
EDUCACIÓ

Per què és necessari 
anar a escola?
Quan es tornarà al col·legi, a l’escola, a 
l’institut,...? Aquesta és la pregunta que es 
fan molts xiquets, xiquetes,  adolescents, 
mares i pares. Què podríem dir-los per 
a convèncer-los que anar a escola és 
necessari i és un dret i un deure? Quins 
canvis serien necessaris per a l’escola, 
després de l’experiència viscuda al llarg 
d’aquesta pandèmia? Pots enviar les 
respostes en format escrit o amb un vídeo, 
al secabsentismo@valencia.es
A més a més, en aquesta pàgina, en la 
secció Banc de recursos Audiovisuals, 
pots trobar: Curtmetratges i Xarrades 
TED , hi ha materials que poden ajudar 
a donar resposta a aquestes preguntes, 
i fins i tot poden “tirar un capot” per a 
generar idees creatives amb les quals 
argumentar una resposta convincent.

+info

CULTURA/PARTICIPACIÓ

Librote
Aquesta xarxa social destinada als llibres, 
podeu escriure critiques, compartir 
llibres i parlar sobre els que més t’agra-
den amb les teues amistats o gent amb la 
qual comparteixes inquietuds i afició per 
la lectura.

+info

OCI EDUCATIU

Videojoc “De Fobos y 
Deimos”
De Fobos i Deimos és el primer RPG 
espanyol que treballa la lgtb+fòbia i la di-
versifobia. Fica’t en la pell de Jokin i lluita 
contra els majors enemics de la societat: 
la ignorància i la por. Submergeix-te en 
un videojoc de tall clàssic ple de secrets 
i aventures emocionants, i alhora aprens 
totes les claus per a no reproduir situa-
cions de lgtbfòbia.
De Fobos i Deimos compta amb la col·la-
boració de Gehitu, Cogam Educació, 
Associació Catalana D’Asexuals, Arnastu i 
Gaymer.es.

+info

FORMACIÓ- RECURSOS DIDÀCTICS

El Jardí Animat
Sabies que el Gabinet de Didàctica del 
Botànic té una secció pròpia a la revista 
Mètode la Universitat de València? Mit-
jançant el Jardí animat, Mª José Carrau, 
Pepa Rey i Olga Ibáñez ens detallaran 
nombroses i senzilles activitats pràctiques 
per aprofitar les plantes que podrem rea-
litzar al nostres llars. Manualitats, cremes 
vegetals, reforestació amb nendo dango, 
descobrir els colors de la natura i moltes 
més magnífiques propostes, sempre en 
col·laboració amb la prestigiosa revista de 
divulgació científica Mètode. 

+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. 

±12—17 anys
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PARTICIPACIÓ

El Juande, el periòdic fet 
pels i les joves de l’IES 
Juan de Garay
Fa uns mesos els alumnes i alumnes de 
l’IES Juan de Garay es van endinsar en 
l’aventura de realitzar un periòdic amb 
notícies dels barris del seu entorn, i d’in-
terès per a tots i totes. Ja pots consultar 
la seua segona edició digital, la qual també 
compta amb una tirada en paper.
Aquesta és una fantàstica iniciativa lidera-
da per gent de la teua edat parlant sobre 
assumptes dels barris d’interès per a gent 
com tu. Un exemple de tot allò que pots fer 
des del teu institut.

+info

FORMACIÓ

Guia Matriculació Curs 
2020-2021
Ja està obert el termini per a l’admissió 
escolar 2020-2021 a través de la plata-
forma de la Conselleria d’educació www.
telematricula.es
En aquesta guia podràs trobar tota la 
informació necessària per a conèixer com 
funciona l’admissió i el sistema de punts, 
el criteri de proximitat, la consulta de 
vacants, calendari i terminis.

+info

https://educacio-valencia.es/es/por-que-es-necesario-ir-a-la-escuela/
https://www.librote.com/
http://jardibotanic.org/index.php?apid=el_jardi_animat-204&pubt=8
https://store.steampowered.com/app/875300/De_Fobos_y_Deimos/
http://eljuande.com/ja-esta-disponible-per-a-descarregar-el-segon-numero-de-el-juande
https://www.fampa-valencia.org/wp-content/uploads/2020/05/guia-valenci%C3%A0.pdf
https://www.joventut-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


FORMACIÓ

Beques per a l’accés a la 
formació professional
Des de la Generalitat Valenciana, amb la 
intenció de fomentar l’accés dels alum-
nes al primer curs d’ensenyaments a les 
ensenyances de Formació Professional 
Inicial del sistema educatiu correspo-
nents a determinats cicles de les famílies 
professionals d’Electricitat i Electrònica, 
Energia i Aigua, Fabricació Mecànica, 
Instal·lació i Manteniment i Transport i 
Manteniment de Vehicles en centres edu-
catius públics de la Comunitat Valenciana 
per al curs 2019-2020, llancen una beca 
d’un màxim de 600€ i un mínim de 392’80€ 
per persona beneficiària.
El termini de presentació de sol·licituds 
serà del 1 de juliol al 19 de juliol de 2020, 
ambdós inclosos. Mitjançant una de les 
vies disponibles, preferentment a través 
de la via telemàtica.

+info

VOLUNTARIAT

Projecte EMYS-
Voluntariat 
Mediambiental

+info

FORMACIÓ/ORIENTACIÓ

Educaweb – Test del 
gran recorregut 
El tancament dels centres educatius 
a causa del coronavirus ha afectat el 
procés d’acompanyament per a oferir 
orientació acadèmica i professional.
El portal Educaweb posa a la teua 
disposició el Test del Gran Recorregut 
o GR. Eina d’autoaplicació per a 
acompanyar a l’usuari/a en el procés 
d’autoconeixement i d’identificar els 
aspectes que defineixen el seu perfil 
personal i professional; i, a partir 
d’aquesta reflexió, analitzar els estudis 
i les professions que més posen en joc 
aquest perfil.
Has de seguir tots els passos que 
s’estableixen en el GR. Com més atent o 
atenta llitges el seu contingut i com més 
sinceres siguen les teues respostes, més 
orientació podràs obtindre.

+info

PARTICIPACIÓ

XVI Premi Jordi Sierra i 
Fabra de literatura per a 
joves 2021
La Fundació Jordi Sierra i Fabra en 
col·laboració amb el Grup SM convoca la 
XVI edició d’aquest premi literari, amb la 
finalitat d’estimular en els i les estudiants 
espanyols i llatinoamericans el plaer per 
la creació literària i l’amor per la paraula 
escrita.
Podran optar al premi tots i totes les 
joves menors de 18 anys, de qualsevol 
nacionalitat, sempre que estiguen escrites 
en castellà. Les obres seran de narrativa 
i temàtica lliure i es podran presentar 
en qualsevol format o gènere fins al 5 de 
setembre de 2020.
Si eres amant de la lectura i l’escriptura, 
aquesta és una bona oportunitat de donar 
ales al teu talent. Anima’t, participa!

+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. 

±12—17 anys
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Torna Projecte Emys al Tancat de la Pipa, 
el voluntariat de ciència ciutadana per al 
seguiment de tortugues. Enguany, s’han 
organitzat 5 sessions de mostratge. Enca-
ra ets a temps d’inscriure’t a les sessions 
dels dies 20, 23 i 26 de juny. No pots per-
dre l’oportunitat de participar de l’estudi 
de tortugues autòctones a una àrea de 
reserva. Els ajudes?

Inscriu-te al formulari.

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=14700&version=amp#p_3
https://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/
http://www.eurodesk.es/program/xvi-premio-jordi-sierra-i-fabra-de-literatura-para-jovenes-2021
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5GaiJOykf0tKZOT3xI1_v4Ls2axwzKx_PYStzMKAqCavpQw/viewform
https://www.joventut-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



