
INFORMACIÓ/PREVENCIÓ

App-Andrea
Andrea App, és una eina, desenvolupada 
amb el suport de l’Ajuntament de Valèn-
cia, capaç d’ajudar a previndre i detec-
tar l’assetjament escolar en els centres 
educatius i atallar aquest greu problema 
amb la col·laboració de docents, alumnat, 
psicòlogues i psicòlegs.

+info

INCLUSIÓ

Oci per tothom!
El Servei d’atenció a la diversitat del Go-
vern de les Illes Balears., posa a l’abast de 
tothom un fum de recursos per persones 
amb diversitat funcional. En aquesta web 
trobaràs recursos dirigits a persones 
amb TDAH, diversitat funcional, visual, 
persones amb altes capacitats, persones 
en situacions de vulnerabilitat social i 
també fisioteràpia educativa. Els joves 
som molts i variats. Els recursos han 
d’arribar a les distintes realitats!

+info

CIÈNCIA

La hiperactina. 
Divulgación y 
biomedicina
Sandra Ortonobes Lara (@lahiperactina) 
és comunicadora i youtuber científica. 
S’ha graduat en Ciències Biomèdiques i ha 
estudiat el Màster en Comunicació Cientí-
fica, Mèdica i Ambiental de la UPF.
És la creadora del canal de YouTube La 
hiperactina sobre divulgació i biomedi-
cina. Ha col·laborat en el programa Amb 
certesa de CV Ràdio i coprodueix el pod-
cast Tres Peus Al Gat al costat d’Ignacio 
Crespo (@SdeStendhal), en el qual es plan-
tegen i resolen preguntes científiques de 
manera breu, dinàmica i divertida. 

+info

FORMACIÓ/CIÈNCIA

La ciència al teu món
“La ciència al teu món”, és una web de 
divulgació científica dirigida especialment 
als joves de secundària. Amb un estil i un 
llenguatge marcadament juvenils, però 
amb continguts científics supervisats pels 
investigadors, la plataforma vol ser un 
portal a partir del qual els joves puguen 
trobar recursos del seu interés relacio-
nats amb la ciència. Posar en contacte 
a joves i investigadors és un altre dels 
objectius de la plataforma. 

+info

OCI EDUCATIU

Planetari a casa
El planetari de Madrid posa a la teua dis-
posició una sèrie de xarrades en directe 
d’astronomia, astrofísica i cosmologia en 
temps de quarantena. Tots els dimarts en 
youtube a les 18.00 h. Molt interessant, 
aprofita-les! 

+info

PARTICIPACIÓ

La Juventud Opina 
-UNICEF
La Joventut Opina és la comunitat digital 
d’UNICEF per a joves, feta per joves.
És una web on pots trobar històries es-
crites per joves d’entre 13 i 25 anys que 
volen crear un món millor. Podràs enviar 
els teus propis blogs, poemes, il·lustra-
cions o fotos i compartir-les amb la resta 
del món, si no també seguir a altres au-
tors que t’inspiren o als temes rellevants 
per a tu, com a medi ambient o innovació i 
tecnologia.

+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

#5

https://www.soyandrea.es/val/
http://www.caib.es/sites/diversitat/ca/recomanacions_confinament_alumnes_amb_discapacitat/
https://www.youtube.com/channel/UCV5G678sZwW5IcF3pCfRbHQ
http://www.planetmad.es/6198/
https://www.voicesofyouth.org/es
http://lacienciaalteumon.cat
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

eFILM. Plataforma 
de cinema online
eFilm és una plataforma de préstecs 
d’audiovisuals en streaming per a usuaris 
de biblioteca. Només has d’usar el carnet 
de la teua biblioteca pública per a poder 
accedir gratuïta i legalment a milers de 
pel·lícules, sèries, curts i més. 
eFilm té un catàleg amb la millor selecció 
de cinema espanyol, cinema europeu, ci-
nema independent i cinema clàssic. A més, 
també tindrà concerts i cursos d’idiomes 
pròximament.

+info

MÚSICA

I Concurs 
d’interpretació 
musical online/ 
#musicaencasa
La Fundació *MpMusic té entre els seus 
objectius preferents la promoció educa-
tiva i cultural de la Música, concorde a 
aquests principis s’ha dissenyat, prepa-
rat i creat una iniciativa molt especial 
que proporcionarà a músics i músiques 
reclosos en les seues llars l’oportunitat de 
demostrar les seues qualitats musicals i 
creatives en aquest I Concurs d’Interpre-
tació de Música Online. 
Consulta les bases del concurs i anima’t a 
participar!

+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

#5

CULTURA 

Esta actiu el servei 
de préstec de llibres 
electrònics a través 
de la plataforma 
eBiblio. 
Si vols accedir al préstec de llibres 
electrònics a través de la Plataforma 
e-Biblio i encara no tens carnet de 
biblioteca pública, sol·licita un carnet 
temporal enviant un missatge al correu 
bibliotecasmunicipales@valencia.es.
D’altra banda, a més de donar a conèixer 
el recurs dels audiollibres, la programació 
habitual de contacontes s’ha traslladat 
a les xarxes socials per amenitzar el 
confinament als més xicotets de la casa, 
també amb vídeo sessions de lectura de 
poesia, animació lectora i recomanacions 
de llibres. 

+info

https://www.youtube.com/channel/UC6V_CfYArPlTh_36WAzcx-A
http://www.injuve.es/ca/convocatorias/plataforma-efilm-cine-online-para-usuarios-de-bibliotecas
https://cdn.website-editor.net/e586579582f54e669986bafde1bf55db/files/uploaded/I_Concurso_de_Interpretacion_Musical_Online%2520%25281%2529.pdf
https://www.juventud-valencia.es
https://www.facebook.com/RegidoriaJoventutVLC/
https://twitter.com/aytoVLCjuventud
https://www.instagram.com/joventutvlc/
http://www.valencia.es/ayuntamiento/redbibliotecas.nsf/

