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OCUPACIÓ

Com preparar una 
entrevista en línea
Una entrevista online és una entrevista 
de treball en la qual els dos interlocutors, 
entrevistat/a i entrevistador/a, no estan 
en el mateix espai físic, sinó que es 
comuniquen mitjançant una plataforma 
de manera online. En tractar-se d’una 
entrevista a format virtual has de tindre 
en compte la seua idiosincràsia, per això 
UV Ocupació et dona una sèrie de consells 
que has de tindre en compte perquè la 
teua entrevista siga tot un èxit.

+info

Per assessoraments online individuals, 
demana cita prèvia en el SIAJ

+info

INFORMACIÓ

Pla HOPE
La Generalitat Valenciana presenta una 
nova eina virtual anomenada Pla Hope. 
Aquest programa recull les ajudes au-
tonòmiques, nacionals i europees apro-
vades per a pal·liar els efectes econòmics 
adversos de la pandèmia i publica diària-
ment totes les ajudes i incentius que tenen 
impacte en la Comunitat Valenciana, infor-
mant d’una manera fàcil i ràpida a quines 
ajudes pots accedir segons el teu perfil. La 
informació es divideix en tres grans blocs: 
àmbit sanitari (investigació i recursos per 
a innovar), persones i ocupació (parti-
cularment ERTEs i ajudes a autònoms), i 
empreses i emprenedors (subvencions 
i altres incentius perquè l’economia es 
recupere amb major rapidesa).

+info

CULTURA

BECA Vicente Blasco 
Ibáñez
El Ajuntament de València ha convocat la 
primera edició de la Beca Vicente Blasco 
Ibáñez, destinada a la investigació sobre 
la figura, obra i llegat de l’escriptor. 
La dotació és de 6.000 euros i tindrà una 
duració de sis mesos. És pot presentar 
qualsevol persona major d’edat. Consulta 
totes les bases en l’enllaç.

+info

VIVENDA

Ajudes al lloguer
S’obri de nou el termini de presentació de 
sol·licituds d’ajudes al lloguer d’habitat-
ge i lloguer per a joves fins al 17 de juny 
(inclusivament). S’admet la presentació 
telemàtica amb certificat digital. L’atenció 
presencial serà molt limitada i amb cita 
prèvia a les oficines territorials i PROP.
Si ja tens la sol·licitud emplenada i només 
necessites enregistrar-la, pots dirigir-te 
als registres oficials de la teua província, 
el teu ajuntament, oficines de Correus o 
qualsevol registre administratiu. Si tens 
qualsevol dubte pots cridar al  telèfon 012 
o escriure a  ajudeslloguer@gva.es.

+info

OCUPACIÓ

Accions formatives 
València Activa
Ja pots accedir a les diferents accions for-
matives que ha preparat València Activa. 
Per a poder inscriure’t només necessites 
estar registrada/o en  l’Agència de Col·lo-
cació València Activa i estar empadronat/
da en la ciutat de València. Consulta tota 
l’oferta en el següent enllaç.

+info

https://www.uv.es/uvocupacio/ca/novetats-1286047064822/Novetat.html?id=1286125399771
https://www.juventud-valencia.es/pagina/160/informate/siaj-servicio-de-informacion-y-asesoramiento-para-jovenes/asesoramiento-en-materia-de-empleo/#contenido
https://agenciaocupacio.valenciactiva.es/cursos.html?pagina=1
http://www.habitatge.gva.es/va/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/ajudes-convocatories-2020
http://www.valencia.es/ayuntamiento/tablon_anuncios.nsf/vdocumentos/E9517447E6DF244EC12585760027CCDB?openDocument&lang=1
http://planhope.gva.es/
https://twitter.com/aytoVLCjuventud
https://www.facebook.com/RegidoriaJoventutVLC/
https://www.instagram.com/joventutvlc/
https://www.youtube.com/channel/UC6V_CfYArPlTh_36WAzcx-A


FORMACIÓ

Activitats de 
Cooperació 
Transnacional (TCA)
Les Activitats de Cooperació 
Transnacional (TCA), són uns cursos de 
formació especialitzada en el programa 
Erasmus+. Consisteixen en jornades i 
seminaris, visites d’estudis, intercanvi 
de bones pràctiques o trobades per a 
fer contactes amb altres organitzacions 
sobre temes de joventut, que permeten 
donar formació específica i compartir 
les millors pràctiques i experiències del 
programa en tota Europa. La informació 
detallada sobre els curs i el perfil dels 
participants s’arreplega en cadascuna 
de les convocatòries. La informació 
s’actualitza periòdicament a la pàgina 
del INJUVE. Convocatòries cursos de 
formació Erasmus+ TCA A més de les 
activitats formatives presencials, s’estan 
desenvolupant cursos en línia d’àmplia 
participació i accés obert gràcies a la 
ferramenta d’Internet (MOOC)

+info

IGUALTAT

Km per la diversitat i 
els drets de les dones 
LTB
El projecte Kilòmetres per la diversitat 
i els drets de les dones LTB és una 
proposta de Lambda que convida a totes 
les persones a fer esport, motivar-se per 
contribuir a una bona causa i, així, sumar 
quilòmetres per tal d’arribar a més països 
i descobrir les situaciones que hi viuen 
les dones LTB. Pot participar qualsevol 
persona que vulga sumar els quilòmetres 
que fa caminant o corrent, rodant, en 
bicicleta (siga pel carrer, damunt d’un 
rodet o bici estàtica o elíptica), en patins, 
practicant esports aquàtics o de qualsevol 
altra manera.  Sumar-te a aquest projecte 
és molt fàcil! Només has d’utilitzar un 
senzill formulari i anotar el teu número 
de dorsal, els quilòmetres que has fet, de 
quina manera i donar-li a enviar.

+info

MOBILITAT

Guia pràctica: 
oportunitats de 
formació i ocupació a 
europa
La Guia pràctica d’oportunitats de 
formació i ocupació a Europa consta d’una 
recopilació d’eines i aspectes importants 
per a la cerca de formació i ocupació a 
Europa.

+info

OCI EDUCATIU

Jocs de taula 
cooperatius
Enguany l’IVAJ per a celebrar el Dia 
Internacional del Joc publicà a la seua 
web 18 tutorials per aprendre 18 
jocs cooperatius, educatius i creatius. 
L’objectiu és crear una web d’accés 
públic amb jocs de taula i oferir vídeos 
explicatius sobre com jugar, per a 
educadors, professionals de l’oci educatiu 
i l’animació sociocultural. En aquest enllaç 
podràs accedir a tots ells.

+info
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Instagram: joventutvlc
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http://www.ivaj.gva.es/va/convocatorias-de-formacion
https://lambdavalencia.org/km-per-la-diversitat-i-els-drets-de-les-dones-ltb/
http://www.europedirect.gva.es/va/oportunitats-de-formacio-i-ocupacio
https://ocieducatiu.info/territoriivaj/
https://www.facebook.com/RegidoriaJoventutVLC/
https://twitter.com/aytoVLCjuventud
https://www.instagram.com/joventutvlc/
https://www.youtube.com/channel/UC6V_CfYArPlTh_36WAzcx-A



