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PARTICIPACIÓ

“València, ciutat jove 
i verda”
El Consell de la Joventut de València 
convoca la primera edició dels premis 
“València, ciutat jove i verda” per a pre-
miar projectes joves d’innovació mediam-
biental. Es tracta d’un “concurs d’idees” 
per a premiar aquells projectes ideats per 
persones joves d’entre 16 i 30 anys que 
posen el focus en la lluita contra la crisi 
climàtica i puguen arribar a implemen-
tar-se a la ciutat de València. Els partici-
pants han de publicar un vídeo promocio-
nal del seu projecte a través de les seues 
xarxes socials. Les candidatures poden 
presentar-se fins al pròxim 23 d’agost.
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FORMACIÓ

Premis Injuve 
de Periodisme i 
Comunicació 2020
L’Institut de la Joventut convoca els 
Premis Injuve de Periodisme i Comuni-
cació 2020 per a reconèixer l’esforç i el 
compromís de joves periodistes o comu-
nicadors en l’àmbit del periodisme social, 
i els treballs dels quals hagen contribuït 
al foment, defensa i difusió de valors 
cívics, socials i d’igualtat en les modalitats 
de Periodisme Imprès, Fotoperiodisme, 
Periodisme Audiovisual (Ràdio i Televisió) 
i Periodisme Digital.  El termini de presen-
tació de sol·licituds finalitza el pròxim 14 
d’agost de 2020.
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VIII Cicle “Diàleg de 
la Unió Europea amb 
la joventut”
Eres jove i t’agradaria que la teua veu fora 
tinguda en compte per les institucions? 
S’obri la convocatòria per a conformar 
les noves Ambaixades per al Diàleg amb la 
Joventut que participaran en el VIII Cicle 
d’aquest projecte europeu.
“Diàleg de la Unió Europea amb la Joven-
tut” és una iniciativa de la Unió Europea 
l’objectiu de la qual és generar proces-
sos participatius entre responsables de 
polítiques públiques i persones joves per 
a millorar el disseny, implementació i 
avaluació de les polítiques públiques en 
qualsevol àmbit territorial.
El VIII Cicle durarà des de juliol de 2020 
fins a desembre de 2021, i té com a títol 
“Europa per a la Joventut - Joventut per a 
Europa: espai per a la democràcia i la par-
ticipació”, buscarà enfortir la participació 
i l’autonomia democràtica de les persones 
joves. Si tens entre 14 i 29 anys, pots ins-
criure’t emplenant el formulari abans del 
diumenge 16 d’agost.
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Formulari

CULTURA

Filmoteca ’Estiu 2020

https://valenciajove.com/2020/07/i-premis-valencia-ciutat-jove-i-verda-2020/
http://dialogojuventud.cje.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTgea7IANwp1bwzS69wLTWVU8Y33PgV8cxj75N2TaASSJGqQ/viewform
http://www.injuve.es/conocenos/noticia/premios-injuve-de-periodismo-y-comunicacion-2020
http://ivac.gva.es/la-filmoteca/programacio/filmo-estiu
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OCUPACIÓ

VIII Cicle “Diàleg de 
la Unió Europea amb 
la joventut”
Cada any, el Comitè de les Regions (ECR) 
ofereix un nombre limitat de pràcti-
ques per a joves residents en els Estats 
membres de la Unió o candidats oficials a 
l’adhesió, amb l’objectiu que adquirisquen 
experiència laboral en un dels organismes 
europeus.
Hi ha tres tipus de pràctiques:  
1. Pràctiques estàndard de cinc mesos 
per a graduats universitaris.
2. Visites d’estudi de curta duració dirigi-
des a persones l’activitat professional de 
les quals, acadèmica o d’investigació, es 
relaciona directament amb la labor d’algu-
na de les unitats del ECR.
3. Pràctiques per a funcionaris gover-
namentals i personal al servei de les 
autoritats públiques nacionals, regionals 
o locals d’un Estat membre o candidat 
oficial a l’adhesió a la Unió.
Les candidatures per a les pràctiques 
estàndard es podran presentar fins al 30 
de setembre. 
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FORMACIÓ

10 Cursos gratuïts a 
Linkedlin
LinkedIn i Microsoft, mitjançant una anàli-
si de software, van aconseguir identificar 
quines seran les habilitats i, per tant, les 
ocupacions més requerides enmig del que 
ells mateixos van denominar “l’economia 
de covid-19”. Han llançat un projecte de 
capacitació en línia gratuït per a les 10 
ocupacions que van aconseguir identifi-
car com a més demandats en el mercat i 
amb possibilitat de seguir la formació per 
internet. Per a accedir als cursos no cal 
estar registrat però si es vol certificat del 
curs realitzat, sí que és necessari regis-
trar-se a la web de LinkedIn.
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VOLUNTARIAT

Campanya de 
voluntariat 
medioambiental 2020
Vols participar en les tasques de vigilància 
i conscienciació en l’Albufera. Caps de 
setmana de 4 de juliol al 27 de setembre. 
Escriu un missatge electrònic a devesa.
voluntariado@cruzroja.es o telefona al 
963606211.
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Cursos d’idiomes 
gratuïs
 Cursos d’idiomes de prova gratuïts 
durant 15 dies en què podràs estudiar 
anglès, espanyol, xinés, alemany, rus, 
francès i japonès, amb diferents metodo-
logies i en diferents nivells, des de bàsic 
fins avançat.
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http://www.eurodesk.es/program/practicas-en-el-comite-de-las-regiones
https://opportunity.linkedin.com/es-es/skills-for-in-demand-jobs
https://aprendergratis.es/cursos-online/idiomas/ingles/
http://www.cruzroja.es/medioambientedevesavalencia/



