
CULTURA

Cicle Xarxeta de 
l’Escalant
L’Escalant amb el seu cicle Xarxeta pre-
senta una programació amb 14 especta-
cles en línia. Tots els diumenges a partir 
de les sis de la vesprada es podrà gaudir 
d’una proposta escènica a la web de 
l’Escalant, que tindrà penjat l’espectacle 
durant 72 hores. El cicle es planteja al 
llarg de maig, juny, juliol i setembre, amb 
espectacles de dansa, circ, titelles, música 
o teatre.
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IDIOMES

Ajudes municipals 
“València Activa 
Formació Idiomes” 2020
Obertura del termini de presentació de 
sol·licituds per a les ajudes València Activa 
idiomes 2020: de l’1 de juny al 31 de juliol. 
Les ajudes van destinades a costejar les 
taxes de l’examen de valencià, anglès, 
francès, italià, alemany, portuguès i xinés, 
nivells A2, B1, B2, C1 i C2, incloent a més en 
l’idioma valencià els certificats específics 
“Llenguatge administratiu”, “Correcció de 
textos”, i “Llenguatge als mitjans de comu-
nicació”. Consulta els requisits per a poder 
accedir a les ajudes al següent enllaç. 
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Iniciativa conjunta de l’IVAJ i el Consorci 
de Museus de la Comunitat Valenciana, 
dirigida a xiques i xics d’entre 14 i 18 anys, 
amb l’objectiu d’oferir un lloc de reunió, 
reflexió i aprenentatge col·lectiu entorn 
de la creació artística actual. El progra-
ma se centra en la creació de tres equips 
d’uns 15 participants, un per província, 
que es reuniran periòdicament. L’objectiu 
principal és donar veu i lloc a un col·lectiu 
que està en ple procés d’evolució i trans-
formació, apoderant-los com a creadors de 
la cultura del present per al futur.
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EDUCACIÓ SEXUAL

Menstruita Power
Primera trobada virtual d’educació se-
xual, menstrual, emocional i feminista per 
a xiquetes. La trobada virtual Menstruita 
Power està dirigit a totes les xiquetes i 
dones que volen aprendre, conèixer el 
seu cos, gaudir de la seua sexualitat i 
transitar totes les emocions que aniran 
descobrint al llarg de la seua vida. Del 8 
al 12 de juny tindràs accés gratuït a les 
entrevistes, inspiració i eines que un grup 
de dones expertes en sexualitat, mens-
truació, emocions i feminisme comparti-
ran amb tu. Durant 5 dies, 35 sexòlogues, 
psicòlogues, educadores, emprenedores 
i, sobretot, dones generoses, t’inspiraran 
i explicaran tot el que necessites saber 
per a gaudir de la teua sexualitat. Només 
has d’entrar en la web i inscriure’t és molt 
fàcil i interessant. 
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FORMACIÓ

Yo te ayudo con la sele
Si necessites recursos i orientació per a 
enfrontar-te a la Selectivitat t’encantarà 
aquesta proposta col·laborativa que et 
presentem. Aquesta iniciativa parteix de la 
voluntat de joves universitaris i univer-
sitàries de tot el país que s’han unit per 
ajudar a l’estudiantat de 2º de batxi-
ller amb la Selectivitat. Es tracta d’una 
plataforma per a ajudar-se a estudiar i 
preparar l’Avaluació del Batxillerat per 
a l’Accés a la Universitat (EBAU o EVAU), 
ajornada però vigent. A través d’una web 
i del perfil d’Instagram @yoteayudocon-
lasele participen més d’un centenar de 
voluntaris/as de totes les comunitats 
autònomes ajudant a l@s estudiants que 
necessiten preparar-se per a la selectivi-
tat. Amb aquest suport podràs enfrontar 
molt millor l’últim esforç.
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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. 

±12—17 anys
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CULTURA/PARTICIPACIÓ

Cercles. Convocatòria 
de mediació cultural

http://escalantecentreteatral.com/val/cicle-xarxeta
https://menstruitapower.com/
http://valenciactiva.valencia.es/va/valencia-forma/ajudes-la-formacio-en-llengues
https://yoteayudoconlasele.es/
https://www.consorcimuseus.gva.es/centro-del-carmen/convocatorias/cercles-covnocatoria-de-mediacio-cultural/
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


CIÈNCIA

La Ciutat de les Arts 
i les Ciències
L’Escalant amb el seu cicle Xarxeta pre-
senta una programació amb 14 especta-
cles en línia. Tots els diumenges a partir 
de les sis de la vesprada es podrà gaudir 
d’una proposta escènica a la web de 
l’Escalant, que tindrà penjat l’espectacle 
durant 72 hores. El cicle es planteja al 
llarg de maig, juny, juliol i setembre, amb 
espectacles de dansa, circ, titelles, música 
o teatre.
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PARTICIPACIÓ

Cibercorresponsals
És una xarxa social de joves que, a través 
de diferents activitats, ens compten 
la seua visió del món. Tot el que ací es 
publica l’han escrit joves menors de 18 
anys. En aquest espai podràs compartir la 
teua opinió amb gent de la teua edat, xics i 
xiques de 12 a 17 anys. A més a més pots 
accedir a molts continguts interessats i 
formar-te en l’ús segur i divertit de ferra-
mentes virtuals.
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FORMACIÓ

Tallers virtuals d’Atenea
El centre d’innovació Las Naves difondrà 
a través del seu web i xarxes socials 
diferents tallers virtuals gratuïts de la pla-
taforma Atenea sobre ‘fashion wearables’, 
art-teràpia i vídeo dansa. Aquests tallers 
van dirigits a xiquetes i joves. Els tallers 
virtuals s’aniran publicant al llarg del mes 
de maig i inici de juny mentre les primeres 
fases de desescalada es duen a terme a 
Espanya. Atenea (www.atenea.in) és una 
iniciativa de la Universitat Politècnica de 
València. Una plataforma dedicada a la 
trobada i col·laboració de dones pertan-
yents a les àrees CTIM i de les set arts, 
apostant per la cooperació entre associa-
cions i centres de diferent naturalesa en 
l’àmbit de la cultura, tecnologia i les arts. 
Atenea basa la seua metodologia en la 
combinació d’art, ciència i tecnologia com 
a eina d’innovació i creativitat aplicable 
punt en carreres d’enginyeria i ciències 
pures, així com en àmbits educatius no 
universitaris.
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SALUT

#ValènciaEntrenaACasa
L’exercici físic és important ja que ens 
ajuda a mantindre la salut i contribueix 
a millorar l’estat anímic. És per això que 
des de la Fundació Esportiva Municipal 
es va crear aquesta plataforma online i 
gratuïta, #ValènciaEntrenaEnCasa. Pots 
consultar tots els vídeos que han realitzat 
els i les professionals per a tota la família.
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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. 

±12—17 anys
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https://www.cac.es/va/home.html
https://www.lasnaves.com/
https://www.cibercorresponsales.org/
http://www.fdmvalencia.es/
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

