Formacció…
Aposta Jove UGT-PV participant en el
Formacció desenvolupat els dies 17 i 18 de juny
per a treballar les propostes del CJCV per a
l'Estratègia Valenciana de Joventut, als àmbits
de l'educació formal i no formal i l'emancipació
(ocupació, habitatge i mobilitat).
Es va comptar amb la participació de l’IVAJ, el
Servef, La Dula, el Projecte Reconoce i el
Consell de la Joventut d’Espanya (CJE).

Presentació…
Arranca el Formacció d'emancipació i educació a
Xàbia, explicant el procés participatiu que estem
realitzant per a presentar el nostre document de
bases per a l'Estratègia Valenciana de Joventut.

Educació…
Va començar la taula redona sobre
#Educació moderada per Miguel
Vargas Rodriguez.
Comptem a la part d'Educació Formal
amb: Encarna Cuenca, Presidenta del
Consell Escolar de la CV, María
Rodríguez, Responsable d'Educació al
CJE i a la part d'Educació No Formal
amb Jesus Polinya, Secretari General de
l’IVAJ i Miguel Urbano, del Projecte
RECONOCE

Mobilitat…
Vam tindre l’honor d’escoltar el bloc de
mobilitat amb Txema Torner, Cap de Servei
de Mobilitat de la Conselleria d'Habitatge i
vertebració del territori.

Grups De Treball…
Es van crear grups de treball realitzant jocs
per a seleccionar els grups que més avant
s’anaven canviant per a exposar la nostra
experiència el problemes que tenim en
l’actualitat i les possibles estratègies de
millora per a així intercanviar idees entre
companys i entitats de la formació.

Habitatge…
Va començar el dia amb la taula redona sobre
Habitatge moderada per Paula Pallares Reoli,
hui comptem amb
Víctor Reloba,
Vicepresident del CJE i Responsable de l’àrea
Socioeconòmica, Begoña Serrano, Directora
de l'Institut Valencià d'Edificació i Lluís
Benlloch, membre dse La Dula.

Ocupació…
Va continuar amb la taula redona sobre
emancipació, ara amb el bloc d'ocupació,
comptem amb Joan Sanchís, assessor de la
Secretaria Autonòmica d'Ocupació i Víctor
Reloba.

Ens acomiadem…
Ha sigut un plaer compartir l’experiència amb tots els
companys i les companyes amb qui he coincidit i conegut,
he aprés molt i coses així mai es deurien deixen de fer, són
de gran interès, gràcies a tota la gent pel tracte que em vau
donar.

Així mateix agrair la iniciativa del Consell De La Joventut de la Comunitat Valenciana. I felicitarlos eixe gran treball i organització.

Aposta Jove UGT-PV vol recalcar i felicitar també a les persones que varen participar en la taula
redona per tota la informació transmesa.

Una salutació Apostera i una abraçada, perquè la informació mai ocupa lloc.
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