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Apocalipsi higiènica
Apocalipsi higiènica, és un joc de scape 
virtual d’uns 90/120 minuts, de dificultat 
difícil, per a què puguis resoldre’l en la 
teva pròpia casa en solitari o acompanyat.
És recomanable tenir a mà paper i llapis 
per a poder prendre anotacions del que 
consideris necessari al llarg de la traves-
sia. ¡Bona sort!.

+info

FORMACIÓ

CSIC – Ciència a casa 
El CSIC - Consell Superior d’Investiga-
cions Científiques - posa a l’abast de tots 
un llistat d’activitats i recursos en línia per 
a aprendre ciència d’una forma divertida 
i entretinguda. Des de jocs, experiments 
i materials didàctics a recursos audio-
visuals, revistes i entrevistes digitals,... 
Ciència per a totes les edats.
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FORMACIÓ

Curs: Introducció a 
la producció musical 
Vols aprendre a produir la teua pròpia 
música? Et presentem un curs gratis per 
a començar amb aquesta aventura.
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IGUALTAT/CULTURA

No sólo duelen los 
golpes
Actuació que convida a la reflexió de ca-
dascuna de les relacions que establim al 
llarg de la nostra vida, tant de parella, de 
família com en l’amistat. Podràs veure de 
manera gratuïta el monòleg complet, en-
focat per a joves, ja que tot el que compte 
el va viure de manera personal en la seua 
etapa de l’adolescència.
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OCI INCLUSIU

Cuina amb 
pictogrames 
ARASAAC (Centre Aragonés de la Comuni-
cació Augmentativa i Alternativa) ofereix 
una gran varietat de receptes adaptades 
amb pictogrames.
Es poden descarregar en pdf per a guar-
dar i col·leccionar. 
Un recurs vàlid no sols per a joves amb 
TEA, sinó també per a aquelles persones a 
les quals no els agrada llegir.
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Juempatía
Són jocs de taula gratuïts amb aplicacions 
mòbil que desenvolupen l’empatia, la re-
flexió i el respecte als altres. L’Associació 
Cojuego (Coneixent-nos a través del Joc) 
està formada per un equip multidiscipli-
nari de psicòlegs, educadors i tècnics de 
programació i disseny gràfic que compar-
teixen la passió de contribuir a la millora 
de l’educació a través de la creació d’ei-
nes enfocades a desenvolupar l’educació 
emocional i la cooperació a través del joc.

+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. 

±12—17 anys

#3

https://theparadoxroom.com/digital/game/apocalipsis-higienico/
https://www.juempatia.org/
https://www.csic.es/es/agenda-del-csic/aprende-ciencia-en-casa-con-el-csic
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=1447
https://mooc.es/course/introduccion-a-la-produccion-musical/
https://www.youtube.com/watch?v=VjZ_127lIuk
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


CULTURA

Red Report. Vols fer 
una revista escolar 
digital?
Aquelles o aquells estudiants de secun-
dària que tinguen el cuc del periodisme 
podran practicar amb articles informatius 
reals. Els seus articles seran revisats per 
periodistes, dels que rebran un feed-back 
abans de la seua publicació. Si t’interessa, 
ficat en contacte amb el teu centre escolar 
perquè alguna o algun docent es coordi-
ne amb la revista com a Representant de 
l’escola.

+info1 / +info2
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Hackeja la 
quarentena 
Estar a casa en temps de quarentena ens 
permet ampliar la nostra formació. Aques-
ta web ens ofereix activitats i recursos 
per a que xiquets i joves puguen donar els 
seus primers passos en la programación 
informàtica. Especialment interessant es 
el curs gratuït per adolescents en el qual 
podràs dissenyar i programar la teua 
pròpia App per a mòbils. 

+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. 

±12—17 anys
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https://globe.junior-report.media/producte/pla-de-teletreball-redactors-escolars-durante-el-covid-19/
https://globe.junior-report.media/wp-content/uploads/2020/03/Esquema_RED_CAT.pdf
https://programamos.es/hack/
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



