
VOLUNTARIAT

Vols fer voluntariat? -  
Observatori Voluntariat 
Comunitat Valenciana
Has pensat alguna vegada a realitzar un 
voluntariat?, des d’aquesta plataforma 
pots conéixer totes les ofertes de volun-
tariat de València podent triar aquella 
amb la qual millor et sentes. Participa, fes 
voluntariat. Anima’t! La Plataforma del 
Voluntariat de la Comunitat Valenciana, és 
el referent de la coordinació i sistematit-
zació de l’acció voluntària a la Comunitat 
Valenciana. Són una entitat Declarada 
d’utilitat pública en 2011, la labor de la 
qual és impulsar el voluntariat, promoure 
el compromís i la participació social, a 
més de sensibilitzar a la ciutadania. 

+info

FORMACIÓ

La universitat a casa
La Universitat En Casa és un projecte del 
Ministeri d’Universitats i CRUE dissen-
yat per la UNED i Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC), que comptarà amb la 
participació de totes les universitats del 
país. És una plataforma amb continguts 
útils per a la formació online: mòduls 
didàctics, d’orientació metodològica, pla-
taformes tecnològiques i programari, així 
com assessorament psicològic, l’objectiu 
de la qual és servir de suport a docents, 
estudiants i a la societat en general en 
matèria d’educació en línia.  
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OCUPACIÓ

Guies per a ajudar-te a 
buscar ocupació
Fundació Adecco ha posat en marxa una 
iniciativa gratuïta perquè totes les perso-
nes, empleades o desocupades realitzen 
programes de formació útils per a millorar 
el seu currículum. La iniciativa consisteix en 
una plataforma amb més de 70 programes 
formatius totalment gratuïts. Les persones 
interessades han de registrar-se en la pla-
taforma, rebran una invitació per a accedir 
i així poder triar l’opció formativa. A més 
en la pàgina web trobes com a guies per a 
descarregar per a diferents col·lectius que 
els ajuden en la tasca de buscar treball. 

+info

CULTURA

We Are One: A Global 
Film Festival
De Cannes a la Mostra, passant per San 
Sebastian i la Berlinale, els certàmens més 
importants del món s’han unit a YouTube 
per organitzar un festival de cine inèdit, 
de deu dies de duració, que es durà a 
terme en exclusiva en YouTube. El Festival 
començarà el 29 de maig en YouTube.com/
WeAreOne i comptarà amb una progra-
mació seleccionada pels 20 festivals de 
cinema més reconeguts i una selecció de 
pel·lícules procedents de tot el món, que 
proporcionarà als seus autors i autores 
una plataforma per a comptar les seues 
històries en un escenari global. El Festival 
destinarà els seus beneficis a l’OMS, així 
com a les entitats de cada territori.
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VIVENDA

Ajudes urgents al 
lloguer COVID-19
El dilluns 4 de maig van eixir publicades 
al DOGV les bases reguladores per a la 
concessió directa d’ajudes per a contribuir 
a minimitzar l’impacte econòmic i social de 
la COVID-19 en els lloguers de vivenda ha-
bitual. El termini de presentació de les sol·li-
cituds romandrà obert des del 5 de maig 
fins al 30 de juny. Consulta les bases de la 
convocatòria i prepara la teua sol·licitud.
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IDIOMES/ INCLUSIÓ

Beques d’idiomes a 
l’estranger – Fundació 
ONCE
El dilluns 4 de maig van eixir publicades 
al DOGV les bases reguladores per a la 
concessió directa d’ajudes per a contribuir 
a minimitzar l’impacte econòmic i social de 
la COVID-19 en els lloguers de vivenda ha-
bitual. El termini de presentació de les sol·li-
cituds romandrà obert des del 5 de maig 
fins al 30 de juny. Consulta les bases de la 
convocatòria i prepara la teua sol·licitud.
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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

#7

http://www.observatoriovoluntariadocv.org/
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/04/pdf/2020_3168.pdf
https://www.uned.es/universidad/inicio/uned_uoc_solidaria.html
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-idiomas-en-el-extranjero-fundacion-once
https://fundacionadecco.org/recursos/
https://www.goldenglobes.com/articles/we-are-one-global-film-festival
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


OCI

Fes esport de manera 
responsable!
Ara que ja podem eixir de casa per a 
passejar i fer esport, des de la Regidoria 
d’Esports de l’Ajuntament de València ens 
ofereixen diferents recorreguts per a fer 
exercici. A més, diversos parcs de la ciutat 
com ara el de Marxalenes o el Parc Cen-
tral han sigut habilitats per a poder prac-
ticar esport. D’aquesta manera, disposem 
de 45 kilòmetres per a fer esport a la 
nostra ciutat. A més la fundació esportiva 
municipal ens proposa una sèrie de reco-
manacions a l’hora d’eixir de casa per a la 
pràctica esportiva. Recordeu complir amb 
aquestes recomanacions i amb els horaris 
contemplats per a cada activitat.

+info

INFORMACIÓ 

App GVA Respon
La Conselleria de Justícia, Interior i 
Administració Pública ha creat una guia 
dinàmica d’actuació davant del corona-
virus, INFO COVID19 GVA, disponible en 
l’app GVA Respon. Es tracta de la primera 
aplicació mòbil -compatible amb tauletes 
i altres dispositius mòbils- que respon de 
manera senzilla i ràpida els dubtes més 
freqüents (no sanitaris) que genera la 
ciutadania, classificada per l’àmbit del seu 
impacte i amb respostes adaptades a la 
normativa de desplegament. Aquest canal 
informatiu té tot el suport de la informació 
oficial, la qual cosa permet contrarestar 
els bulos i rumors que circulen en xarxes 
socials. L’aplicació és gratuïta i està dis-
ponible per a Android i IOS. 

Android  /  Apple

CULTURA 

Visita virtual al Museo 
Frida Kahlo
El museu Frida Kalho presenta una secció 
amb un recorregut virtual per “La casa 
azul”, els seus jardins i les seues sales.
A més, a la seua pàgina, pots trobar 
vídeos i textos molt interessants al voltant 
d’aquesta prolífica I compromesa pintora.

+info

CULTURA/PARTICIPACIÓ

#amamoslapoesía
Condé Nast Think busca acostar al públic 
algunes de les millors creacions poètiques 
tant espanyoles com hispanoamericanes, 
a través de vídeos de cuidada realització 
en els quals professionals dels mitjans de 
comunicació i la interpretació reciten da-
vant la càmera un poema. A més han creat 
a Instagram l’etiqueta #amamoslapoesía 
perquè totes aquelles persones que ho 
desitgen se sumen al projecte, llegint o 
recitant el poema o els versos d’un poema 
que més els agrade, en qualsevol llengua. 
T’animes?
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PARTICIPACIÓ 

Enquesta per a joves: 
Apostes? quant 
jugues?
+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

#7

La Universitat de València està investi-
gant sobre els jocs d’apostes i d’atzar. I et 
convida al fet que emplenes una enquesta 
que fa referència a la teua participació 
en els jocs en els quals hi ha una aposta 
econòmica pel mig (loteries, travesses, 
escurabutxaques, bingo, apostes online, 
pòquer online, etc.). També hi ha alguna 
pregunta sobre l’ús de les tecnologies 
de la informació, com el mòbil, les xar-
xes socials, etc. Som conscients que les 
condicions actuals d’aïllament derivades 
del COVID-19 han modificat radicalment 
la nostra vida, de manera que la majoria 
de les preguntes que apareixen faran 
referència als jocs en els quals participa-
ves just abans de les mesures d’aïllament 
social, però també a quins jugues ara, si 
és que ho fas. Les respostes són absolu-
tament anònimes i ningú coneixerà la teua 
identitat, és molt important que respon-
gues amb sinceritat. Respondre-ho no et 
portarà més de 10 minuts. Moltes gràcies 
per la teua col·laboració!

http://www.fdmvalencia.es/es/recomendaciones-para-una-practica-segura-de-actividades-fisicas-al-aire-libre-en-nuestra-ciudad/
https://www.museofridakahlo.org.mx/es/el-museo/multimedia/
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.gva.responde
https://apple.co/2whgrlQ
https://www.condenastthink.es/amamos-la-poesia/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSkGdGTda28r6rudc9VUZnlf3QG8qGUnr5y2gVHjYoPeooWA/viewform
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



