
FORMACIÓ

Incibe- 
Ciberseguretat
El Incibe - Institut Nacional de Cibersegu-
retat – posa a l’abast de tots i totes una 
sèrie de continguts amb els quals adoles-
cents i joves poden aprendre cibersegu-
retat, saber defensar-se del ciberasset-
jament, protegir la tablet, navegar segur 
pels videojocs com Fortnite, ser influencer 
de manera segura i previndre el robatori 
de dades.

+info

CULTURA

8A Edició de participa 
Méliès!
La Fundació La Caixa et convoca a la seua 
8a edició del concurs de curts Participa 
Méliès. Participar és molt fàcil! Només ne-
cessitaràs un dispositiu per gravar vídeo 
i posar en pràctica com a mínim un dels 
trucatges de Georges Méliès, l’inventor 
dels efectes especials, en el teu curtme-
tratge. Tens fins al 15 de maig!

+info

OCI EDUCATIU

Space Place
Us recomanem que visiteu el portal Space 
Place de la NASA on trobareu una gran 
selecció de recursos, vídeos i jocs per a 
conéixer els misteris de la Terra, el Siste-
ma Solar, l’Univers i la ciència i la tecnolo-
gia espacial. 

+info

OCI

Una aventura 
a l’Oceanogràfic
L’Oceanogràfic de la Ciutat de les Arts i les 
Ciències és el més gran aquari d’Europa 
i et convida a descobrir un autèntic parc 
marí que engloba els principals mars i 
oceans del planeta. És temps d’estar a 
casa però t’animem que realitzes la visita 
virtual que l’Oceanogràfic posa a la teua 
disposició. Descobreix des de casa les 
diferents espècies que habiten aquest 
immens aquari. 

+info

CULTURA

Teatroteca
Teatroteca, plataforma per a la gestió i 
el préstec de contingut digital del Centre 
de Documentació de les Arts Escèniques 
(CDAEM), posa a la disposició de tot el 
que vulga, més de 1.600 obres i especta-
cles teatrals. Funciona com un sistema 
de préstec bibliotecari: tu et registres i 
reserves l’obra que vols veure i a la qual 
tindràs accés durant dos dies per a des-
prés, retornar-la a la plataforma.

+info

CULTURA/SENSIBILITZACIÓ

Cossos en (in)Acció
La proposta Cossos en (in)acció es dirigeix 
a joves en xarxes socials. És una rea-
daptació online de la proposta educativa 
que es centrava en l’exposició “Temps 
convulsos. Històries i microhistòries en 
la col.lecció de l’ IVAM. Partint d’accions i 
dinàmiques educatives de caràcter crític 
i reflexiu pretén fomentar el pensament 
crític en els i les joves, en temes com la 
identitat, el gènere o el pas del temps. 

+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

#4

https://www.incibe.es/
https://www.ivam.es/es/actividades/cossos-en-inaccio/
https://www.participamelies.com/
http://teatroteca.teatro.es/opac/#indice
https://spaceplace.nasa.gov/
https://www.oceanografic.org
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


SALUT

Practica Salut
“Practica Salut” és una estratègia pre-
ventiva amb especial interés en l’àmbit 
educatiu i sociocomunitari. L’objectiu del 
programa és potenciar actituds positives 
cap al model d’estil de vida saludable i mi-
llorar les habilitats personals necessàries 
per a adoptar comportaments adequats 
davant de situacions de risc en el temps 
d’oci dels adolescents. 

+info

IDIOMES

Covid-19 learning 
support
Molts estudiants de tot el món no poden 
anar a escola en aquest moment. L’ús 
d’aquest lloc web LearnEnglish Teens 
pot ajudar-vos a continuar aprenent i 
practicant el vostre anglés a casa en 
aquest moment difícil. LearnEnglish Teens 
té molts vídeos, àudio i textos de lectura 
per a ajudar-vos a millorar les vostres ha-
bilitats en anglés i donar suport al vostre 
aprenentatge. 

+info

IVAJ

CarnetJove
L’IVAJ ha prorrogat la validesa del Carnet 
Jove expedit en la Comunitat Valencia-
na,en la seua modalitat clàssica, fins que 
finalitze l’estat d’alarma i es reprenga 
l’atenció presencial en els punts d’emissió.
Esta validesa s’aplica a aquells Carnets 
Jove clàssics que hagen caducat o cadu-
quen entre el 16 de febrer de COVID-19.

+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

#4

https://practicasalut.wordpress.com/inici/
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/covid-19-learning-support
http://www.ivaj.gva.es/va/agenda-general/-/asset_publisher/fRJySVXbiS28/content/prorroguem-la-validesa-del-carnet-jove-fins-que-finalitze-l-estat-d-alarma-per-covid-19?redirect=http://www.ivaj.gva.es/ca/agenda-general%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_fRJySVXbiS28%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
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

