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Jo practique 
#ciberbontracte
Des de la Unitat d’Atenció i Intervenció del 
PREVI i des de la direcció general d’In-
clusió Educativa, presenten la campanya 
‘Jo practique #CiberBonTracte’. A través 
d’infografies i píndoles informatives, volen 
recordar a les famílies i l’alumnat quines 
són les recomanacions per a utilitzar 
internet i les xarxes socials de manera 
segura i adequada. Així mateix, informar 
sobre les vies de comunicació o denúncia 
de possibles casos de ciberassetjament, 
sexting o grooming, entre altres. Tots i 
totes ens hem de comprometre amb el bon 
tracte també a internet i xarxes socials.
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CCCC_Arquilecturas. 
L’arquitectura del paper
Una activitat didàctica i lúdica per a 
realitzar en família. Pràctiques d’arquitec-
tura  mitjançant material adaptat; amb els 
recursos amb els quals comptem habitual-
ment en la nostra llar podrem aprendre 
jugant. Descobrir les nostres llars a escala 
arquitectònica i espacial. El sentit de cada 
element i la seua ubicació, així com l’ús de 
cada espai, per a fer una nova lectura de 
l’arquitectura domèstica. Aquesta setma-
na et proposem descobrir la riquesa del 
paper a través d’un joc de papiroflexia molt 
més lliure, decidint a cada pas com seguir 
en funció del que obtenim amb cada cort. 
Generar volums a partir de fulles de foli, 
fullets, portades de revistes, cartons de 
caixes o el que trobes per casa.
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Concurs d’art joventut 
amb els refugiats – 
ACNUR
Mostra la teua creativitat i ajuda a les 
persones refugiades. Necessitem que-
dar-nos a casa per a detindre la propaga-
ció del coronavirus. Però, què passa amb 
els milions de persones que han hagut de 
fugir de les seues llars a causa de la gue-
rra? Si té entre 12 i 25 anys, pots ajudar 
a les persones refugiades fent un dibuix o 
un còmic per a compartir el missatge que 
#todoelmundocuenta en la lluita contra el 
virus, incloses les persones refugiades. 
Les millors creacions seran ANIMADES i 
compartides amb els 8 milions de se-
guidors de l’ACNUR a tot el món. La data 
límit és el 10 de juny, però et recomanem 
compartir les teues creacions al més 
prompte possible, ja que el nostre objectiu 
és publicar les millors regularment en les 
nostres plataformes.

+infoOCI EDUCATIU

#EducaFilmotecaEnCasa
Davant el tancament de cinemes i centres 
educatius, Filmoteca Espanyola anuncia 
el llançament de #EducaFilmotecaEnCasa, 
l’alternativa online del seu projecte educa-
tiu que permetrà a estudiants i docents de 
tota Espanya gaudir des de les seues llars 
de les sessions de cinema espanyol. Igual 
que en la iniciativa presencial, el progra-
ma està dirigit a estudiants de Secun-
dària, Batxillerat i Formació Professional.
Consulta el seu web i descobreix un munt 
de títols i recursos per a gaudir del cine-
ma com mai ho havies fet abans. 
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Educamoscontigo 
Són un grup d’estudiants, Educadors i 
Psicòlegs Educatius de les Facultats de 
Psicologia i Formació del Professorat i de 
l’Educació de la Universitat Autònoma de 
Madrid que, al costat d’altres professionals 
experts en educació, volen acompanyar-te 
en aquest període de confinament. Ofe-
reixen gratuïtament suport i assessora-
ment per a famílies, estudiants i docents 
des d’Educació Infantil fins a FP i Batxillerat.
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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. 

±12—17 anys
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http://www.ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/inici
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/mc/fe/comunes/noticias/2020/05/educafilmotecaonline.html
https://www.consorcimuseus.gva.es/aprende/cccc_arquilecturas-larquitectura-del-paper/
https://www.acnur.org/concurso-de-arte-juventud-con-los-refugiados.html
https://educamoscontigo.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


OCI INCLUSIU

Signem la col·lecció de 
l’IVAM
Signem la col·lecció de l’IVAM, pretén faci-
litar l’aprenentatge i el coneixement de les 
obres clau de l’art del segle XX pertanyents 
al fons del museu. Les càpsules audiovisuals 
creades en col·laboració amb FESORD, pre-
tenen apropar aquestes peces a les perso-
nes sordes, mitjançant vídeos adaptats.
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Donem-li sentit- Consells 
pràctics per a joves 
durant el confinament
Durant els dies de recolliment a casa tenim 
una gran oportunitat: aprofitar per a pa-
rar, observar en el nostre interior, trobar 
sentit a tot el que es mou fora i tot el que es 
remou en el que sentim. També tenim una 
oportunitat per a compartir, agrair al món 
la solidaritat i crear comunitat, crear i gau-
dir fins i tot en la soledat. Però... Quin sentit 
té tot el que estem vivint? Et donem algunes 
idees per a trobar-li el sentit.
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Hogwarts Escape Room
Totes les persones amants dels escape 
rooms i de tot el relacionat amb el món 
de Harry Potter, no podreu contindre 
l’emoció en descobrir que han creat un 
escape room inspirada en Hogwarts. 
Aquesta gran idea és una creació de 
Sydney Krawiec, Bibliotecària dels Serveis 
Juvenils de la Biblioteca Pública de Peters 
Township en McMurray. És el teu primer 
any a l’Escola de Bruixeria i Fetilleria de 
Hogwarts i no podries estar més emocio-
nat. Quan puges a la sala comuna, el vos-
tre Prefecte diu que jugareu a un joc molt 
comú entre els muggles. Llavors tanquen 
la porta i us deixen atrapats.  Haureu 
d’eixir de l’habitació sense usar la màgia. 
Ho aconseguireu?
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I Concurs 
d’interpretació musical 
online/ #musicaencasa
El concurs «Y tú, ¿qué?» premia les millors 
reflexions i expressions sobre una sèrie 
de temes que són d’interés quotidià per 
a adolescents i joves. Dirigit a adoles-
cents i joves de tota Espanya. Podran 
presentar-se al concurs, treballs rea-
litzats per joves o grups de joves sense 
un mínim de components, pertanyents a 
centres educatius o associacions juvenils. 
Convocat per Fundació d’Ajuda contra la 
Drogoaddicció (FAD) en col·laboració amb 
el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat, organismes i entitats pertanyents 
a diverses Comunitats Autònomes, així 
com la Plataforma d’Infància d’Espanya.
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Facebook: Regidoria de Joventut Ajuntament de València
Twitter: @JoventutVLC
Instagram: joventutvlc
Youtube: Joventut VLC - Ajuntament de València

Troba tota la 
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Esta actiu el servei 
de préstec de llibres 
electrònics a través de 
la plataforma eBiblio. 
Si vols accedir al préstec de llibres elec-
trònics a través de la Plataforma e-Biblio i 
encara no tens carnet de biblioteca pública, 
sol·licita un carnet temporal enviant un mis-
satge al correu bibliotecasmunicipales@
valencia.es. D’altra banda, a més de donar 
a conèixer el recurs dels audiollibres, la 
programació habitual de contacontes s’ha 
traslladat a les xarxes socials per amenit-
zar el confinament als més xicotets de la 
casa, també amb vídeo sessions de lectura 
de poesia, animació lectora i recomana-
cions de llibres. 
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http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/salut/Demosle-sentido-Jovenes.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflNxNM0jzbZJjUqOcXkwhGTfii4CM_CA3kCxImbY8c3AABEA/viewform?fbzx=3004342020712475018
https://www.campusfad.org/ytuque/concurso/
http://www.valencia.es/ayuntamiento/redbibliotecas.nsf/
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
https://www.ivam.es



