
PARTICIPACIÓ

Convocat el 23é Premi 
Nacional de Pintura 
Fundació Mainell 2020
La Fundació Mainell convoca la vint-i-tre-
sena edició del seu Premi Nacional de 
Pintura per a artistes menors de 35 anys. 
Cada concursant podrà presentar una 
obra, de tema, tècnica i característiques 
plàstiques lliures. El premi té una dotació 
de 3.000 euros per a l’obra guanyadora, 
i s’atorgaran 10 esments d’honor que 
s’exposaran juntament amb la premiada, 
i apareixeran en el catàleg editat amb 
motiu de l’exposició. Consulta les bases i 
anima’t a participar!

+info

OCUPACIÓ

Vídeo tutorial. Consells 
per a millorar el teu CV
Realitzat per UVempleo, amb la col·labo-
ració del Servei de Formació Permanent 
i Innovació Educativa (SFPIE UV), aquest 
tutorial ofereix una sèrie de consells de 
fàcil aplicació per a millorar i optimitzar 
la informació que apareix en el nostre 
currículum. El principal objectiu d’aquest 
programa de vídeos tutorials és posar a 
la disposició dels usuaris i usuàries un 
material formatiu de suport mitjançant 
xicotetes píndoles de coneixement per a la 
millora de la seua ocupabilitat.

+info ⁄ Cita prèvia en el SIAJ

Facebook: Regidoria de Joventut Ajuntament de València
Twitter: @JoventutVLC
Instagram: joventutvlc
Youtube: Joventut VLC - Ajuntament de València
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informació 
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recursos online. 

±18—30 anys
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CULTURA

Alliberament de llibres- 
errata naturae
Si el que cerques són llibres diferents, 
llavors els que l’editorial Errata Natu-
rae ha posat a l’abast de tots I totes són 
ideals per a tu. Pensament crític, cinema, 
comèdia, fins i tot novel·les infantils que 
s’allunyen dels clàssics contes de sempre
L’editorial ha decidit alliberar i distribuir 
gratuïtament una vintena dels títols del 
seu catàleg, de manera que, malgrat les 
restriccions i la necessària quarantena, 
tots continuem llegint bons llibres i tenint 
l’oportunitat de fer-nos millors amb cada 
pàgina durant els llargs dies que ens 
esperen.

+info

CULTURA

Quadern de confinament
En una evolució del seu anual ‘Quadern de 
vacances’, l’editorial Blackie Book presen-
ta el seu ‘Quadern de confinament’ per a 
convertir el temps lliure d’aquest confi-
nament en un moment de diversió amb 
passatemps atípics en els quals la cultura 
està molt present. 

+info

PARTICIPACIÓ 

Enquesta per a joves: 
Apostes? quant 
jugues?
+info

La Universitat de València està investi-
gant sobre els jocs d’apostes i d’atzar. I et 
convida al fet que emplenes una enquesta 
que fa referència a la teua participació 
en els jocs en els quals hi ha una aposta 
econòmica pel mig (loteries, travesses, 
escurabutxaques, bingo, apostes online, 
pòquer online, etc.). També hi ha alguna 
pregunta sobre l’ús de les tecnologies 
de la informació, com el mòbil, les xar-
xes socials, etc. Som conscients que les 
condicions actuals d’aïllament derivades 
del COVID-19 han modificat radicalment 
la nostra vida, de manera que la majoria 
de les preguntes que apareixen faran 
referència als jocs en els quals participa-
ves just abans de les mesures d’aïllament 
social, però també a quins jugues ara, si 
és que ho fas. Les respostes són absolu-
tament anònimes i ningú coneixerà la teua 
identitat, és molt important que respon-
gues amb sinceritat. Respondre-ho no et 
portarà més de 10 minuts. Moltes gràcies 
per la teua col·laboració!

https://mainel.org/noticias/convocado-el-23-premio-nacional-de-pintura-fundacion-mainel/
https://erratanaturae.com/8805-2/
https://www.uv.es/uvempleo/es/novedades-1286047064822/Novetat.html?id=1286104550257
https://www.juventud-valencia.es/pagina/160/informate/siaj-servicio-de-informacion-y-asesoramiento-para-jovenes/asesoramiento-en-materia-de-empleo/#contenido
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSkGdGTda28r6rudc9VUZnlf3QG8qGUnr5y2gVHjYoPeooWA/viewform
https://mcusercontent.com/e85a7e3099fff53c06821a9a6/files/92b92a34-42ee-400c-849d-037a7b0635da/Cuaderno_confinamiento_BlackieBooks.pdf
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


FORMACIÓ

Jornades de portes 
obertes a la UPV 2020- 
sessions online
La Universitat Politècnica de València 
(UPV) trasllada les seues Jornades de 
Portes Obertes (JPA) a internet per a 
donar a conéixer els seus graus i posar en 
contacte a professors universitaris amb 
els futurs alumnes interessats a estudiar 
en la UPV. S’han organitzat sis sessions di-
ferents, una per cada branca del coneixe-
ment en les quals s’agrupen els graus de 
la UPV. Totes les sessions tindran lloc al 
maig, a través de la plataforma Zoom. 

+info

OCI EDUCATIU

COMBOIA’T. 
Economia Slow
Ja pots descarregar el joc en una versió 
imprimible i recortable! Perquè pugues 
aprofitar aquests dies de confinament a 
casa i aprendre els criteris d’economia 
social i solidària amb aquest joc de cartes 
col·laboratiu desenvolupat per Fractals 
en col·laboració amb Setem PV. És el joc 
didàctic del Pam a Pam sobre els Criteris 
d’Economia Social i Solidària (ESS)
És un joc de cartes cooperatiu en el qual 
a través de proves com mímica o dibuix, 
hauràs d’aconseguir que les cartes 
negatives es transformen positives per a 
canviar el món, a través dels nostres hà-
bits de consum i criteris vinculats a la ESS 
com a mitjà de consecució dels Objectius 
de Desenvolupament Sostenibles (ODS). 

+infoEl Programari Lliure concilia, en gran 
manera, dues visions de la informàtica, 
una més ètica i l’altra més pragmàtica. La 
primera visió està més conscienciada amb 
la societat, la llibertat dels seus indivi-
dus, i una major consciència de la nostra 
interacció amb la tecnologia; mentre que 
la segona està centrada en els avantatges 
tant tècnics com econòmics que intro-
dueix aquesta forma de producció.
Suma´t a aquesta formació per a per-
sones activistes en ESS, LES XINXETES 
TARONGES.
Sense tu, PAM A PAM no és posible. 

+info

PARTICIPACIÓ

Future Desires
El centre d’innovació as Naves, de l’Ajunta-
ment de València, ha inaugurat el Festival 
10 Sentidos amb el projecte ‘Future Desi-
res’. En la web http://www.future-desires.
com/ s’aniran allotjant els desitjos de can-
vi de joves de tot el món, d’entre 15 i 25 
anys, en forma d’imatges, textos i vídeos.
Tots ells es transformaran més endavant 
en una instal·lació multimèdia que es 
podrà veure a Las Naves i al voltant d’un 
col·loqui que tractarà de reflexionar sobre 
el contingut de tots els missatges rebuts.
Un projecte global i ambiciós. Un projecte 
que pretén estar a l’altura dels seus pro-
tagonistes. T’uneixes?

+info

Facebook: Regidoria de Joventut Ajuntament de València
Twitter: @JoventutVLC
Instagram: joventutvlc
Youtube: Joventut VLC - Ajuntament de València
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FORMACIÓ

Forma’t en 
programari lliure

http://www.jpa.upv.es/index.html
https://future-desires.com/es/
https://pamapampv.org/bloc/comboiat-economia-slow-per-a-jugar-a-casa/
https://pamapampv.org/bloc/webinar-sobre-programari-lliure/
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



