
MÚSICA

Concurs de rap
L’editorial Bromera i la youtuber valen-
ciana i mestra de música Teresa Patapum 
s’han aliat amb l’objectiu que l’alumnat 
puga passar una estona divertida i gaudir 
de la música: un concurs de rap. Han 
llançat endavant aquesta proposta per 
a fer des de casa: un rap on els xiquets 
i les xiquetes expliquen com estan vivint 
aquests dies o com se senten. A més pen-
jaran els vídeos a YouTube i sortejaran 
diversos premis. Per participar al concurs 
de rap, teniu de temps fins que s’acabe el 
confinament.

+info

OCI/ IGUALTAT

Videojoc 200 y + 
El Museu del Prado s’ha convertit en 
l’escenari d’un videojoc on les persones 
protagonistes visitaran les èpoques de di-
ferents dones artistes, reivindicant el seu 
inestimable llegat. En el seu camí, troba-
ran picades d’ullet pròpies de la fantasia, 
de la ciència-ficció o de l’humor (fantas-
mes, robots, màquines del temps, dones 
sense rostre…) amb l’objectiu d’ajudar-nos 
a aprofundir en les històries que es con-
serven en aquesta institució centenària, al 
costat de les seues pintures.

+info

LECTURA/ IDIOMES

Audiollibres en 
anglés
Audible ofereix una sèrie d’audiollibres 
gratuïts durant el temps que dure la 
quarantena per coronavirus. Aquesta 
col·lecció gratuïta es troba sota un nou 
servei anomenat Stories.
En aquesta secció les històries en anglés 
estan dividides en diferents categories, 
segons l’edat i la temàtica.

+info

CULTURA

Astronomia a 
Instagram
Vols conèixer i informar-te sobre l’as-
tronomia? @Unidadastronomica és un 
Atles del cel d’un compte d’Instagram on 
publiquen informació actualitzada i diària 
sobre estrelles, planetes, constel·lacions i 
esdeveniments astronòmics.

+info

FORMACIÓ

Blogs amb recursos 
per al estudi a casa
Trobaràs diferents blogs creats per do-
cents o experts que inclouen continguts 
des de primària a batxillerat. T’ajudaran 
per a repassar i fer exercicis pràctics. 

+info

ESPORTS

#EF a casa
Recull de diferents propostes per realit-
zar algun tipus d’activitat física durant 
aquests dies de confinament a casa, sols o 
amb altres membres de la vostra famí-
lia, en espais reduïts i sense o amb poc 
material.

+info

#EF a casa

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

#2

http://www.bromera.com/pub/premsa/Bases_Concurs_RAP_DEF.pdf?utm_campaign=but_musica_difusio&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/blogs-recurso-casa/?fbclid=IwAR2rw_h8oUm0IEpbsMTi30U8o1wv8hWAGku76WwR0Fus5MTJ5QLaP5nVrKk
https://www.museodelprado.es/actualidad/multimedia/videojuego-doscientas-y-mas/69949937-9cbf-46a7-ce0b-f45e5c9724da
https://sites.google.com/view/ef-a-casa/inici?authuser=0
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122354011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dccs_sbtp-0-3
https://www.instagram.com/unidadastronomica/
https://www.youtube.com/channel/UC6V_CfYArPlTh_36WAzcx-A
https://www.juventud-valencia.es
https://www.instagram.com/joventutvlc/
https://twitter.com/aytoVLCjuventud
https://www.facebook.com/RegidoriaJoventutVLC/


LECTURA

Còmics digitals
Alguns autors, com el dibuixant de comics 
El Torres o els autors del bosc han pujat 
tots els seus llibres/còmics gratis per a 
qui els vulga gaudir. El primer enllaç us 
portarà a les xarxes socials dels autors i 
als enllaços directes dels documents en 
els quals estigueu interessats i interessa-
des a llegir i gaudir. Y el segón us portarà 
directes als comics.

+info

CULTURA

Harry Potter at Home
L’escriptora britànica J.k.Rowiling ha 
creat la plataforma «Harry Potter at Ho-
me»(Harry Potter a casa) perquè xiquets, 
pares i professors puguen donar “un 
toc de màgia als seus dies d’aïllament 
preventiu pel coronavirus. Harry Potter A 
casa: activitats gratis per a tota la família. 
A través de la pàgina web els afeccionats 
al mag anglés podran accedir a activi-
tats, articles, concursos, puzles, i vídeos 
“màgics” sobre les aventures d’Harry, 
Hermione i Ron.

+info

OCI

Programa d’oci, 
Associació Asperger 
L’Associació Asperger de Múrcia, ha pre-
parat un complet PROGRAMA D’OCI per 
als dies de quarantena, que pots desca-
rregar en format PDF. En aquest progra-
ma pots trobar activitats de qualsevol 
tipus per a realitzar-les a casa amb els 
més menuts, des d’esport o música, sèries 
i pel·lícules, recomanacions de lectura, 
cuina a casa, museus virtuals fins a ma-
nualitats i jocs de qualsevol tipus.

+info

OCI/ IDIOMES

Enjogassat
Enjogassa’t és el joc un joc en línia per a 
aprendre valencià d’una manera diverti-
da. Els usuaris jugaran amb els animals 
mitològics Arrancalèxic, Bufaaccents i 
Tombaerrors. El món 0 té 7 lliçons: Estrela 
fugaç, Cometa, Radar, Meteorit, Asteroi-
de, Lluna, Refranys, tots amb continguts 
especials. Per a poder accedir al joc sim-
plement cal registrar-se, no cal baixar res 
d’internet, i es pot jugar amb dispositius 
diferents: tauletes, ordinadors i telèfons. 

+info

FORMACIÓ

Informàtica de 
secundaria
Informàtica de Secundària és una pàgina 
web elaborada per als alumnes d’Educa-
ció Secundària Obligatòria que cursen 
l’assignatura optativa d’Informàtica.
Podreu trobar activitats, recursos, 
enllaços a aplicacions web, etc. que els 
alumnes de l’assignatura optativa d’In-
formàtica utilitzaran al llarg dels quatre 
cursos de la E.S.O.

+info

PARTICIPACIÓ

Coronavirus 
Community Lab 
Educaixa  posa en marxa un portal a 
través del qual es convida a la població a 
presentar projectes de ciència ciutadana 
que milloren la gestió de la crisi del Coro-
navirus a escala urbana (projectes per a 
millorar la salut física i mental, nutrició, 
descans...). Es dirigeix especialment a 
alumnes de 2n cicle d’ESO i Batxillerat. 
Les tres millors iniciatives obtindran un 
premi doble. El propòsit principal és la 
creació d’un repositori on s’acolliran totes 
les iniciatives de ciència ciutadana per 
donar-los visibilitat, difusió i fomentar així 
sinergies i crear una xarxa de solucions a 
l’abast de tot el món.

+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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https://www.dropbox.com/sh/29bc0r7sjgncwd6/AAADLT5frBFJCBgFhpDdOoOza?dl=0
https://www.educaixa.com/ca/coronavirus-community-lab
https://www.wizardingworld.com/collections/harry-potter-at-home
http://informatica.desecundaria.com/index.html#bienvenidos
https://www.imageneseducativas.com/completo-programa-de-ocio-para-la-cuarentena/
http://www.dival.es/enjogassat/#!inici
https://www.youtube.com/channel/UC6V_CfYArPlTh_36WAzcx-A
https://www.juventud-valencia.es
https://www.instagram.com/joventutvlc/
https://twitter.com/aytoVLCjuventud
https://www.facebook.com/RegidoriaJoventutVLC/



