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OCUPACIÓ

Crea la teua marca 
personal
Les empreses i professionals de RH 
busquen a possibles persones candidates 
en internet amb l’objectiu d’obtindre 
més informació a l’hora de contractar. 
Per aquesta raó, és important gestionar 
correctament la nostra identitat digital i 
conéixer com projectar de la forma més 
adequada la nostra marca personal en la 
xarxa.

+info

Per assessoraments online individuals, 
demana cita prèvia en el SIAJ

+info

OCUPACIÓ

Avaluació 
Competències Clau- 
Labora
Si no compleixes cap dels requisits exigits 
per a poder realitzar cursos de Certificats 
de Professionalitat de nivell 2 o de nivell 3, 
pots presentar-te a les proves d’avaluació 
de les competències clau que convoca 
LABORA.
Superant aquestes proves podràs 
acreditar que posseeixes les 
Competències Clau en matemàtiques, 
llengua castellana i, si és el cas, valencià 
i llengua estrangera, necessàries per a 
cursar amb aprofitament la formació dels 
Certificats de Professionalitat.
A més, podràs optar a una de les places 
reservades en les accions formatives 
programades que s’impartisquen en 
Labora Formació, relatives a certificats de 
professionalitat.
Tens fins al 26 de juny per a formalitzar la 
teua matrícula!

+info

AJUDES PÚBLIQUES

Simulador ingreso 
mínimo vital
El passat 15 de juny es va obrir el termini 
per a sol·licitar l’Ingrés Mínim Vital. 
El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social 
i Migracions ha generat un simulador 
perquè tu mateix/a pugues comprovar 
si reuneixes els requisits per a accedir a 
la prestació. A través d’aquest simulador 
i algunes preguntes podràs comprovar 
si compleixes els requisits per a rebre 
aquesta prestació i sabràs l’import 
aproximat que et correspondria.
Tingues en compte que aquest simulador 
no tramita la prestació, per a sol·licitar-la 
hauràs d’accedir als serveis del tràmit. 

+info

Per a conéixer el procés de sol·licitud, pots 
consultar la guia pràctica amb totes les 
claus i veure el vídeo en el qual s’explica 
com funciona el formulari de sol·licitud.

+info

https://www.uv.es/uvocupacio/ca/novetats-1286047064822/Novetat.html?id=1286126071961
https://www.juventud-valencia.es/pagina/160/informate/siaj-servicio-de-informacion-y-asesoramiento-para-jovenes/asesoramiento-en-materia-de-empleo/#contenido
http://www.labora.gva.es/va/competencias-clave
https://revista.seg-social.es/2020/06/15/como-pedir-el-ingreso-minimo-vital/
https://revista.seg-social.es/2020/06/15/como-pedir-el-ingreso-minimo-vital/
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PARTICIPACIÓ

Premio Jóvenes 
Máshumano
La fundació Máshumano convoca 
la XV edició del “Premio Jóvenes 
Máshumano”, una iniciativa que té com 
a objectiu fomentar i donar suport al 
talent socialment responsable entre les 
persones joves. Podran optar a aquest 
premi joves des dels 14 fins als 30 anys i 
hauran de presentar els seus projectes 
en relació a les diferents categories 
establides en les bases de la convocatòria. 
Tens fins al 30 de setembre per a 
presentar el teu projecte. 

+info

FORMACIÓ

Escola Oficial 
d’Idiomes
El 3 de juliol activem l’admissió per al 
pròxim curs a les 24 EOI valencianes a 
través de la web telematricula.es
El termini de sol·licitud d’admissió estarà 
obert fins al 14 de juliol.

+info

CULTURA

Beca Velázquez Curs 
2020-2021
L’Ajuntament de València ha convocat 
una nova edició de la Beca Velázquez, 
destinada a donar suport a la formació 
de joves artistes plàstics de la Comunitat 
Valenciana amb una estada de formació 
durant el curs acadèmic 2020-21 a la 
Casa de Velázquez de Madrid, institució 
dependent del Ministeri d’Ensenyament 
superior, investigació i innovació de 
França. Els candidats han d’acreditar 
estar empadronats o tindre la seua 
residència en la Comunitat Valenciana 
almenys amb un any d’antiguitat.
Candidatures fins al 26 de juny de 2020

+info

CULTURA

Falles experimentals. 
Història d’ una 
dissidència
+info

FORMACIÓ

XXI Edició de Cursos 
d’Estiu UMH
La Universitat Miguel Hernández ofereix 
un ampli catàleg de cursos per a 
continuar formant-te des de casa durant 
el període estival. Per a gaudir-los no és 
obligatori estar matriculat en la UMH ni 
comptar amb una titulació superior.
Els cursos d’estiu propicien la trobada 
d’especialistes en diverses matèries i 
disciplines, de manera que l’intercanvi de 
teories, experiències i idees genere, a més 
de la lògica ampliació de coneixements, 
una experiència diferent en què la 
participació dels alumnes resulta vital.
Pega un cop d’ull, tenen una oferta molt 
interessant i diversa.

+info

‘Falles experimentals. Història d’una 
dissidència’ és una mostra d’aquells 
artistes fallers, incompresos i molt 
criticats des dels sectors tradicionals, 
que van iniciar rotunds canvis formals 
en l’univers faller. L’exposició realitza un 
recorregut per les comissions agrupades 
en la secció de Falles I+E en les quals 
s’inclouen també a les comissions 
que plantegen una crítica integral a la 
jerarquitzada festa fallera i a les seues 
manifestacions religioses. Les falles 
experimentals es realitzen amb materials 
no contaminants i de combustió més neta. 
Pots visitar-la fins al 30 d’agost.

https://premiomashumano.com/
http://www.valencia.es/ayuntamiento/tablon_anuncios.nsf/vDocumentosWebTablon/03C66ECB932D5589C12585700028D2B5?OpenDocument&lang=1&nivel=5_2
https://cultura.umh.es/cursos-de-estiu/cursos-de-estiu/
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=13880
https://www.consorcimuseus.gva.es/centro-del-carmen/exposicion/falles-experimentals-historia-d-una-dissidencia/

