
SENSIBILITZACIÓ

Voluntariarte
Si tens entre 12 i 18 anys, la Plataforma 
de Voluntariat d’Espanya et convida 
a participar en la novena edició del 
certamen Voluntariarte. Aquest projecte 
de sensibilització convida als participants 
a crear relats o dibuixos, amb els quals 
explicar que és el voluntariat i, sobretot, la 
seua importància.
Enguany, a causa de la situació actual, es 
demana que els treballs responguen a la 
següent pregunta: Com creus que serà 
el voluntariat després d’aquesta crisi 
sanitària?

+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

#11

CULTURA

Projecte portaveu ‘Units 
en la diversitat’
Portaveu és una invitació a mirar el 
món, a evocar i convocar emocions a 
través de la fotografia. Un concurs i 
un viatge educatiu, convida als joves a 
prendre la seua destinació en les seues 
pròpies mans, a pensar en el bé comú 
i a reivindicar la diversitat d’idiomes i 
cultures com a font de riquesa per a fer 
avançar la idea europea. 
Aquest concurs adreçat a alumnat 
de quart de l’ESO, Batxillerat i Cicles 
Formatius de Grau Mitjà, va tindre com a 
objectiu promoure el plurilingüisme i el 
respecte per la diversitat de cultures. Ara 
ja pots conéixer el resultat
Des del 23 de juny es pot visitar a l’Aula 
Capitular del Centre del Carme. La visita 
és gratuïta amb reserva prèvia.

+info

SOSTENIBILITAT

“ODS en marxa”
“ODS EN MARXA” és la continuació del 
compte d’Instagram d’ODS JOVES A CASA, 
on es busca que la joventut transforme 
el món a través del desenvolupament 
sostenible, oferint un canal d’informació i 
formació entorn dels Objectius del desen-
volupament Sostenible (ODS) que marquen 
l’Agenda 2030.
És moment de posar-se en marxa, t’ani-
mes?

+info

FORMACIÓ

Quadernets de repàs 
descargables per a 
secundària
Manu Velasco, professor i creador de 
blog «Ajuda per a mestres», ha publicat de 
manera gratuïta una sèrie de quadernets 
per a descarregar diferents assignatures 
tant per a primària com per a secundària.
L’editorial La Calesa ha fet un compendi 
de pàgines, continguts i exercicis 
especialment interessants de les seues 
col·leccions d’Educació Primària i 
Secundària, referents a ortografia, 
lectura comprensiva, expressió escrita, 
Matemàtiques i càlcul ABN. Els ha 
organitzats tots en uns fantàstics 
quaderns de repàs i tasques classificats 
per cursos i els han posat de manera 
gratuïta a la disposició de tots els docents, 
famílies i joves en general.

+info

https://www.consorcimuseus.gva.es/centro-del-carmen/exposicion/projecte-portavoz-units-en-la-diversitat/
https://www.instagram.com/ods_enmarcha/?hl=es
https://plataformavoluntariado.org/voluntariarte/
http://www.ayudaparamaestros.com/2020/03/cuadernillos-de-repaso-descargables.html


IGUALTAT

Confinades però no 
callades: directes sobre 
les realitats LGTB+
Lambda, Col·lectiu LGTB + per la diversitat 
sexual, de gènere i familiar, llança una 
sèrie de 10 taules de debat baix el títol 
“Confinades però no callades” que recull 
les reivindicacions del col·lectiu LGTB + en 
els espais públics, educatius, esportius, o 
sanitaris com el de la salut mental.
Aquests directes seran retransmesos 
entre el 22 de juny i el 10 de juliol a través 
del perfil de Lambda a Twitch.
Encara queden taules molt interessants, 
no te les pots perdre!

+info

CULTURA

Esplai IVAM. Escena 
experimental al museu
L’Institut Valencià d’Art modern ha pro-
gramat Esplai IVAM. Escena experimental 
al museu, una iniciativa que es realitzarà 
tots els divendres del mes de juliol amb 
diferents sessions de música en directe. 
Els dies 3, 10, 17 i 24 a partir de les 21.30 
podràs escoltar i gaudir de la música i 
les performances de diferents grups com 
ara Crudo Pimento o Los Detectives. Per a 
inscriure’t només has d’enviar un e-mail a 
actividades@ivam.es indicant el teu nom, 
l’activitat a la qual vols assistir i apuntar a 
una persona que et podrà acompanyar.

+info

FORMACIÓ

Programa Jove 
Oportunitat (JOOP) 
Jove Oportunitat - JOOP és un programa 
dissenyat i organitzat per l’Institut 
Valencià de la Joventut (IVAJ) per a 
motivar i orientar a joves d’entre 16 i 
21 anys que han abandonat els estudis. 
En el CMJ de Patraix, encara queden 
places disponibles. Podeu cridar-nos 
i us donarem tota la informació, al 
962087913. 

+infoPARTICIPACIÓ

170 Accions per a 
transformar el món
Inspira’t amb 170 accions per a trans-
formar el món. Aquest llibre conté deu 
suggeriments diaris per a cada Objectiu 
de Desenvolupament Sostenible sobre 
com pots canviar les coses en el món que 
t’envolta. Una gran eina per a aprendre 
mecanismes que ens ajuden diàriament a  
assolir els ODS i fer del món un lloc millor 
per a tothom.

+info

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

Premis Juvenils de 
Literatura Breu
Un any més l’Ajuntament de Mislata 
convoca aquests premis de literatura 
breu. Podran participar joves de 12 a 20 
anys residents en la Comunitat Valencia-
na, a títol individual o col·lectiu. Podran 
presentar obres de narrativa i poesia, en 
valencià i en castellà.
El termini de presentació s’establirà el dia 
de la publicació de l’extracte de la convo-
catòria en el BOP.

+info

http://www.mislatajove.org/noticies/i/31458/144/xxvi-premis-juvenils-de-literatura-breu
https://www.twitch.tv/lambdavalencia
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/08/170Actions-web_Sp.pdf
https://www.ivam.es/es/actividades/esplai-livam-escena-experimental-al-museu/
http://www.ivaj.gva.es/es/agenda-general/-/asset_publisher/fRJySVXbiS28/content/el-programa-jove-oportunitat-joop-es-una-resposta-valenciana-a-l-abando-educatiu-primerenc
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OCI EDUCATIU

A la mar 2020
El Programa lliure d’estiu, de la campanya 
d’activitats nàutiques de la Generalitat ‘A 
la mar 2020’, està dirigit a l’aprenentatge 
i difusió dels esports nàutics i al coneixe-
ment, conservació i respecte del medi 
marí, amb especial atenció als i les joves.
A partir del 2 de juliol comunicaran nous 
terminis d’inscripció. Estigues atent/a.

+info

ESPORTS

Escoles esportive 
d’estiu
Adaptades a la nova normalitat i a les 
mesures de seguretat corresponents 
com ara la formació de grups reduïts, la 
Fundació Esportiva Municipal t’ofereix la 
possibilitat de participar en escoles d’es-
tiu esportives. Aquestes escoles tenen lloc 
en diferents poliesportius de la ciutat i van 
dirigides a joves fins als 16 anys. En funció 
de l’activitat, les dates de realització de les 
escoles varien entre juliol, agost i la pri-
mera setmana de setembre. Les activitats 
en les quals pots participar són: futbol 
femení, bàsquet, hoquei, esgrima, karate i 
multi esport. Gaudeix de l’esport a l’estiu!

+info

http://escolesdelamar.gva.es/presentacion.php
http://www.fdmvalencia.es/les-escoles-esportives-destiu-tornen-en-una-nova-edicio/

