
INFORMACIÓ JUVENIL

Servici d’atenció 
directa
La Regidoria de Joventut posa a disposició 
de les persones joves de la ciutat el 
Servici d’Atenció Directa. Pots telefonar 
al 962087128 o escriure al correu 
infojuventud@valencia.es. Mitjançant 
aquestes vies la ciutadania jove podrà 
resoldre qualsevol dubte, fer propostes o 
suggeriments.

+info

FORMACIÓ

Google Actívate 
- incrementa les 
competències 
professionals
Google Actívate és una plataforma 
gratuïta de formació en línia del gegant 
tecnològic que oferta un ampli contingut 
de formació gratuïta per a impulsar 
la teua carrera professional.  Alguns 
dels cursos són: competències digitals, 
desenvolupament d’Apps mòbils, 
desenvolupament web, transformació 
digital per a l’ocupació, màrqueting online, 
habilitats per a l’ocupació, benestar 
digital, parlar en públic i Google Ads, entre 
altres.
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IGUALTAT

Biblioteca de 
l’Alliberament de les 
Dones 
La biblioteca inclou tots els corrents 
feministes i a les seues principals 
autores. Hi ha llibres clàssics, llibres 
contemporanis, i llibres i vídeos actuals 
molt recents.
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CULTURA

Enigmes en els 
museus
La campanya ‘Museus a casa’ inclou 
entre les seues propostes un joc de rol 
per a tota la família que posarà a prova el 
vostre enginy: ‘Enigmes als museus’.
A través d’este joc vos podreu endinsar 
virtualment en els misteris dels museus. 
Una experiència compartida per conéixer 
el nostre patrimoni d’una forma diferent 
i divertida. Es tracta d’una sèrie de 
casos per resoldre que tindran com 
a escenari els museus de la ciutat de 
València i els seus habitants com a objecte 
d’investigació.
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PARTICIPACIÓ

#AraMésQueMai
La iniciativa #AraMésQueMai vol fer-
se eco de totes aquelles accions que 
contagien il·lusió, compromís, solidaritat i 
ganes de canviar el món. Les associacions 
s’estan organitzant des de casa per a 
tirar una mà quan més les necessitem. Ha 
arribat l’hora de reconéixer la gran labor 
que està realitzant el teixit associatiu!
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OCI/ CULTURA

Concursos 
#aranosaltres
Ara nosaltres és un projecte impulsat per 
l’IVAJ on els/es joves poden concursar en
una de les categories i guanyar premis 
(60, 40, 20 per a llibres, tecnologia o
música) tot això perquè la quarantena 
siga més suportable. És una oportunitat 
per a combatre l’avorriment, donar curs 
a la teua imaginació i potser portar-te 
alguns dels premis. Les categories són: 
mems, monòlegs, youtubers, fotografia i 
relats breus
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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. 

±18—30 anys

#3

https://www.juventud-valencia.es/noticias/531/servicio-de-atencion-directa-para-jovenes/
https://sites.google.com/view/aranosaltres/p�gina-principal?authuser=0
https://learndigital.withgoogle.com/activate/courses
https://fundaciohortasud.org/portfolio-item/aramesquemai-campanya-associacions-crisi/?fbclid=IwAR0Ote5G2c6otEMFs2QBRhVOJVvrE4aSstq79HAue8_dqDn_9xoN57dxBYA
https://medium.com/@kalindalamar/biblioteca-de-la-liberaci%C3%B3n-de-las-mujeres-manual-de-uso-e99f2d4ac603
https://cultural.valencia.es/activitats/enigmes-als-museus/
https://www.juventud-valencia.es
https://www.youtube.com/channel/UC6V_CfYArPlTh_36WAzcx-A
https://twitter.com/aytoVLCjuventud
https://www.facebook.com/RegidoriaJoventutVLC/
https://www.instagram.com/joventutvlc/


SALUT

Telèfon d’orientació 
psicològica COVID-19
El Col·legi Oficial de Psicologia de la 
Comunitat Valenciana (COPCV), com a 
organització que reuneix els professionals 
experts del comportament humà i per 
responsabilitat social respecte a la 
població valenciana, ha habilitat dues 
línies telefòniques gratuïtes per a 
atendre psicològicament a, d’una banda, 
la ciutadania en general (960 450 230), 
prioritzant a famílies amb menors al seu 
càrrec i familiars de malalts o morts; i 
per una altra, a professionals sanitaris, 
cossos de seguretat, i altres intervinents 
(960 450 231) donat els complicats 
moments pels quals estan passant.
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IDIOMES

Apparella’t-parelles 
en valencià
Apparella’t és una aplicació gratuïta per 
trobar parella lingüística que ha estat 
elaborada per la Plataforma per la Llengua. 
Podràs aprendre o ensenyar estigues 
on estigues. Gràcies al geolocalitzador, 
trobaràs una persona voluntària que parla 
fluidament i una d’aprenent que tingui 
coneixements bàsics i vulgui adquirir 
fluïdesa. Les parelles lingüístiques són una 
eina clau per contribuir a l’arrelament i la 
cohesió social!
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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. 

±18—30 anys

#3

CULTURA

Digital Còmic 
Museum 
El Digital còmic museum és un dels millors 
llocs per descarregar de manera gratuïta 
els còmics de la Edat d’Or del Còmic. 
Té més de 21.000 disponibles per a la 
descàrrega, lliures de drets d’autor, l’únic 
requisit és registrar-se a la plataforma. 
L’objectiu d’aquest projecte  és arxivar els 
còmics en línia i posar-los a disposició de 
totes les persones.
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SENSIBILITZACIÓ

@ODS_JOVESACASA
Ods_jovesacasa és un compte 
d’Instagram on parlen sobre els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible. Fan 
que la joventut participi mitjançant 
reptes, qüestionaris, entre altres i alhora 
t’informen dels avanços en el compliment 
de aquesta agenda global. 
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https://www.cop-cv.org/noticia/13319-el-copcv-pone-en-marcha-dos-lineas-telefonicas-de-orientacion-psicologica?fbclid=IwAR2REk3uLgNdCSiCkM5qw26VmvDsKYh3iKW0CHcM1ofC7rSgRJstC323TRM#.XpAiAm5uLIX
https://apparellat.cat/
https://digitalcomicmuseum.com/
@ODS_JOVESACASA
https://www.juventud-valencia.es
https://www.youtube.com/channel/UC6V_CfYArPlTh_36WAzcx-A
https://twitter.com/aytoVLCjuventud
https://www.facebook.com/RegidoriaJoventutVLC/
https://www.instagram.com/joventutvlc/



