
OCUPACIÓ

6 Consells per a 
preparar la teua 
entrevista de treball
Tens una entrevista de treball? Has pensat 

alguna vegada en com prepararies una? 

En qualsevol cas, dóna una ullada i tin-

gues a mà aquests consells preparats des 

de UVempleo.

Per assessoraments online individuals, 

demana cita prèvia en el SIAJ

+info ⁄ +info

CULTURA 

Sentim els llibres
Sentim les llibreries és una iniciativa 

d’escriptores i escriptors valencians 

o establides a València: un gran amic 

invisible local destinat a millorar la pre-

cària situació en la qual s’han quedat les 

nostres llibreries a causa del coronavirus. 

Gràcies a la iniciativa tu rebràs un llibre, 

regal del teu amic invisible, en la llibreria 

de la teua elecció, i al seu torn tu triaràs 

un llibre per a un altre participant, que 

deixaràs pagat en la llibreria de la seua 

eleccióRegalar i rebre regals sempre és 

emocionant, però encara ho és més si, 

de pas, estàs formant part d’un procés 

participatiu i solidari com és Sentim els 

llibreries. Estàs desitjant apuntar-te? Res 

més fàcil!

+info

FORMACIÓ

Nudos proposta per a 
la ciutadania global
Nudos és la proposta educativa de Funda-

ció Esplai que parla de ciutadania global, 

migracions i refugi perquè els i les joves 

reconeguem els Drets Humans i la diver-

sitat com valors indispensables per a la 

convivència i la sostenibilitat en el nostre 

món. Podràs descarregar-te el dossier 

de la proposta educativa i compartir les 

teues reflexions en les xarxes socials amb 
l’etiqueta #NudosCiudadaniaGlobal. Tam-

bé hi trobaràs interessants activitats.

+info

IGUALTAT

Passejada de Jane
Una passejada de Jane excepcional, la 

de maig de 2020 amb APEU de carrer, un 

recorregut on les parades són trossets 

d’espais i fragments de vida quotidiana 

de les persones que han volgut participar 

en aquesta proposta. Ací teniu el resultat 

d’aquesta xicoteta aventura, on l’estudi 

APEU de carrer, format per arquitectes, 

urbanistes i paisatgistes amb la inquietud 

comú d’incloure als seus projectes la di-

mensió humana, ha construït aquest itine-

rari virtual relacionar-lo amb l’urbanisme 

feminista i el discurs de Jane Jacobs.

+info

CULTURA

NoTodoFilmFest
Ja podem gaudir dels curtmetratges que 

han realitzat diverses persones durant la 

quarantena. Són el recull de les propostes 

que han fet els participants en la “Yincana 

de cine confinado”. Podeu veure’ls al perfil 
de NoTodoFilmFest de Youtube.

+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. 

±18—30 anys
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www.juventud-valencia.es

https://www.uv.es/uvempleo/es/novedades1286047064822/Novetat.html?id=128611015530
https://www.juventud-valencia.es/pagina/160/informate/siaj-servicio-de-informacion-y
https://fundacionesplai.org/publicaciones/nudos/
https://issuu.com/apeu_de_carrer/docs/vdef?fbclid=IwAR3BLKAon6FBP0pZ6LVFyfW2nnEOMupRjuWuWlP0XoCRpSNoY-cvnQOF5IQ
https://www.youtube.com/user/notodofilmfest
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.juventud-valencia.es


CULTURA

Festival 10 Sentidos
La IX edició de 10 Sentits se celebrarà de 

maig a desembre de 2020, plantejant ac-

cions virtuals i físiques al llarg d’aquests 

mesos. La programació albergarà pro-

postes artístiques entorn de la dansa, el 

teatre, el cinema i les arts plàstiques, així 

com xarrades, tallers i iniciatives d’in-

novació urbana. El festival compta amb 

el suport de l’Ajuntament de València, la 

Generalitat Valenciana, el Ministeri de 

Cultura, Bancaixa i Obra Social “la Caixa” 
que dona suport al projecte per a reorien-

tar el programa i que puga arribar a tots 

els ciutadans.

+info

PARTICIPACIÓ

Concurs de 
curtmetratges
Un any més torna el Festival Quartme-

tratges, un dels més veterans del sector 

audiovisual de tota la Comunitat Valen-

ciana. Totes les persones interessades 

a participar en qualsevol de les dues 

disciplines del Festival, el XXXVII Concurs 

de Curtmetratges i el XXXII Concurs de 

Guions, poden enviar els seus treballs fins 
al 12 de juny de 2020. Hi podran parti-

cipar els i les nascudes o residents a la 

Comunitat Valenciana, amb un màxim de 

dues obres. El tema dels guions serà lliure 

i les seccions per als curtmetratges seran 

ficció, animació i documental.

+info

OCI

#Relaxar-nos a casa
La proposta #RelajarnosaCasa forma part 

del programa #UPaCasa de la Universitat 

Popular de València i ens convida a gaudir 

d’uns minuts al dia amb un programa d’àu-

dios de relaxacions i visualitzacions guiades 

per la formadora de ioga de #UPValència 

Mayca García. La iniciativa va dirigida a to-

tes les persones participants o simpatitzants 

de #UPValència que desitgen iniciar-se o 

continuar amb la pràctica de la relaxació.

+info

SIAJ. Servici 
d’Informació i 
Assessorament per a 
Joves (fins 35 anys)
A causa de la situació sanitària actual, tots 

els serveis es realitzaran de manera online. 

Es tracta d’un punt central i permanent que 

facilita a la joventut de València l’accés a 

una informació completa, objectiva, com-

prensible i fiable tenint en compte els seus 
interessos i necessitats.  En compliment de 

les directrius de la Carta Eryika, es garan-

teix que la informació oferida és indepen-

dent, accessible, inclusiva, empoderadora, 

participativa, ètica, professional i proactiva.

El SIAJ ofereix assessorament especialit-
zat en els següents àmbits.

1. Assessorament en matèria d’ocupació
2. Assessorament afectiu-sexual
3. Assessorament en matèria d’habitatge

infojuventud@valencia.es

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
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FEPA és l’entitat de referència i l’inter-

locutor rellevant a Espanya entorn de la 

realitat i els desafiaments dels joves i les 
joves sense suport familiar en procés 

d’emancipació. FEPA consolida la seua 

presència estatal i té presència activa en 

totes les Comunitats Autònomes. Des de 

FEPA s’ha creat un document amb alguns 

recursos gratuïts que poden ajudar els i 

les joves a distraure’s durant aquests dies 

de confinament. Per a això ha recopilat 
diversos enllaços d’interès de temàtiques 

diferents (cultura, idiomes, exercici, etc.) i 

els ha integrats en un únic document molt 

visual.

+info

INFORMACIÓ

FEPA- Recopilació de 
recursos

www.juventud-valencia.es

http://www.festival10sentidos.com/
https://quartmetratges.com/bases-2020/?fbclid=IwAR0SRmRdwaF9fIKYrqL2uViAGdvvFe8DxjUQbCUmYrj8VFoAETpLd6ZqZ8M
https://universitatpopular.com/va/courses/relajarnos-en-casa/
https://www.fepa18.org/es/10-recursos-gratuitos-para-la-cuarentena/
https://www.facebook.com/RegidoriaJoventutVLC/
https://twitter.com/aytoVLCjuventud
https://www.instagram.com/joventutvlc/
https://www.youtube.com/channel/UC6V_CfYArPlTh_36WAzcx-A
infojuventud@valencia.es
https://www.juventud-valencia.es

