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RUBÉN MASIÀ, ELEGIT PER A FORMAR PART DE L'EQUIP EXECUTIU DE LA FEDERACIÓ INTERNACIONAL DE
TREBALL SOCIAL (FITS) D'EUROPA COM A MEMBRE ADJUNT DEL COMITÈ EXECUTIU EUROPEU.     
                               
El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) està d'enhorabona. Rubén Masià, tresorer del COTSV, ha sigut
triat per a formar part de l'Equip Executiu FITS Europa com Deputy Member of the European Executive Committe.
D'aquesta manera, el COTSV estarà representat d'excel·lent manera a The International Federation of Social Workers
(IFSW).
Llegir notícia completa
 

 
 
EL COTSV PARTICIPA EN LA NIT VIOLETA
 
El Col·legi Oficial de Treball Social de València  i moltes de les nostres col·legiades vam estar en la manifestació contra el
masclisme del 20S. Vam posar el nostre granet d'arena per a donar-li color violeta  ala ciutat de València.
 
Llegir notícia completa
 

http://cotsvalencia.com/ruben-masia-tresorer-del-col%C2%B7legi-oficial-de-treball-social-de-valencia-triat-per-a-formar-part-de-lequip-executiu-fits-europa/?fbclid=IwAR3vMHT7l-TDHnzcEDGSoZY0HKEYaCsCLGB-_uCbuGzzjPXGAU7MYkbs_J0
http://cotsvalencia.com/i-els-carrers-es-van-tornar-de-color-violeta/


 
 
ELS TRES COL·LEGIS OFICIALS RECLAMEN A LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA QUE LES TREBALLADORES
SOCIALS SIGUEN RECONEGUDES COM A COORDINADORES DE PARENTALITAT
 
Els tres col·legis oficials de Treball Social de la Comunitat Valenciana s'han reunit amb Bárbara López, Directora General
de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, per a sol·licitar que es reconega les treballadores i els
treballadors socials com a coordinadores i coordinadors de parentalitat. Així, s'ha demanat signar un conveni entre els
tres col·legis i la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública perquè aquesta figura estiga acceptada.
 
Pots trobar més informació aci
 

 
 
EL COL·LEGI ASSISTEIX AL SIMPOSI NACIONAL  "LA INVESTIGACIÓ SOCIAL I SANITÀRIA EN LA
MALALTIA D'ALZHÈIMER I ALTRES DEMÈNCIES" 
 
El darrer 18 de setembre des del Col·legi vam assistir al simposi nacional "La Investigació social i sanitària en la Malaltia
d'Alzhèimer i altres demències" que va presidir Sa Majestat la Reina Donya Sofía en l'Auditori Santiago Grisolía del Museu
de les Ciències Príncep Felip.
 

http://cotsvalencia.com/els-tres-col%C2%B7legis-oficials-reclamen-a-justicia-que-les-treballadores-socials-siguen-reconegudes-com-a-coordinadores-de-parentalitat/?fbclid=IwAR2OGAtYnwfpZzR5h7fkdBvXRBsVAJz-Y47xBq1-__3Z-4EONL0N46fSNkc


 
 
EL COTSV HA ESTAT EN LA XERRADA  "LA CURA I LA SEVA IMPLICACIÓ SOCIAL"
 
Conxa Jornet, vocal de la Junta de Govern, ha representat al COTS València en la xerrada "La cura i la seva implicació
social" impartida per Milagros Julvé, Vicepresidenta del Consell Valencià de persones Majors de la Conselleria d'Igualtat i
Polítiques Inclusives que s'ha celebrat en el Saló d'Actes de MICOF. Aquesta ha estat organitzada per la Federació
Valenciana d'Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer.
 

 
 
CONVOCATÒRIA DEL III CONCURS DE PUBLICACIONS DEL COTS VALENCIA I DEL DEPARTAMENT DE
TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
 
El Col·legi Oficial de Treball Social de València juntament amb el Departament de Treball Social i Serveis Socials (DTSSS)
de la Universitat de València convoquen el III Concurs de Publicacions del COTSV i del DTSSS, amb la finalitat de
fomentar la participació en la publicació d'articles i els treballs acadèmics relacionats amb els àmbits professionals del
Treball Social i afavorir la difusió científica de coneixement.
 
Hi ha 4 modalitats de premi:
a) Premi al millor Treball de Fi de Grau (TFG) presentat en el curs 2018/2019
b) Premi al millor Treball de Fi de Màster (TFM) presentat en el curs 2018/2019



c) Premi al millor article inèdit en algun dels diversos àmbits Professionals d'actuació, sectors i realitats socials del Treball
Social
d) Premi al millor article científic publicat en 201/ 2019 vinculat al Treball Social
 
El termini de presentació finlitza l'1 d'octubre.
 
Consultar les bases
 
 
OFERTA FORMATIVA D'ALTRES ENTITATS
 
V CURS ONLINE "REGLAMENTO GENERAL EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA
TRABAJADORAS SOCIALES"
 
Modalitat: online
Nº hores: 20h
Data d'inici: 1 d'octubre
Preu: 
       TS col·legiats/des: 150€
       TS no col·legiats/des: 180€
 
Organitzat pel Consejo General de Trabajo Social
 
Més informació en https://www.cgtrabajosocial.es/eventos/iv-curso-online-reglamento-general-europeo-de-proteccion-de-
datos-personales-para-trabajadoras-sociales/748/view
 
"CURS D'IDIOMES-CUID UNED 2019-2020"
 
Ja està obert el termini per a la matriculació per a col·legiats/des de Treball Socials en el curs acadèmci d'idiomes
2019/2020 que ofereix el Centre Universitari d'Idiomes a Distància de la UNED. La seva finalitat és promoure
l'aprenentatge de les llengües espanyoles cooficials i idiomes estrangers. Aquests ensenyaments s'imparteixen com a
títols propis de la Universitat per mitjà dels Centres Associats que col·laboren amb el CUID.
El Consejo General té signat un conveni a fi de desenvolupar programes de formació d'idiomes per mitjà del CUID. Els
nivells estan adaptats als del Marc Europeu Comú de Referència per a les LLlengües (MCERL).
Tota la informació necessària dels programes i processos ho pots consultar en el següent enllaç
Cursos d'idiomes
 
OFERTA LABORAL
 
Et recordem que en l'espai oferta laboral de la pàgina web del col·legi pots consultar totes les ofertes laborals o
convovatòries que surten tant a l'Administració Pública com d'Entitats Privades
Consultar convocatòries de l'Administració Pública 
Consultar Ofertes d'enitats privades 
 
 
ALTRA INFORMACIÓ
 
COL·LABORACIÓ EN PRACTICUM TREBALL SOCIAL-UNED 
 
Com en anys anteriors, des de la UNED demanen la col·laboració per a l'obtenció de places en centres dedicats a l'àmbit
social, perquè l'alumnat de l'assignatura del Pràcticum del Grau de Treball Social de l'UNNED pugui efectuar el seu
període de pràctiques (200 o 285h segons la modalitat) i iniciar el contacte amb prefessionals, recurs, tècniques,...
Aquells centres que desitgen col·laborar i no tinguin conveni, han de contactar amb: practicum@valencia.uned.es per a
establir-ho. Les entitats que ja disposin de conveni, i estigui en vigor, han de contactar amb la tutora: María
Ávila mavila@valencia.uned.es

http://cotsvalencia.com/concurso-de-publicaciones/
https://www.cgtrabajosocial.es/eventos/iv-curso-online-reglamento-general-europeo-de-proteccion-de-datos-personales-para-trabajadoras-sociales/748/view
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,154330&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://cotsvalencia.com/ofertas-de-empleo/
http://cotsvalencia.com/ofertas-de-empleo-para-colegiados/
mailto:practicum@valencia.uned.es
mailto:mavila@valencia.uned.es

