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OCUPACIÓ

Ashoka Espanya cerca 
joves compromesxs
Ashoka Espanya busca adolescents i 
joves, d’entre 12 a 21 anys, compromesos 
amb la societat. Persones que estiguen 
desenvolupant projectes socials per a 
convertir-los en referents d’un moviment 
en el qual totes les persones siguen cons-
cients del seu poder per a millorar el món.
Ashoka és l’organització que identifica, 
connecta i acompanya als líders de la 
innovació social.

+info

VIVENDA

Convocatòria de places 
en residències juvenils 
curs 2020/21
Ja està oberta la convocatòria del l’IVAJ 
per a sol·licitar una plaça a les seues 
residències juvenils per al curs acadèmic 
2020/21. Les residències són instal·la-
cions dirigides a estudiants, d’entre 14 i 
30 anys, i ofereixen allotjament i servei 
d’alimentació a la joventut que, pels seus 
estudis, activitats acadèmiques o d’altres 
tipus, ha de desplaçar-se fora del seu do-
micili. El termini de presentació d’instàn-
cies serà fins al 31 de juliol de 2020

+info

MEDI AMBIENT

Del món a la teua casa, 
de la teua casa al món 
Del món a la teua casa, de la teua casa 
al món és una activitat de sensibilització 
amb el medi ambient, en el qual es pretén 
que reflexionem sobre fer xicotets canvis 
a casa, ja que a través d’aquests podem 
incidir de manera positiva en el nostre 
entorn, com és la importància del reciclat-
ge i del consum responsable. A través del 
visionat d’un curt realitzat per un grup de 
joves, et proposa aconseguir una sèrie 
de reflexions sobre l’excés de plàstic que 
consumim, de la quantitat de fem que ge-
nerem, sense pensar moltes vegades en el 
que aquesta situació pot desencadenar.

+info

OCI EDUCATIU

APP oci educatiu
OCI Educatiu és una app gratuïta creada 
per l’IVAJ per descobrir tot allò que pots 
fer amb el teu temps lliure durant tot l’any 
a la Comunitat Valenciana. Al mapa d’Oci 
Educatiu trobaràs un munt de possibilitats 
per gaudir del teu temps lliure. Podràs 
cercar per temàtica totes aquelles acti-
vitats que t’interessen, arts, arts escè-
niques, espots, ciència i tecnologia, medi 
ambient, música, participació, audiovisual, 
programes europeus i salut. I ara, com a 
novetat, també pots sol·licitar cita prè-
via per a totes aquelles activitats que ho 
contemplen. Descarrega’t la teua app per 
a gaudir de l’oci!

+info

OCI EDUCATIU

Activitats d’estiu de la 
FDM
la Fundació Esportiva Municipal ofe-
reix una programació diària d’activitats 
dirigides a la Malva-rosa, a l’altura de 
la Instal·lació Vóley Platja València, que 
conclourà el 31 d’agost.  questes activitats 
són de lliure accés i gratuïtes, dirigides a 
tota mena de públics i edats amb la fina-
litat d’impulsar l’oci a través de l’esport a 
la platja.

+info

CULTURA 

CCCContes
El Consorci de Museus ha posat en marxa 
en el Centre del Carme el programa CCC-
Contes, a càrrec de Rebombori Cultural.
Es tracta d’una programació de conta 
contes que busca descobrir els personat-
ges que habiten en el museu i les històries 
que els acompanyen, en un recorregut 
pels claustres i les seues exposicions.
Activitat gratuïta amb reserva prèvia, tots 
els dissabtes i diumenges, de juliol a se-
tembre, a partir de les sis de la vesprada.

+info

https://spain.ashoka.org/joveneschangemakers/
http://www.ivaj.gva.es/va/residencies
http://educacionambiental.pamplona.es/wp-content/uploads/2020/04/ACTIVIDAD-EN-CASA_cine-sensibilizacion-y-cambio.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.wonderbits.ocieducatiu
http://www.fdmvalencia.es/les-activitats-dirigides-de-la-fdm-tornen-aquest-estiu-a-la-malva-rosa/
https://www.consorcimuseus.gva.es/centro-del-carmen/aprende/ccccontes-3-2/?lang=es
https://www.joventut-valencia.es
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CULTURA 

Cicle de cinema social
Un any més, l’associació YMCA ens ofereix 
la possibilitat de gaudir del cinema durant 
les nits d’estiu. Aquest any serà la quarta 
edició del “Cicle de cinema social: cinema 
que desperta consciències”. Durant els 
dies 16, 23 i 30 de juliol podràs gaudir del 
cinema a la fresca i en valencià al barri 
d’Aiora. Les projeccions es realitzaran 
a l’esplanada del metro d’Aiora i només 
hauràs de portar el teu sopar, ja que hi 
haurà cadires a disposició de les especta-
dores. L’entrada és gratuïta i l’activitat es 
desenvoluparà seguint totes les recoma-
nacions sanitàries d’aforament, distància 
física i mesures higièniques

+info

CULTURA 

MuVIM 
«Heroïnes del MuVIM»
El MuVIM, Museu Valencià de la Il·lustra-
ció i de la Modernitat tenia preparat el 
programa didàctic “Dones i ciència” per 
acostar amb conta contes a menuts i jo-
ves, durant març i abril, a l’incansable tre-
ball d’algunes de les dones més pioneres. 
Com no ha pogut ser presencialment, ens 
fan arribar tot el programa directament a 
casa. Cada diumenge a les 18 h trobaràs 
un nou episodi d’heroïnes del MuVIM» a la 
seua pàgina i xarxes socials. Porten ja 14 
capítols.

+info

PARTICIPACIÓ 

Concurs de videos 
“LlavorArt” 
Presentem la 1a edició del concurs de 
vídeos “LlavorArt” organitzat per Llavors 
d’ací: un concurs per a fomentar la sobi-
rania alimentària i l’ús i preservació de les 
varietats locals i tradicionals. Aquest con-
curs està dirigit a particulars i col·lectius 
(centres formatius, horts escolars, horts 
urbans…). Pots participar en la 1a edició 
del concurs de vídeos LlavorArt des del 10 
de juny de 2020 fins al 31 d’agost de 2020, 
enviant un vídeo d’1 minut i mig de dura-
ció, sobre biodiversitat cultivada, llavors 
locals i tradicionals, cultiu de varietats 
locals, agroecologia, sobirania alimen-
tària… i totes aqueixes raons per les quals 
cultives i sembres biodiversitat!
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLS-F4e-7A8q1Y3yw452f7XUfJTiJ6VPoP&fbclid=IwAR2xd_i-4LiOy4mhvAhQa2WxQXukoEqYjtjczToge_HXPLc1GwGDDvrq1CU
https://llavorsdaci.org/concurs-llavorart/
https://www.joventut-valencia.es



