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PARTICIPACIÓ

Certamen de fotografía 
amb eslògan Carnet 
Jove 2020 #IStandFor
El Certamen de Fotografia amb Eslògan 
Carnet Jove 2020 pretén promoure i 
difondre fotografies i reflexions a través 
de publicacions en Instagram en el marc 
de les cinc categories de la campanya #IS-
tandFor, que han posat en marxa joves de 
diferents països amb el suport de l’Asso-
ciació del Carnet Jove Europeu (EYCA).
Poden participar tots els joves que siguen 
titulars del Carnet Jove Europeu d’entre 
15 i 25 anys, de més de 30 països en tota 
Europa.

+info

L’equip del PIJ de l’IES Jordi de Sant Jordi 
ha publicat el primer webcòmic en valen-
cià interactiu a la plataforma webtoon.
“Virtua Summer” tracta sobre Sarai, una 
alumna de TASOCT del Jordi que vol reclu-
tar un equip de corresponsals d’informa-
ció juvenil entre els seus contactes en mig 
del confinament per la COVID-19!
La novetat ve perquè, a dintre del còmic, la 
lectora pot trobar informació sobre dife-
rents recursos d’oci educatiu i oportuni-
tats per a joves, a través de codis QR.
A més, la gent del PIJ del Jordi ha dissen-
yat un #SCAPE ROOM CHALLENGE que 
està amagat al mateix còmic. Un repte per 
a passar l’estiu i descobrir els recursos 
juvenils que hi ha al voltant del barri de 
Na Rovella. Si ets alumna del Jordi de Sant 
Jordi, ja tardes a participar!

+info

CULTURA

Activitats familiars en 
els museus i monuments 
de València
Els museus i monuments municipals de 
València ofereixen activitats culturals gra-
tuïtes durant l’estiu fins al 4 de setembre, 
de dimarts a divendres i els diumenges 
es podrà gaudir de les propostes dels 
diferents museus, monuments i espais 
culturals. També tens l’opció de gaudir de 
les visites guiades gratuïtes.
L’aforament és limitat i reduït, per aquesta 
raó és necessària la inscripció prèvia 
telefonant a cadascun dels centres.
Consulta ací el programa complet.

+info

PARTICIPACIÓ

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.

+info

Formulari

PARTICIPACIÓ

Webcòmic interactiu

http://dialogojuventud.cje.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTgea7IANwp1bwzS69wLTWVU8Y33PgV8cxj75N2TaASSJGqQ/viewform
http://info.lojoven.es/concursos/item/3608-certamen-de-fotografia-con-eslogan-carnet-jove-2020-istandfor
https://cultural.valencia.es/wp-content/uploads/2020/07/Programa-familiar-verano-2020-CAST-2.pdf
https://www.webtoons.com/en/challenge/virtua-summer/corresponsals-virtuals/viewer?title_no=451980&episode_no=2
https://www.joventut-valencia.es
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OCI EDUCATIU

Exposició del premi 
internacional 
d’il·lustració científica i 
de natura
Aquest estiu el Jardí Botànic torna a aco-
llir una mostra que ja comença a ser ha-
bitual a les seues sales, Il·lustraciència 7, 
l’exposició itinerant amb 40 il·lustracions 
científiques i de natura seleccionades en 
la sèptima edició del Premi Internacional 
d’il·lustració Científica i de Natura.
cadascuna de les il·lustracions ens mostra 
una espècie botànica o animal o un ele-
ment geològic, representats amb distintes 
tècniques com el grafit, l’aquarel·la o el 
dibuix digital, amb un bell acabat estè-
tic, atenent sempre el rigor científic que 
caracteritza la disciplina de la il·lustració 
científica.
Pots gaudir d’aquesta exposició fins al 12 
d’octubre. 
LLOC: Sala Hort de Tramoieres
ACCÉS: gratuït
HORARI: de dilluns a diumenge de 10 a 21 
h. 

+info

FORMACIÓ

Sexologymatters
Compte d’Instagram @sexologymatters 
d’Alba Povedano, psicòloga i sexòloga des 
d’un enfocament feminista. El seu compte 
naix arran del descobriment de la poca 
informació real sobre la sexualitat, a 
pesar que vivim en l’era de la informació. 
Pràcticament cada setmana en el seu 
compte trau a debat diferents temàtiques 
en relació a la sexualitat de cada individu 
i en la parella, per a reflexionar vorera de 
si creiem que estem realment ben educats 
o si encara continua sent un tema tabú del 
qual poc es parla.

+info

OCI

Instal·lacions 
recreatives a la 
natura
Tens una associació o grup d’amics/gues 
de 10 o més persones i vols acampar en 
plena naturalesa?... Ja tens obertes de 
nou les zones habilitades per a campa-
ments en tota la Comunitat Valenciana.
En aquestes instal·lacions podeu acampar 
amb tendes de campanya i de manera gra-
tuïta un màxim de 15 dies per a realitzar 
activitats educatives o socials. Heu de fer 
la sol·licitud amb un mínim de 7 dies d’an-
telació (excepte dates específiques).
Coneix totes les zones d’acampada i 
instal·lacions per a gaudir que hi ha a les 
nostres muntanyes.

+info

CULTURA 

La ruta más corta
“La ruta más corta” ens aproxima el món 
dels curtmetratges a través d’un ampli 
catàleg dividit per seccions, fent incidèn-
cia en la creació valenciana.

+info

http://www.agroambient.gva.es/va/web/medio-natural/instal-lacions-recreatives
http://www.jardibotanic.org/?apid=agenda-33&id=1718#.Xx7_8J4zaM8
http://www.larutamascorta.com/
https://www.joventut-valencia.es



