de Bombers de Castelló; els Policia; Guàrdia Civil; Policia

de la Generalitat; Policia
Local de Castelló i Vila-real;
la Unitat Militar d'Emergències; Creu Roja Espanyola; agrupacions locals
de voluntaris de Protecció
Civil; la ONG Intervenció,
Ajuda i Emergències; SAMU Castelló; la Federació
d'Espeleologia de la Comunitat i per descomptat, el
servei “1·1·2 Comunitat Valenciana”.
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Estand de “1·1·2 Comunitat Valenciana” en la IX Jornades Portes Obertes, Castelló de la Plana.
Xiquets, joves i adults van poder
comprovar ‘in situ' quins efectius
intervenen en les diferents situacions d'emergència, adquirint noves experiències, pujant als vehicles, parlant amb el personal assistent i observant el material
habitual que s'utilitza en cada cas.
Així mateix, en l'estand del
“1·1·2 Comunitat Valenciana”,
mitjançant tallers, exposicions i
diverses activitats, se'ls va ensenyar a xics i xiques l'ús correcte i adequat del Telèfon d'Emergències, explicant les utilitats i
funcionament d'aquest servei. El
nostre objectiu, com bé sabeu, és
conscienciar els assistents de la
important labor que realitza el
“1·1·2 Comunitat Valenciana”,
donant l'oportunitat de conèixer,
de prop, el seu funcionament.

A pesar del fred,
molts xiquets i
xiquetes van acudir a realitzar
tallers de manualitats a l'estand
de 1·1·2.

Una vintena d'Organismes es
van donar cita a Castelló de la Plana durant el cap de
setmana, en un total de 17.000 metres quadrats.

Xarrada de 1·1·2 al CEIP Gregori Mayans i Ciscar de Bellreguard.

Alumnes del centre assisteixen a
les nostres xarrades

El col·legi Gregori Mayans i
Ciscar, situat a la població
de Bellreguard va ser
partícip, durant els dies
22 i 23 de febrer, de les
xarrades divulgatives que

es van impartir sobre el
Telèfon Únic d'Emergències 1·1·2, van assistir un
total de 215 escolars junt
amb el seu respectiu professorat. Durant aquestes
va estar present el cap de
Policia Local, ja que les
xarrades de 1·1·2 s'emmarcaven dins dels tallers
sobre educació viària realitzats per aquest organisme. Aquestes jornades,
destinades a escolars de

3r, 4t 5è i 6è de Primària,
ens van demostrar que, a
pesar de la seua curta
edat, coneixien el Telèfon
d'Emergències, no tardant
a formular preguntes de
qualsevol tipus referents
al món de les urgències, i
fins i tot, narrar en primera persona aquelles situacions viscudes per ells
mateixos (accidents de
circulació,
incendis…).
Finalitzem les xarrades

insistint, una vegada més,
que no han d'utilitzar el
1·1·2 per a jugar, sinó per a
cridar únicament en cas
d'emergència.

Façana del Centre Gregori
Mayans i Ciscar.
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Inauguració Oficial de la nova plataforma tecnològica de “1·1·2 Comunitat Valenciana”
El president de la Generalitat,
Francisco Camps va visitar el
25 de febrer les dependències de “1·1·2 Comunitat
Valenciana”, a fi de presentar
oficialment la nostra nova
Aplicació Informàtica, CoordCom G5.
Durant l'acte, es va destacar
que “la plataforma 1·1·2 mani-

festa la vocació de servei i
compromís propi d'una societat madura i responsable.
Aquesta forma d'assimilar el

treball és símptoma d'una societat madura i responsable
que sap el que ha de fer en
cada moment i que compta
amb un sistema tecnològicament molt avançat”.
Francisco Camps, va traslladar que el procés de modernització de “1·1·2 Comunitat
Valenciana” ens farà ser més
eficaços i eficients. "No es

“1·1·2 Comunitat Valenciana”

tracta una crida o un telèfon
d'esforços i compromisos
més, sinó d'un sistema, una
corporatius i individuals, en el
plataforma de coordinació
qual cada un sap el que ha de
fer".
Durant la visita, es va destacar la labor realitzada des de
la Sala d'Atenció de Telefonades, elogiant el treball diari
que desenvolupa tot el personal de 1·1·2, persones amb vocació de servei, compromís i
professionalitat, les quals
formen part d'un gran projecte com aquest.

Visitant la Sala d'Atenció de Telefonades

“És un orgull saber que la
Comunitat compta amb persones capaces de donar el
millor de si mateixos al servei dels altres".

Arribada del president
Al CCE, siti a l’Eliana

Si estan interessats a contactar amb “1·1·2 Comunitat
Valenciana”:

112cv@112cv.com
Telèfons de contacte:
96 275 91 04
96 275 90 32
Fax contacte:
96 275 90 73

Si

coneixeu algun Centre Escolar,

Associació o entitat que puga estar interessada en la nostra labor
divulgativa, no dubteu a posar-vos
en contacte amb nosaltres.
Estarem encantats
que ens coneguen!

En el pròxim número
Visitarem:


CIPFP Complex Educatiu de
Xest.



Associació AMALTEA, València.



CEP El Peixet, Peníscola.



CEIP Sanchís Guarner, Ondara.



Empresa Air Liquide, Montcada.



CEIP Jaime Balmes, València.



IES La Vall de Sego, Benifairó
de las Valls



La Nucia, Jornada de Seguretat
i Emergència.

Les nostres xarrades van dirigides a qualsevol classe de
públic

