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IGUALTAT

Concurs fotografia 
“Estiueig  amb salut”
La Federació de Dones Joves llança 
aquesta campanya per a previndre 
l’anorèxia, una iniciativa emmarcada en 
el projecte “No sigues presa de la talla”. El 
seu objectiu és reivindicar que un estiueig 
saludable compren la pluralitat de cossos 
diversos i reals. La campanya inclou un 
concurs de fotografies que estarà obert 
en el perfil d’Instagram @federacionmu-
jeresjovenes i al seu Facebook fins al 31 
d’agost. La participació consisteix a pujar 
una fotografia al voltant d’aquesta temà-
tica i compartir-la amb diferents hastags. 
Es poden pujar tantes fotografies com 
desitges.

+info

OCUPACIÓ

EMCORP 2020- 
Valencia Activa
Programa subvencionat d’Iniciativa 
Social destinat a la contractació de 
persones desocupades d’almenys 30 
anys, per a la realització d’obres o serveis 
d’interès general, en col·laboració amb 
les Corporacions Locals de la Comunitat 
Valenciana.
L’Ajuntament de València realitzarà 
contractacions en la modalitat contractual 
contracte per obra o servei per un 
període de 6 mesos, a jornada completa, 
de diferents perfils professionals. 
Consulta els perfils demandats i altres 
detalls del programa al següent enllaç:

+info

FORMACIÓ

Proves certificació 
EOI
Les proves de certificació de les EOI, 
ajornades per l’estat d’alarma, es faran 
entre el 2 i el 17 de setembre.
Les proves orals també començaran el 
2 de setembre, i en aquest cas les EOI 
publicaran abans del 31 de juliol en els 
seus webs el dia, l’hora i el lloc en què 
cada parella d’alumnes ha de presentar-
se davant del tribunal examinador que li 
pertoca. 

+info

SUBVENCIONS 
Ajudes a entitats locals-IVAJ

Proves certificació 
EOI
Ja està oberta la convocatòria d’ajudes 
destinades a finançar els programes de 
joventut de les entitats locals durant l’any 
2020, destinades a finançar els progra-
mes de les entitats locals durant l’any 
2020, dirigits a persones d’entre 12 i 30 
anys.
Termini: del 13 de juliol al 7 d’agost de 
2020.

Les activitats objecte de subvenció, dins 
d’aquests programes, seran les següents:

a) Activitats d’oci educatiu.
b) Activitats de promoció del voluntariat
jove: s’entendran incloses
les activitats i els cursos de formació.
c) Programes d’aprenentatge-servei.
d) Activitats de Fòrum Jove.

+info

https://mujeresjovenes.org/wp-content/uploads/2020/07/BASES-DEL-CONCURSO-VeraneoConSalud2020.pdf
http://valenciactiva.valencia.es/va/valencia-emplea/oportunitats-emcorp
http://www.ceice.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=873176
http://www.ivaj.gva.es/va/ayudas-asociacionismo
https://www.joventut-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

#13

www.juventud-valencia.es

OCUPACIÓ

Contractes en 
pràctiques CSIC 
-  Garantia Juvenil 
2020
Es convoca procés selectiu per a la forma-
lització de 140 contractes per a personal 
tècnic amb destinació en diferents insti-
tuts, centres i unitats del CSIC, mitjançant 
la modalitat de contracte en pràctiques, 
per a la promoció de l’ocupació jove i 
implantació de la Garantia Juvenil. Està 
dirigit a joves no ocupats i que no cursen 
estudis ni formació, a través de la Inicia-
tiva d’Ocupació Juvenil i el Fons Social 
Europeu. Les sol·licituds han de realit-
zar-se en l’aplicació electrònica habilitada 
a aquest efecte en la pàgina web del CSIC. 
Tens fins al 29 de juliol.

+info

PARTICIPACIÓ

Subvencions 
per a projectes 
de participació 
ciutadana
L’Ajuntament de València, a través de 
la Delegació de Participació Ciutadana 
i Acció Veïnal, convoca la concessió de 
subvencions dirigides a entitats ciutada-
nes del Municipi de València que dugen a 
terme activitats que desenvolupen eines i 
processos de participació ciutadana i de 
foment de l’associacionisme. Els projec-
tes es podran desenvolupar fins al 31 de 
març de 2021 i les sol·licituds i documen-
tació requerida es presentaran fins al 3 
d’agost de 2020, de manera telemàtica.

+info

PARTICIPACIÓ

Fòrum Mundial per a 
la Democràcia
+info

FORMACIÓ

Convocatòria 
d’ajudes per a cursos 
de Postgrau Propi 
de la Universitat de 
València 2019-20
Continua obert el termini per a les ajudes 
per a persones matriculades en títols 
de Postgraus Propis de la Universitat de 
València durant el curs 2019-20.
Aquestes ajudes d’estudi estan destinades 
a cobrir un percentatge de la matrícula 
abonada. Per a la seua distribució es 
tindran en compte factors com la renda 
familiar i les seues deduccions, els mem-
bres computables a la unitat familiar i el 
llindar de patrimoni, entre altres qües-
tions. Encara eres a temps de presentar la 
teua sol·licitud fins al pròxim 26 de juliol.

+info

El Consell d’Europa organitza l’activitat 
“World Fòrum for Democracy 2020 - Youth 
Delegation, WFD” del 14 al 18 de novem-
bre, en el Centre Europeu de Joventut 
d’Estrasburg. El Fòrum Mundial per a la 
Democràcia és una plataforma única de 
decisions polítiques actives, on es debaten 
solucions a desafiaments clau per a les 
democràcies de tot el món. La temàtica 
d’aquest any 2020 està relacionada amb 
el medi ambient, sent objecte de discus-
sió com la democràcia pot salvar al medi 
ambient? El Departament de Joventut del 
Consell d’Europa convida a 50-60 joves, 
d’entre 18 a 30 anys, a debatre amb ells.
La data límit per a presentar sol·licituds 
és el dia 28 de juliol de 2020, a les 13.00 
hores. T’animes a participar?

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/contratos-en-practicas-csic-garantia-juvenil-2020?fbclid=IwAR1roBp3XJ8K2BC-Y_90dHVmA28K78DuQnSnMtCzUpr5VRRoajMc8CfYseg
https://www.valencia.es/ayuntamiento/tablon_anuncios.nsf/0/DE0E8787D8F202B8C1258598002E8517/$FILE/-Bases_Covid-_Castellano-Subv_2020-%20(4).pdf?OpenElement&lang=1
http://www.adeituv.es/ca/noticias-ayudas-postgrado-2020/
https://www.coe.int/en/web/youth/-/call-for-applications-world-forum-for-democracy-2020-youth-delegation
https://www.joventut-valencia.es
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CULTURA

Visites guiades 
i gratuïtes a 
interesants museus 
i monuments de 
València.
Els principals museus municipals de 
València ofereixen, de manera limitada i 
gratuïta, diverses visites guiades per a 
conéixer les seues exposicions.Fins al 27 
de setembre podràs visitar el Museu de la 
Ciutat de València, el Museu de Ciències 
Naturals, la Casa Museu Benlliure, la Casa 
Museu Blasco Ibáñez, el Palau de Cervelló, 
el Refugi Serrans, l’Almoina, la Galeria del 
Tossal i el Museu d’Història de València, a 
través de visites guiades, visites teatralit-
zades i visites amb tallers.

+info

OCI CULTURAL

CCCCinema d’estiu: 
Cicle comèdia 
europea
Del 16 de juliol fins al 8 d’agost a les 22.00 
hores, al Claustre Gòtic del Centre del 
Carme, podràs assistir a l’exhibició de 
21 pel·lícules pertanyents al gènere de la 
comèdia.
L’entrada és gratuïta amb inscripció prè-
via. En aquest enllaç podràs consultar la 
programació completa d’aquest cicle.

+info

https://cultural.valencia.es/wp-content/uploads/2020/07/Fichas-verano_val_comprimido.pdf
https://www.consorcimuseus.gva.es/centro-del-carmen/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/CICLO-DE-CINE-VAL.pdf
https://www.joventut-valencia.es



