
SEXUALITAT

Infosex Jove. 
Assessorament 
afectiu-sexual
¿Necessites assessorament sobre sexua-
litat?. En aquesta quarantena, podràs con-
tinuar gaudint de l’assessorament online 
de InfoSex Jove. Un espai obert, pròxim, 
relaxat i sobretot confidencial i professio-
nal. Ofereix Informació i assessorament 
en matèria de sexualitat, més concreta-
ment en pràctiques sexuals, orientació del 
desig, diversitat, parella, anticoncepció, 
proves de VIH, infeccions de transmissió 
sexual i qualsevol curiositat que vulgues 
resoldre. Atencions - Dimarts i Divendres 
18.00 h a 20.00 h.

+info

EMPRENEDORIA

vivesemprende.org
Assessorament i 
formació
El Centre Europeu d’Empreses i Innovació 
de València (EEI València), llança el pro-
grama Vives Emprende dirigit a persones 
desocupades de la Comunitat Valencia-
na. El programa ofereix assessorament, 
formació i solucions al finançament perquè 
pugues posar en marxa la teua idea em-
prenedora. Reserva plaça en aquest curs 
gratuït i millora els teus coneixements 
tècnics per a la posada en marxa i desen-
volupament d’una iniciativa empresarial. 
Inscripcions fins al 8 de maig a les 14.00h.
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IDIOMES

Universitat Popular 
#Stayathomeandvisitlondon 

Des de la Universitat Popular de València 
ens proposen visitar Londres i practicar 
anglés sense eixir de casa. L’activitat 
porta per títol STAY AT HOME AND VISIT 
LONDON i consisteix a convidar a les 
persones participants a quedar-se a casa 
i visitar #DesdeCasa virtualment alguns 
dels llocs més emblemàtics de la capital 
de Regne Unit en diferents lliuraments que 
s’aniran actualitzant.
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PARTICIPACIÓ/CONCURS

Convocatoria Art For 
Change “La Caixa” 
Fundació “la Caixa” convoca ajudes per a 
projectes d’entitats culturals i d’artistes 
que afavorisquen l’ús de l’art i la cultura 
com a instruments que poden incidir en 
aspectes com el desenvolupament perso-
nal i la inclusió social.  Tens un projecte 
que creus que pot evidenciar el valor de la 
cultura com a motor de canvi i millora de la 
societat? Aquesta és una bona oportunitat 
per a aconseguir el suport que necessites. 
Presentació de projectes fins a juny. 
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CULTURA

Bombas Gens Virtual
El Centre d’Art Bombas Gens continua 
treballant durant aquest període de confi-
nament. En #BombasGensVirtual trobaràs 
propostes d’activitats i iniciatives durant 
el període #QuedatACasa.Et recomanem 
que visites l’exposició “Botánicas”, una 
visita virtual comentada pels seus comis-
saris. Es tracta d’una selecció de sèries 
fotogràfiques pertanyents a la Col·lecció 
#peramoralart, que mostra diferents ma-
neres de representar el món vegetal. 
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OCUPACIÓ

Assessorament 
online en matèria 
d’ocupació
T’assessorem per a la cerca d’ocupació, 
sessions individuals online. Amb aquest 
servei podràs millorar les teues habilitats 
i adquirir noves tècniques que et facili-
taran la de cerca d’ocupació, ajudant-te 
a afrontar els processos de selecció. A 
través d’entrevistes individuals podran 
adaptar l’orientació a les teues necessi-
tats concretes i personalitzar l’orientació 
en funció del punt en el qual et trobes en 
el teu procés de cerca d’ocupació. 
Tots els dimarts. Sol·licita cita previa!
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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

#6

https://www.juventud-valencia.es/noticias/549/asesoramiento-afectivo-sexual-todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-sexualidad/
https://www.juventud-valencia.es/noticias/550/asesoramiento-online-en-materia-de-empleo/
https://ceeivalencia.emprenemjunts.es/?op=8&n=21527
https://www.bombasgens.com/es/
https://universitatpopular.com/courses/stayathomeandvisitlondon/
https://obrasociallacaixa.org/es/convocatoria-art-for-change-la-caixa
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


SENSIBILITZACIÓ

Entre fronteras - 
docuweb
Històries i esdeveniments del món comp-
tat pels seus protagonistes que ofereixen 
una visió de les realitats d’un planeta en 
ple desenvolupament i on les violacions 
dels drets humans cobren importància. 
Ara tots els documentals estan en obert. 
No deixes de visitar aquesta web tan in-
teressant plena de recursos audiovisuals 
per a la transformació social. 
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IGUALDAD

Mujeres con ciencia
Mujeres con ciencia naix amb l’objectiu 
de mostrar el que fan i han fet les dones 
que s’han dedicat i dediquen a la ciència 
i a la tecnologia. Biografies, entrevistes, 
esdeveniments, efemèrides i tot tipus de 
cròniques o fets rellevants tindran cabuda 
en aquest mitjà. Amb el propòsit de donar 
a conéixer l’existència d’aquestes dones, 
el seu treball i les circumstàncies en què 
el van desenvolupar o el desenvolupen, un 
grup de persones que treballen o col·la-
borem a la Càtedra de Cultura Científica 
de la Universitat del País Vasc, va decidir 
obrir aquest mitjà per a contribuir a la 
lluita per la igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes en l’àmbit de la ciència. 
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CULTURA 

Astiberri en pijama
L’editorial Astiberri, també es queda a 
casa!! Per a fer més fàcil la quarantena, 
allibera còmic i proposa diferents activi-
tats per a totes les edats.
Aprofita aquesta oportunitat per a llegir 
novel·la gràfica de qualitat.
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CULTURA 

Esta actiu el servei 
de préstec de llibres 
electrònics a través 
de la plataforma 
eBiblio. 
Si vols accedir al préstec de llibres 
electrònics a través de la Plataforma 
e-Biblio i encara no tens carnet de 
biblioteca pública, sol·licita un carnet 
temporal enviant un missatge al correu 
bibliotecasmunicipales@valencia.es.
D’altra banda, a més de donar a conèixer 
el recurs dels audiollibres, la programació 
habitual de contacontes s’ha traslladat 
a les xarxes socials per amenitzar el 
confinament als més xicotets de la casa, 
també amb vídeo sessions de lectura de 
poesia, animació lectora i recomanacions 
de llibres. 
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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

#6

http://entrefronteras.com/
https://mujeresconciencia.com/
https://www.astiberri.com/posts/astiberri-se-queda-en-casa
http://www.valencia.es/ayuntamiento/redbibliotecas.nsf/
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



