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El Col·legi obri un registre per a col·legiades i
col·legiats en situació de desocupació

El  7  d 'abril,  en  menys  d 'una  hora,

més  de  40  treballadores  socials

col·legiades  en  situació  de

desocupació  s 'ofereixen  al  Col·legi

per  a  reforçar  personal.

9  d 'abril  2020

El Treball Social, en 'À Punt NTC'

El  Treball  Social,  en  À  Punt  NTC:
"Els  treballadors  socials  afronten

l 'augment  de  persones
vulnerables  per  la  crisi  del

coronavirus"

Per  a  inscriure’s  al  llistat  cal  estar

col·legiada  o  col·legiat  en  el

COTSV,  trobar-se  en  situació  de

desocupació  i  emplenar  el

formulari  habilitat:  Fes  clic  ací

CLIC

http://cotsvalencia.com/llistat-de-professionals-treballadors-es-socials-desocupades-amb-disponibilitat-per-a-treballar-durant-la-crisi-demergencia-del-covid-19/
https://apuntmedia.es/va/noticies/covid-19/els-treballadors-socials-afronten-laugment-de-persones-vulnerables-per-la-crisi-del-coronavirus
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Les treballadores socials reclamen augmentar les
plantilles i millor coordinació entre administracions

El  3  d 'abril,  diferents  mitjans  de  comunicació  informen  de  les

demandes  que  els  col·legis  oficials  de  Treball  Social  de

València,  Alacant  i  Castelló  traslladen  al  Consell.  Entre

aquestes,  està  la  dificultat  de  la  coordinació  entre  les

distintes  institucions,  la  falta  d 'equips  de  protecció

individual  (EPI) i  la  necessitat  d 'augmentar  les  plantilles.

Fent  clic  ací  pots  trobar  més  informació

9  d 'abril  2020

Els col·legis de Treball Social de la Comunitat Valenciana
comparteix amb les conselleries els documents i

protocols sobre el COVID-19 elaborats pel Consejo General

El  Col·legi  Oficial  de  Treball  Social  de  València,  junt  als

col·legis  d 'Alacant  i  Castelló,  trasllada  a  les  diferents

conselleries  els  documents  i  els  protocols  d 'actuació  davant

la  crisi  provocada  per  la  COVID-19.  Es  tracta  de  documents

elaborats  pel  Consejo  General  del  Trabajo  Social,  però  també

d 'altres  de  producció  pròpia.

http://cotsvalencia.com/noticies-sobre-el-coronavirus-covid-19/
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Resum de l'organització
dels Serveis Socials
d'atenció primària

9  d 'abril  2020

Relació de números de telèfon sobre temes socials

Procediment de gestió
social en l'àmbit

sanitari de la COVID-19

La  delegació  de  l 'Associació
Espanyola  de  Treball  Social  i  Salut
en  la  CV  elabora  un  procediment  de
Gestió  Social  en  l 'àmbit  sanitari
durant  la  crisi  del  #COVID19.
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El Col·legi apareix en el programa de ràdio
'Pròxima Parada', d'À Punt Mèdia

9  d 'abril  2020

El Col·legi es fa ressò, en les seues xarxes socials,
de les preocupacions d'EAPN i l'Associació

Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials

El  Col·legi  Oficial  de  Treball  Social  de  València  comparteix  en

les  seues  xarxes  socials  els  comunicats,  les  demandes  i

preocupacions  d 'EAPN-CV  i  l 'Associació  Estatal  de  Directores

i  Gerents  de  Serveis  Socials,  entre  d 'altres  organismes.  Amb

aquesta  acció  es  pretén  donar  visibilitat  a  la  complicada

situació  que  està  travessant  molta  gent.

El  Col·legi  apareix  el  26  de  març
en  un  reportatge  del  programa  de  ràdio

'Pròxima  Parada ',  d 'À  Punt  Mèdia.  Es
tracta  d 'una  peça  periodística  sobre  la

tasca  de  les  treballadores  i  els
treballadors  socials  durant  aquests  dies  de

crisi  provocada  per  la  COVID-19.

CLIC

https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/escoltat-en-la-radio/proxima-parada/26032020-proxima-parada-tercera-hora

