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L’oca de la desescalada 
Ja coneixes les quatre fases del pla de 
transició cap a la nova normalitat? Cadas-
cuna d’aquestes fases contempla una sèrie 
de mesures per a anar deixant arrere el 
confinament que ens ha tingut sense eixir de 
casa durant més de mes i mig. Et propo-
sem conéixer-les mentre jugues a aquest 
particular joc de l’oca il·lustrat per Javirroyo 
i publicat per El País.
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Imprimibles 
#museuacasa
Els imprimibles de #Museuacasa són un 
recurs educatiu per a conéixer el patrimoni i 
museus de la ciutat en aquest temps d’incer-
tesa. Cada setmana es publicarà diferents 
propostes d’activitats que podràs imprimir o 
bé treballar-los directament des de l’ordina-
dor amb ajuda d’un programa d’edició.
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II Concurs literari 
relats confinats
En aquesta segona edició del Concurs Lite-
rari de poesia i relats confinats, et conviden 
al fet que escrigues històries i missatges 
sobre el nostre compromís com a joves en la 
lluita contra les violències masclistes.
Anima’t a contar històries que superen els 
estereotips de gènere, que parlen d’apode-
rament, de noves maneres de relacionar-se 
entre homes i dones des de la igualtat i les 
cures.
• Temàtica: contra les violències masclistes
• Terminis: del divendres 24 d’abril al diven-
dres 29 de maig
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Concurs: com veus la 
naturalesa des de la 
“finestra”. 
Des de la Fundació BIOPARC proposen un 
concurs amb el qual volen que els partici-
pants compartisquen la seua visió sobre les 
conseqüències en la naturalesa del confina-
ment produït per l’alarma sanitària.
Des de l’esclat de la crisi i la declaració de 
l’estat d’alarma, hem vist diferents efectes 
que aquest esdeveniment ha tingut sobre la 
naturalesa, com  animals silvestres passe-
jant per nuclis urbans o cúpules de conta-
minació que desapareixen sobre les ciutats. 
Amb aquest concurs es vol crear un espai 
perquè ens comptes la teua versió més 
creativa i original d’aquests i altres impactes 
del confinament.
En referir-se a la «finestra» volen fer re-
ferència a totes aquelles portes, accessos 
i canals que tenim per a observar, admirar 
i contemplar la naturalesa, tant en el seu 
sentit més ampli com en el seu sentit més 
concret. Aquestes finestres, per tant, no sols 
són les finestres i balcons de les nostres 
llars, sinó que també són els dispositius a 
través dels quals la coneixem: telèfons inte-
l·ligents, ràdios, televisors, tauletes, etc.
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Arbolapp
Aplicació gratuïta amb la qual podràs reco-
néixer els arbres del teu voltant!
Arbolapp és una iniciativa del Consell Su-
perior d’Investigacions Científiques (CSIC) 
impulsada per la seua Vicepresidència 
Adjunta de Cultura Científica i el Real Jardí 
Botànic (RJB). Compta amb finançament de 
la Fundació Espanyola per a la Ciència i la 
Tecnologia (FECYT).
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Facebook: Regidoria de Joventut Ajuntament de València
Twitter: @JoventutVLC
Instagram: joventutvlc
Youtube: Joventut VLC - Ajuntament de València
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https://elpais.com/infografias/2020/04/oca/ELPAIS_Oca_de_la_desescalada.pdf
https://cultural.valencia.es/es/activitats/imprimibles-de-museusacasa/
http://www.arbolapp.es/
https://www.ymca.es/
https://www.bioparcvalencia.es/concurso-naturaleza-a-traves-ventana/
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


SOSTENIBILITAT

Tancat de la Pipa
L’àrea de Reserva del Tancat de la Pipa ens 
ofereix una àmplia varietat de propostes 
i activitats relacionades amb la Reserva 
Natural del Parc de l’Albufera.
Podeu trobar des de cursos d’observació 
d’ocells, tutorials en el seu canal de Youtube, 
infografies molt interessants així com varie-
tat de propostes i inciatives, que ens perme-
ten prendre consciència de la necessitat de 
la conservació i cura del nostre ecosistema.
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FUNDACIÓ ANAR- 
Telèfon d’Ajuda a 
Xiquets i Adolescents
L’equip de professionals de Fundació ANAR 
t’ofereix ajuda a través del seu telèfon 
gratuït 900 20 20 10. Si no pots parlar, pots 
enviar un e-mail o comptar en el seu xat el 
que et passa. Atenció 24 hores.
Qualsevol comunicació és anònima i confi-
dencial:
• No els apareix el teu número de telèfon en 
les seues pantalles.
• La teua trucada no apareixerà en la factu-
ra telefònica.
• No els has de donar les teues dades identi-
ficatives si no vols.
• La conversa només quedarà entre tu i 
ells, sense importar el que els comptes. Cap 
familiar ni professional coneixerà el que els 
comptes si no vols.
Si necessites ajuda, la seua intervenció tras-
lladarà el cas a les autoritats i organismes 
competents si és necessari.
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Enquesta per a joves: 
Apostes? quant 
jugues?
La Universitat de València està investi-
gant sobre els jocs d’apostes i d’atzar. I et 
convida al fet que emplenes una enquesta 
que fa referència a la teua participació 
en els jocs en els quals hi ha una aposta 
econòmica pel mig (loteries, travesses, 
escurabutxaques, bingo, apostes online, 
pòquer online, etc.). També hi ha alguna 
pregunta sobre l’ús de les tecnologies 
de la informació, com el mòbil, les xar-
xes socials, etc. Som conscients que les 
condicions actuals d’aïllament derivades 
del COVID-19 han modificat radicalment 
la nostra vida, de manera que la majoria 
de les preguntes que apareixen faran 
referència als jocs en els quals participa-
ves just abans de les mesures d’aïllament 
social, però també a quins jugues ara, si 
és que ho fas. Les respostes són absolu-
tament anònimes i ningú coneixerà la teua 
identitat, és molt important que respon-
gues amb sinceritat. Respondre-ho no et 
portarà més de 10 minuts. Moltes gràcies 
per la teua col·laboració!
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Dossier cicles formatius
Vols realitzar un cicle de grau mitjà o supe-
rior? En la pàgina de la Generalitat Valen-
ciana (GVA) pots trobar un dossier amb tots 
els cicles formatius i saber en què centres 
educatius els pots realitzar.
L’accés a la Formació Professional pot 
realitzar-se de 2 formes clarament diferen-
ciades:
• Una, l’accés directe, si es tenen els requi-

sits acadèmics necessaris.
• Una altra, l’accés a través d’una prova, si 

no es reunixen els requisits acadèmics.
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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

#7

https://tancatdelapipa.net/
http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1
https://www.anar.org/necesitas-ayuda-telefono-ninos-adolescentes/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSkGdGTda28r6rudc9VUZnlf3QG8qGUnr5y2gVHjYoPeooWA/viewform
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



