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El dia 1 de desembre acudim a la
Escuela Professional Xavier per
participar en dues xarrades divulgatives de “1·1·2 Comunitat Valenciana”, destinades a alumnes de
Grau Mitjà de Farmàcia i Parafarmàcia. Durant el matí i la vesprada, van ser moltes les qüestions que aquests estudiants ens
van plantejar respecte al funcionament del Telèfon
Únic
d’Emergència i, en particular,
aquelles que tenien a veure amb
els seus estudis, és a dir, qüestions referents al tractament de
les peticions sanitàries, temps de
gestió d’una crida sanitària, etc.

Diversos moments durant les xarrades
que es van impartir al matí i la vesprada, del passat 1 de desembre.

Alumnes del Centre situat a València van
prestar molta atenció a l’explicació donada
per la tècnic de 1·1·2

Un poc més de cinquanta persones, entre alumnat i professorat
van participar d’aquestes jornades.
En finalitzar les exposicions, ens
van traslladar la seua satisfacció i
agraïment, per haver resolt les
seues qüestions i donar-los la possibilitat de conèixer, de primera
mà, el funcionament intern d’un
servei tan important i necessari
com el nostre, per als ciutadans.

Difusió “1·1·2 Comunitat Valenciana”

Pàgina 2

CEIP Ramón Laporta, Quart de Poblet
Per segona vegada, enguany,
visitem el CEIP Ramón Laporta, situat en la pròxima
població de Quart de Poblet.
Si la primera vegada que
acudim al centre, dirigim la
nostra xarrada als pares,
mares i professorat del
centre, en aquesta ocasió
les xarrades es van impartir
per als alumnes del dit
Col·legi.
Més de 160 escolars van
participar en les tres
xarrades que es van realitzar, el dia 3 de desembre
en aquest centre, per als
cursos de 4t, 5è i 6è de
Primària, on per grups van
ser passant per l’aula on es
va celebrar la conferència.

Molts dels assistents, tant alumnes com professors, es van sorprendre en saber que, des de “1·1·2
Comunitat Valenciana”, es coneix
des de la població des de la qual
crida el que telefona i quin número
de telèfon utilitza. Per això, ens
van plantejar moltes preguntes
sobre el posicionament de les telefonades.

CEIP Sant Antoni Abat, Benissoda
Situat en la població de Benissoda, municipi pertanyent a la Vall d’Albaida, es troba el CEIP Sant Antoni
Abat, on va acudir “1·1·2 Comunitat Valenciana”, el
passat 9 de desembre.
Indicar que a aquesta xarrada va acudir la pràctica
totalitat d’alumnes del Centre, així com els seus professors, els que van traslladar la ponent de la xarrada divulgativa, la gran importància que aquestes
xarrades tenien per a ells, ja que permetia als alumnes tenir un coneixement molt ampli del Servei
d’Emergències “1·1·2 Comunitat Valenciana”.
Destacar la gran participació dels escolars, destacant la interpretació durant la representació d’una
crida d’emergència. Els alumnes van mostrar els seus
dots més artístics, amb la finalitat que la resta de
companys entengueren, la importància de donar una
informació concreta i exacta (sobretot, sobre localització i de què ocorre) quan s’anomena per a alertar
d’una emergència.
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CEIP San Vicente Ferrer, Agullent

Aprofitant la nostra visita a la comarca de laVall d’Albaida, visitem el CEIP San Vicente Ferrer, col·legi situat en la població d’Agullent,
molt prop de Benissoda.
Un poc més de 40 escolars van assistir a la
xarrada divulgativa que es va realitzar en el seu
centre escolar, tots es van mostrar molt interessats i inquiets per conèixer detalls sobre

com es gestionen les telefonades,
així com el nombre d’operadors
d’emergències que poden atendre les
telefonades estrangeres i, moltes
altres preguntes que els van ajudar a
tenir una visió general de ho és el
Sercivio “1·1·2 Comunitat Valenciana”.
Destacar l’enorme curiositat que va
despertar l’eina GIS, que ens permet
posicionar els incidents que ocorren
en la Comunitat, així com saber des
d’on està cridant la persona que contacta amb el nostre telèfon
d’emergències “1·1·2 Comunitat Valenciana”.

Col·legi Academia Jardín, València
Ens desplacem el dia 13 de novembre, al
Col·legi Acadèmia Jardí, ubicat al carrer
Bernat i Descoll, de València.
Durant la dita jornada, realitzem una
xarrada divulgativa del Telèfon
d’Emergències, per als alumnes d’1 de
l’ESO d’aquest centre (xiquets entre 12 i
13 anys), els que van participar-hi molt
activament.
Van aprofitar la xarrada per a donar-nos
els seus particulars punts de vista, sobre el que consideraven o no una
emergència i van opinar sobre els motius
pels quals la gent podia cridar al “1·1·2
Comunitat Valenciana”, avisant d’una determinada emergència.

Durant la xarrada, molts dels assistents van realitzar
consultes, relatives al tractament de les telefonades
d’emergència.
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IES L´Eliana
Els alumnes de l’Institut de Secundària de
l’Eliana van poder conèixer el funcionament
del Telèfon d’Emergències “1·1·2 Comunitat
Valenciana”, a través de la xarrada divulgativa
que es va impartir en el seu centre, el 14 de
desembre.
Els 54 alumnes presents, van participar en una
xarrada en què se’ls va mostrar el procés
d’atenció i gestió d’una crida d’emergència,
així com la forma en què és traslladada la informació, de la dita emergència, als operatius
intervinents en la seua resolució.
Els va parèixer molt interessant el poder conèixer els incidents, en curs, que estan ocorrent en la nostra
Comunitat i en temps real, des de la nostra pàgina web.

IES Leonardo da Vinci, Alacant
A l’Institut Leonardo Da Vinci d’Alacant, vam ser el
passat 15 de desembre i vam poder xarrar amb el professorat i alumnes del Cicle de Tècnics en Emergències
Sanitàries.
Aprofitem la visita, no sols per a explicar-los el funcionament del Servei “1·1·2 Comunitat Valenciana”, sinó
per a informar-los de la recent integració de la Policia
Local d’Alacant en “1·1·2 Comunitat Valenciana” (proporcionar la nostra aplicació de gestió
d’emergència i passar les emergències telemàticament,
en breus segons) i la importància que açò té, tant per a
l’organisme que s’integra, com per al ciutadà de la dita
població, ja que la dita integració es tradueix en una
millor gestió quant a la rapidesa en la transmissió de
les emergències.

IES Tirant Lo Blanch, Gandia
Dos matins vam estar amb alguns alumnes
de l’IES Tirant lo Blanch, de Gandia i els
vam exposar el funcionament del Telèfon
d’Emergència “1·1·2 Comunitat Valenciana”.
Tot l’alumnat assistent a les set xarrades
impartides, van poder conèixer els diferents tipus d’incidents que es reben diàriament, així com els protocols d’actuació establits per a atendre correctament les dites telefonades.
A aquest Centre, amb gran nombre
d’alumnes matriculats, tornarem al gener de
l’any que ve, per a informar els xiquets que
no van poder assistir a aquestes jornades
de desembre.

Si esteu interessats a conèixer “112 Comunitat Valenciana”

La nostra pàgina WEB
Telèfons de contacte:
96 275 91 04 96 275 90 32

Fax contacte:
96 275 90 73

112cv.com
Correu Electrònic de contacte:
112cv@112cv.com

EXPOJOVE 2010, Fira València
Un any més, “1·1·2 Comunitat Valenciana”
va participar en Expojove durant les vacacions de Nadal dels més xicotets. Des
del dia 26 de Desembre fins al 4 de gener de 2011, en l’estand de 1·1·2, els més
menuts de la casa van descobrir el món
de les emergències mitjançant diversos
tallers de manualitats.
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Fira de Seguretat i Emergències, La Vall
d´Alcalà



CEIP San José Apostol, L´Alcudia.



CEIP Batallar, L´Alcudia.



CEIP Arquitecto Calatrava, València.



IES Tirant lo Blanch, Gandia.



IFP Blasco Ibáñez, València.



CEIP Miguel Hernández, Elx



Col·legi Parroquial Marqués de Dos Aguas,
Bétera.



Col·legi Levante, Chiva.



CEIP Andrés Manjón, Oriola.

La vesprada del 24 de desembre, el Conseller de Governació, Serafín Castellano, va acudir a la Sala
d’Atenció de Telefonades de “1·1·2 Comunitat Valenciana” (en el Centre de Coordinació d’Emergències de la
Generalitat) per a felicitar, personalment, els operadors que van estar treballant, per a atendre les telefonades d’emergència, dels ciutadans de la Comunitat
Valenciana, en aqueix dia tan familiar.

