
INFORMACIÓ

Desescalapp 
El procés de desescalada està provocant 
molts dubtes entre la ciutadania. Cada 
Comunitat Autònoma segueix un ritme 
diferent i cada passe a una nova fase ve 
acompanyat de novetats que no sempre 
són senzilles d’entendre. Però la tecnolo-
gia també pot tirar-nos una mà en aquest 
sentit. Desescalapp és una plataforma 
interactiva amb informació ciutadana so-
bre la desescalada i sobre què es pot fer 
en cadascuna de les seues fases. Extrau 
la informació del BOE i l’explica d’una ma-
nera accessible per a totes/us. Aquesta 
plataforma, amb només introduir el teu 
codi postal, t’ofereix tota la informació 
sobre la fase de desescalada en la qual es 
troba el teu municipi. 

+info

FORMACIÓ

UNICOOS
El professor David Lacalle ha creat Uni-
coos, una acadèmia en línia gratuïta que 
a través de vídeos explicatius ensenya 
matemàtiques, física, química, tecnologia i 
dibuix tècnic a estudiants de Secundària i 
Batxiller. També permet compartir dubtes, 
accedir a teoria, exercicis resolts, i exà-
mens d’autoavaluació per a aprendre de 
la forma més amena possible.
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FORMACIÓ

Escola a casa
Escola Valenciana vol que aquest temps a 
casa no siga temps desaprofitat. Per això 
mateix, donada la suspensió de l’activitat 
escolar, posem a la disposició de totes les 
Amigues i Amics d’Escola Valenciana un 
conjunt de recursos didàctics que tots i 
totes poden realitzar des de casa. Portem 
l’Escola a casa!
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FORMACIÓ

Programació amb 
Minecraft
Curs gratuït per aprendre programació 
mitjançant el joc Minecraft Education Edi-
tion. A través d’una sèrie de lliçons guia-
des els i les alumnes aprendran conceptes 
de programació d’ordinadors i habilitats 
de pensament computacional. Amb el 
curs podran construir una ciutat amb una 
xarxa de carreteres, edificis, parcs, ... Tot 
a través de la programació.
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CULTURA

Misteri al Botànic
Converteix-te en detectiu. Un assassinat, 
sis sospitosos, set pistes i un espectacular 
jardí. Al llarg de 7 panells interactius, que 
posaran a prova la teua perspicàcia i els 
teus coneixements en Botànica, tindràs 
l’oportunitat de trobar al culpable. Quan 
això passe pots acostar-te i jugar, no 
obstant això també ho pots fer des de 
casa. Amb el patrocini de la FECYT, les 
unitats de Cultura Científica del Real Jardí 
Botànic, CSIC, a Madrid i del Jardí Botànic 
de la Universitat de València, han preparat 
aquesta peculiar proposta divulgativa, en 
els idiomes espanyol, anglés i valencià.
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MOBILITAT SOSTENIBLE

Ajudes per a la compra 
de bicis i patinets 
La Generalitat Valenciana ha anunciat 
ajudes directes de fins a 250 euros per a 
fomentar l’adquisició de bicicletes i pati-
nets. Es podran sol·licitar a partir del 15 
de juny. La tramitació d’aquestes ajudes 
serà un de les comeses que amb caràc-
ter immediat emprendrà la nova Oficina 
Valenciana de la Bicicleta. Les persones 
interessades a accedir a aquestes ajudes 
per a la compra de vehicles individuals 
sostenibles, que hauran de complir amb 
el requisit únic de ser residents en la 
Comunitat, podran consultar el llistat de 
comerços adherits a la campanya en una 
pàgina web habilitada per a tal fi per la 
Conselleria de Mobilitat.
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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

#8

https://www.desescalapp.com/
https://twitter.com/generalitat/status/1260896885835005952
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=858247
http://www.jardibotanic.org/misteri/misterio.php
https://www.unicoos.com/
https://canteradeempresas.com/programacion-con-minecraft/
https://escolavalenciana.org/web/escolaacasa/
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


IDIOMES 

Write & Improve
Si et tornen boig o boja els writing en an-
glés, ací tens una ajuda Write & Improve 
és un servei gratuït de Cambridge English 
per a estudiants d’anglés que volen prac-
ticar l’expressió escrita en anglés. Envies 
la teua redacció i reps una resposta en 
qüestió de segons on s’avaluarà l’ortogra-
fia, el vocabulari, la gramàtica i l’estil en 
general.
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IGUALTAT 

Pasapalabra afectivo-
sexual LGTBI 
Educatolerancia és la web d’Educació, 
Tolerància i Drets Humans de Moviment 
contra la Intolerància. Un espai on trobar 
recursos educatius per a treballar des de 
l’EDUCACIÓ la TOLERÀNCIA, la SOLIDARI-
TAT i els DRETS HUMANS i per a construir, 
entre tots i totes, una societat en la qual 
no tinga lloc a la INTOLERÀNCIA i totes 
les seues manifestacions. Ens llancen un 
repte per a commemorar el passat 17 de 
maig, dia internacional contra la LGTBIFO-
BIA. Us atreviu amb el pasapalabra Afec-
tiu-sexual LGTBI. Us proposem esbrinar 
quan saps del tema
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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://writeandimprove.com/
http://www.educatolerancia.com/pasapalabra-afectivo-sexual-lgtbi/
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



