
CULTURA

Premis Universitat de 
València d’escriptura 
de creació
Estudiants de totes les universitats 
valencianes podeu presentar els vostres 
originals a les modalitats de poesia en va-
lencià, poesia en castellà, narrativa breu 
en valencià, narrativa breu en castellà, 
teatre i guió de curtmetratge.
Premis de 1.000€
Edició i publicació de les obres guanya-
dores
Termini: 23/04/2020

+info

MOBILITAT

Ocupació i 
pràctiques a la UE
Al portal d’ocupació i pràctiques trobaràs 
nombroses ofertes per perfil i país. Per a 
registrar-te hauràs d’estar donat d’alta en 
el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

+info

OCUPACIÓ

WEBINARS 
#VATALKS
Webinars (conferències online interacti-
ves en temps real), amb xarrades forma-
tives en matèria d’ocupació, formació i 
emprenedoria. Coneixiràs totes les eines 
per a optimitzar les teues possibilitats en 
un procés de cerca d’ocupació. També po-
dràs continuar formar-te des de casa amb 
multitud de recursos. Per altra banda, les 
persones que emprenen o volen empren-
dre trobareu respostes a moltes dels 
dubtes que es plantegen aquests dies.

+info

FORMACIÓ

Formacions online 
gratuïtes
València Activa ofereix 4 MOOCS (cursos 
massius oberts en línia) d’entre 20 i 30 
hores i 35 píndoles formatives d’entre 4 i 5 
hores sobre competències digitals; habili-
tats personals per a la busqueda d’ocupa-
ció, màrqueting digital, comerç electrònic 
o tecnologies habilitadores.

+info

POLITIQUES DE JOVENTUT

Mapa recursos 
ocupació jove- 
INJUVE
Aquesta iniciativa vol posar en marxa una 
eina àgil i intuïtiva que reculla i mostre a 
les persones joves una visió geolocalit-
zada dels recursos i serveis d’orientació 
laboral que poden ajudar-los en la cerca 
d’ocupació, amb les principals dades de 
contacte.

+info

HABITATGE

Ajudes de lloguer per 
a joves
Permet obtindre fins al 50% del preu del 
lloguer, quan es complisquen els requisits 
establits en la convocatòria, per al paga-
ment dels rebuts de l’any 2020. La línia de 
lloguer jove la poden sol·licitar titulars de 
contracte d’arrendament menors de 35 
anys en el moment de la sol·licitud.
Termini: vinculat a vigència la declaració 
de l’estat d’alarma.

+info

Facebook: Regidoria de Joventut Ajuntament de València
Twitter: @JoventutVLC
Instagram: joventutvlc
Youtube: Joventut VLC - Ajuntament de València

Troba tota la 
informació 

sobre activitats, 
convocatòries i 

recursos online. 

±18—30 anys

#1

https://www.uv.es/uvweb/servei-informacio-dinamitzacio-sedi/ca/novetats/presenta-premis-universitat-valencia-escriptura-creacio-1285923346145/Novetat.html?id=1286122754647
https://empleoygarantiajuvenil.camara.es/jovenes/plan-movilidad/trabajo-extranjero-espanoles#ofertas
http://www.habitatge.gva.es/es/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/ajudes-convocatories-2020/-/asset_publisher/30neCx9NhA1A/content/ajudes-al-lloguer-per-a-jov-2?redirect=http%3A%2F%2Fwww.habitatge.gva.es%2Fes%2Fweb%2Fvivienda-y-calidad-en-la-edificacion%2Fajudes-convocatories-2020%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_30neCx9NhA1A%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://valenciactiva.valencia.es/va/valencia-forma/webinars-vatalks
http://valenciactiva.valencia.es/va/valencia-forma/nueva-formacion-online
http://injuve.es/empleo/noticia/embarcados-en-la-elaboracion-de-un-mapa-de-recursos-de-empleo-joven
https://www.juventud-valencia.es
https://www.facebook.com/RegidoriaJoventutVLC/
https://twitter.com/aytoVLCjuventud
https://www.instagram.com/joventutvlc/
https://www.youtube.com/channel/UC6V_CfYArPlTh_36WAzcx-A


CULTURA

Campanya municipal 
#juntesresistirem 
#juntsresistirem
Des dels Teatres Municipals s’han obert 
les xarxes socials perquè publiqueu 
vídeos o fotos de suport al mon de la cul-
tura.A més publicaran continguts online i 
donaran visibilitat als projectes culturals 
de la ciutat. Tot això amb els #Juntesresis-
tirem #Juntsresistirem
Fes arribar els teus missatges 

+info

VOLUNTARIAT 

Joves Voluntaris De 
Interreg
Interreg Volunteer Youth (IVY) ofereix la 
possibilitat a les persones joves de 18-30 
anys de servir com a voluntaris en pro-
grames transfronterers, transnacionals 
o interregionals i els projectes que tenen 
associats. Aquesta iniciativa forma part 
del Cos Europeu de Solidaritat.

+info

VOLUNTARIAT 

Voluntariat digital
Durant aquest temps pots col·laborar 
com a voluntària/o de manera online en 
diferents organitzacions. Desenvoluparàs 
una activitat valuosa comunicant-te amb 
altres persones voluntàries, referents 
de projecte, o usuàries, mitjançant Skype 
o telèfon, correu electrònic... L’única 
diferència amb un voluntariat presencial 
és que la seua acció no està subjecta a un 
espai físic.

Portal Europeo de la Juventud 
Cruz Roja
Voluntarios ONU
Asociación Española Contra el Cáncer
Voluntarios Telefónica
Fundación de Ayuda Contra la 
Drogadicción FAD

FORMACIÓ

Pàgines web per a 
fer cursos online 
gratuïts
Si estàs buscant un curs online gratis, ací 
podràs consultar algunes pàgines web 
per a fer cursos online gratuïts.

+info

CULTURA

E-BIBLIO
Accedeix als llibres, comics, revistes 
disponibles en la eBiblio de la Comunitat 
Valenciana, trobaràs tot tipus de novetats 
classificades per temàtiques, edats i tipus 
de contingut.

+info

CULTURA

AGORATEKA – 
Contingut Digital 
Legal
El portal europeu per a trobar contingut 
digital legal (música, cinema i televisió, 
eBooks, videojocs i esdeveniments 
esportius).

+info

#JUNTESRESISTIREM 
#JUNTSRESISTIREM

Facebook: Regidoria de Joventut Ajuntament de València
Twitter: @JoventutVLC
Instagram: joventutvlc
Youtube: Joventut VLC - Ajuntament de València

Troba tota la 
informació 

sobre activitats, 
convocatòries i 

recursos online. 

±18—30 anys

#1

https://www.elperiodic.com/valencia/yomequedoencasa-redes-sociales-accion-cultural-juventud-movilizan-videos-apoyo-sector-iniciativas-culturales_671541?fbclid=IwAR1PDpzW5vRqcipq90YG3wTdDxL9LjJTEx_R1M2-0twKr3W6Z-kABTISpLI
https://www.interregyouth.com/
https://europa.eu/youth/eu/article/45/809_es?language=pl
http://www.cruzroja.es/principal/web/voluntariado/mas-info-vv#
https://www.onlinevolunteering.org/es
https://www.aecc.es/es/actualidad/noticias/voluntariado-online-nueva-forma-prestar-apoyo
https://voluntarios.telefonica.com/es/noticias/la-solidaridad-no-para-gracias-a-la-tecnologia
https://www.fad.es/colabora/voluntariado/#virtual
https://agorateka.eu/ea/
https://trabajarporelmundo.org/7-plataformas-para-realizar-cursos-online-gratuitos/
https://comunitatvalenciana.ebiblio.es/opac/#indice
https://www.juventud-valencia.es
https://twitter.com/aytoVLCjuventud
https://www.facebook.com/RegidoriaJoventutVLC/
https://www.instagram.com/joventutvlc/
https://www.youtube.com/channel/UC6V_CfYArPlTh_36WAzcx-A



