
IDIOMES

Tallers de llengües i 
cultures-Universitat 
de València
Teletallers de llengües i cultures gra-
tuïts. Trobaràs tallers de llengua anglesa, 
llengua i cultura gaèlica, xinesa, alemanya 
i italiana. Amb recursos en línia sobre la 
llengua i cultura que vulgueu com pel·lí-
cules, documentals, cançons, exercicis de 
llengua,.... i continguts culturals de tota 
mena. 

+info

INCLUSIÓ

Llengua de signes 
DonSigno, és un blog que lluita per donar 
visibilitat a la llengua de signes. Trobaràs 
articles interessants per a endinsar-nos 
en aquesta meravellosa llengua i acos-
tar-nos a informació fiable sobre el tema.
En el seu blog podràs informar-te sobre 
recursos educatius online, cançons en 
llengua de signes, explicació de perquè 
llengua de signes i no llenguatge de sig-
nes... i moltes mes coses interessants.

+info

ESPORTS

#Valenciaentrenaa-
casa
La Fundación Deportiva Municipal ha 
posat en marxa la plataforma #Valen-
ciaentrenaencasa. Cada dia a través dels 
seus perfils en xarxes socials es pengen 
classes de 45 minuts cadascuna de ioga, 
pilates, GAP, fitness llatí, gimnàstica de 
manteniment, taitxí... A més les persones 
interessades a resoldre qualsevol dubte 
podran consultar als monitors en l’horari 
marcat per a l’activitat.

+info

FORMACIÓ

Cursos online 
gratuïts-UPV
La Universitat Politècnica de València 
oferta cursos MOOC de moltes 
disciplines. Els MOOC, cursos en línia 
massius i oberts, et donen l'oportunitat 
de continuar aprenent o començar més 
enllà de l'aula. Són com un curs a 
distància a través d'internet i al qual es 
pot apuntar qualsevol persona, ja que no 
tenen límit d'alumnat.

+info

CULTURA

Cultural València
Cultural València és una finestra única a 
la cultura de la nostra ciutat. Una iniciati-
va de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de 
València que s’ha concebut amb l’objectiu 
de convertir-se en la plataforma de re-
ferència per a la difusió de la cultura.

+info

RECURSOS PER A LA VIDA

Validessa i terminis 
administratius 
#COVID19 
Informació important al voltant de la vali-
dessa i terminis administratius en temps 
d’emergència sanitària, com: DNI i certi-
ficats de signatura electrónica, certificat 
digital, carnet de conduir i ITV, tràmits 
administratius i processals, educació, i 
molts més.

+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

#2

https://www.uv.es/uvweb/servei-politica-linguistica/ca/estudiants/tallers-llengues-cultures-1286002854596.html
https://xarxajove.info/noticies/validessa-i-terminis-administratius-covid19/
https://donsigno.com/category/don-signo/
http://www.fdmvalencia.es/
https://cultural.valencia.es/
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
https://www.upvx.es/
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VOLUNTARIAT

#YoHagoPorTi
Iniciativa de Creu Roja per a formar una 
xarxa de voluntariat, en la qual els i les 
joves puguen ajudar a la població de 
major risc en aquesta crisi del COVID-19, 
persones majors, amb alguna discapacitat 
o malaltes. La finalitat és donar suport
aquest sector, parlant amb ells i elles per
telèfon, interessant-se per com estan, i si
es fa falta alguna cosa. En cas de necessi-
tar-ho, podem fer-los la compra o anar a
la farmacia.

+info

MOBILITAT/ VOLUNTARIAT

Cos Europeu de 
Solidaritat
La Comissió Europea amplia els termi-
nis de la segona ronda dels programes 
europeus Erasmus+: Debut a les cir-
cunstàncies actuals a causa el corona 
virus COVID -19. El 7 de maig, horari de 
Bruseles, és la nova data que sustitueix al 
30 d’abril.

+info

CULTURA

Ruta Virtual
Ciutat de Les Arts i 
Les Ciències
Vols conèixer el Museu de les Arts o les 
Ciències per dins?. Ja has estat i vols 
tornar a veure-ho?. Ací podràs accedir a 
un recorregut virtual per les seues quatre 
plantes i observar tot el que hi ha en elles 
sense límit de temps i podent tornar a veu-
re-ho totes les vegades que vulgues.

+info

OCI

#DESDECASA- 
Plataforma d’oci 
educatiu
En aquestes setmanes de confinament a 
casa, sorgeixen diferents iniciatives per 
a compartir moments d’oci. L’IVAJ ha 
preparat junt als professionals del sector 
de l’animació juvenil i el temps lliure una 
programació d’activitats d’Oci Educatiu 
anomenat “des de casa”. Et convidem al fet 
que participes de les activitats programa-
des diariament.

+info

OCUPACIÓ

EURES-portal 
europeu de mobilitat 
professional
Eures és un projecte de mobilitat de la 
Unió Europea que ajuda a joves d’entre 18 
i 35 anys a trobar ocupació i pràctiques 
en països de la UE, a més de Noruega i 
Islàndia. També ajuda als empresaris a 
contractar persones amb aptituds que 
potser no troben als seus països d’origen.
Pots donar amb el teu primer treball a 
Europa i descobrir el servei d’ocupació 
que proporciona el portal. 

+info

VOLUNTARIAT

#Encasaconreconoce
Red Reconoce
Al perfil d’Instagram de la Red Reconoce 
s’estan emetent una sèrie de webinars en 
els quals parlen sobre voluntariat, compe-
tències, ocupació, empreses, comunicació 
i molt més!.

+info

https://ocieducatiu.info/
https://www2.cruzroja.es/-/-yohagoporti
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
http://www.injuve.es/ca/europa/noticia/ampliado-plazo-presentacion-proyectos-erasmus-cuerpo-europeo-solidaridad
https://www.instagram.com/redreconoce/?hl=es
https://www.cac.es/es/home/la-ciutat/visita-virtual
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



