
CINEMA

Diversitat en curt
5 curtmetratges, entre 5 i 11 minuts, 
sobre la diversitat sexual i afectiva, els 
realitzadors i les obres són: Isabel Coixet- 
Normal, Judith Colell - Aniversari, Miguel 
Boch- Todo saldrá bien, pingüino, Carla 
Subirana- Júpiter i Mart, i Isaki Lacuesta- 
Besar-et com un home.

+info

OCI

Dirty Fridge 
L’editorial Perrolokogames allibera el 
seu joc de taula “DIRTY FRIDGE” un joc 
de cartes en el qual poden jugar des de 
2 a 6 jugadors amb una duració de 5 a 
10 minuts, ens motiva a redimir-nos del 
greixum del nostre frigorífic, amb l’objec-
tiu d’aconseguir la nevera més neta entre 
totes les persones jugadores.
És tan fàcil com entrar a l’enllaç, posar la 
contrasenya, descarregar el PDF i ... llest 
per a imprimir!

+info

LECTURA

Els llibres de Sénia
La BookTuber Sénia, amb capítols d’una 
durada de quatre minuts, fa un anàlisi al 
voltant d’un tema d’actualitat i et reco-
manarà una sèrie de llibres sobre temes 
com a immigració, identitat i gènere, els 
clàssics actualitzats o la novel·la.

+info

FORMACIÓ

Jo te ajude amb ‘La 
Sele’
És un compte d’Instagram d’estudiants 
on organitzen classes col·laboratives, 
sessions de dubtes, bancs d’apunts, 
entre altres, per a aquelles persones que 
estan cursant 2n de Batxillerat i vulguin 
aprofitar al màxim la seua quarantena. 
¿Biosanitari, tecnològic, humanitats, arts, 
ciència socials...? Que ni la selectivitat ni el 
COVID-19 puguin amb tu!

+info

OCIO

#ARA.NOSALTRES// 
#JOVESDESDECASA 
// OciEducatiu.info
En aquestes setmanes de confinament 
a casa, sorgeixen diferents iniciatives 
de joves per a compartir moments d’oci 
amb altres persones de la seua edat. Et 
convidem al fet que participes dels reptes 
i activitats que et proposen i on les prota-
gonistes sou vosaltres.

+info

OCI

Acadèmia 
d’inventors
Trobaras formacions de les rames 
STEAM. Classes de robòtica, programa-
ció, mecànica i ciència. Tots els dies a les 
17:00 h online i gratuïtes, emissió i xat en 
directe.

+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

#1

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGqsHW77DVq8ikRUCjPsvASzpJNRhBDm_
https://twitter.com/PerrolokoGames/status/1238401595429269505?s=20
https://m.youtube.com/channel/UCenVzT7NDOQQH62WcYWBS0w
https://www.lasnaves.com/proyectos/els-llibres-de-senia/
https://www.instagram.com/yoteayudoconlasele/
https://www.instagram.com/gvaivaj/?hl=es
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

Catan Online
El Catan Online és un dels jocs de taula 
més famosos que existeixen, i no obstant 
això, és possible que alguns no sàpiguen 
que compta amb una versió en línia gra-
tuïta. Al seu web tindràs accés a una ver-
sió en línia del joc feta per al navegador, 
en castellà i que es veu bastant genial.

+info

FORMACIÓ

10 Canals de 
professors 
youtubers que 
t’interessa conéixer
YouTube és molt més que vídeos musicals 
o virals. La xarxa social s’ha convertit en
una gran plataforma educativa i en ella
destaquen els professors YouTubers
amb els quals pots aprendre de manera
divertida matemàtiques, llengua, història…
Coneixes aquests 10 canals?.

+info

FORMACIÓ

Curs bàsic de 
guitarra
Amb aquest curs gratuït de Guitarraviva 
aprendràs tot el bàsic perquè pugues 
començar a tocar des del primer mo-
ment la teua guitarra: com afinar, posició 
dels dits, lectura de diagrames, els teus 
primers concordes i ritmes... Gaudeix 
aprenent i sorprén amb la teua música! 

+info

OCI

Tallers i manualitats 
a casa 
Les monitores d’Esplais Valencians tre-
ballen per fer posible els #esplaisacasa. 
A les xarxes socials els divendres de ves-
prada anuncien quins tallers s’impartiran 
els dissabtes i els diumenges. També a la 
seua página d’instagram podeu trovar tots 
els videos de les manualitats que s’han fet 
fins al dia. 

+info

LECTURA

Còmics per una 
pandèmia
L’associació cultural Tebeosfera, publica 
al seu blog un llistat molt interessant de 
còmics que podem descarregar-nos per a 
fer més curts aquests dies. 

+ino

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

#1

LECTURA / CINEMA

E-BIBLIO
Accede a los libros, comics, revistas 
disponibles en la eBiblio de la Comunitat 
Valenciana, encontrarás todo tipo de 
novedades clasificadas por temáticas, 
edades y tipo de contenido.

+info

https://catanuniverse.com/es/
https://www.blog.andaluciaesdigital.es/canales-de-profesores-youtubers/
https://www.instagram.com/esplaisvalencians/
https://comunitatvalenciana.ebiblio.es/opac/#indice
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.guitarraviva.com/cursos/curso-de-guitarra-gratis/
https://asociacionculturaltebeosfera.blogspot.com/



