
(El PDF en castellà es troba adjunt)

El COTSV treballa perquè el Treball Social sanitari tinga el reconeixement que es
mereix

Després de l'enviament de la misiva en resposta a l'escrit del Consell d'Infermeria de la
Comunitat Valenciana, el COTSV ha començat a treballar amb la Universitat de
València i la Universitat d'Alacant per enfortir el Treball Social sanitari des del món
acadèmic. Han participat també en la primera reunió els col·legis oficials de Treball
Social d'Alacant i de Castelló, a més del Consejo General del Trabajo Social, al qual
agraïm el seu suport i col·laboració en aquesta situació.

Dos municipis sol·liciten el llistat de treballadores i treballadors socials en
situació de desocupació

El llistat de treballadores i treballadors socials en situació de desocupació comença a
ser requerit per entitats locals. De fet, ja l'ha sol·licitat dos municipis. El COTSV espera
que en siguen molts més.

El COTSV aposta per la formació en emergències per als professionals del Treball
Social

El COTSV, junt als col·legis d’Alacant i Castelló, s’han reunit aquest dimecres amb
Helena Ferrando, secretària autonòmica d’Atenció Primària i Serveis Socials, per a
analitzar el treball que s’està realitzant des d’aquest departament per a pal·liar les
conseqüències socials i econòmiques de la crisi de la COVID-19. Belén Vidal, en
representació del COTSV, ha assistit a aquesta reunió, que s’ha celebrat per
videoconferència.

S’ha traslladat que s’ha observat una disparitat de formes de treballar en els Serveis
Socials municipals, sense homogeneïtat i sense seguir els criteris establerts per la
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. S’ha mostrat preocupació pel fet que fins i
tot hi haja Serveis Socials municipals tancats, tot i ser considerats essencials. El
Col·legi també ha demanat que es realitze formació en Emergències, per a entendre
els motius del “comadament únic”.

Fes clic ací per a llegir la notícia completa

http://cotsvalencia.com/el-cots-valencia-aposta-per-la-formacio-en-emergencies-per-als-professionals-del-treball-social/


El COTSV assisteix a dues reunions amb la Conselleria per a tractar aspectes
dels professionals dels centres residencials de persones majors

El COTSV, junt als col·legis d’Alacant i Castelló, s’ha reunit amb la
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per a reivindicar la millora de les condicions
laborals de les persones que treballen als centres residencials de persones majors i,
concretament, de les treballadores socials. Belén Vidal, en representació del COTSV,
ha assistit a aquestes reunions.

Pots llegir la notícia completa fent clic ací

La Direcció General d'Infància i Adolescència vol saber la teua opinió per a
l'elaboració de l'Estratègia Valenciana d'Infància i Adolescència

Des de la Direcció General d'Infància i Adolescència, de la Conselleria d'Igualtat i
Polítiques Inclusives, estpa elaborant l'Estratègia Valenciana d'Infància i
Adolescència. Per això, s'ha dissenyat un procés d'inclusió activa i corresponsable de
tots els agents implicats en la promoció, defensa o restitució dels drets de la infància i
adolescència, amb una sèrie de qüestionaris que responen als 6 grans programes en
els quals s'ha estructurat la informació:

    I. Programa de reforç dels sistemes públics de garantia de drets de la infància i
adolescència.
    II. Polítiques de gènere i igualtat.
    III. Programa contra l'empobriment i la transmissió generacional de la pobresa.
    IV. Participació social infantil i adolescent.
    V. Programa contra la violència cap a la infància i l'adolescència.
    VI. Programa de prevenció de la violència exercida per persones menors d'edat.

A través dels qüestionaris dissenyats, s'aniran recollint les principals aportacions a
desenvolupar en cadascuna de les àrees descrites, tal com informa la Conselleria. Els
qüestionaris són independents entre si, de manera que es poden emplenar totes
aquelles temàtiques en les quals es desitge participar. A la vegada, dins de cada
qüestionari, es pot també seleccionar els continguts, perquè es mostraran tan sols
aquells sobre els quals s'accepte expressament fer valoracions o aportacions. La data
màxima per poder recollir les aportacions és l'11 de juny de 2020 a la 13.00 hores.

Com a material de consulta i complementari, poden disposar del Diagnòstic de la

http://cotsvalencia.com/elen-vidal-en-representacio-del-cots-valencia-parla-amb-conselleria-sobre-les-residencies/
http://www.inclusio.gva.es/documents/610740/168985892/Diagn%C3%B3stico+de+la+situaci%C3%B3n+de+la+infancia+y+adolescencia/789d7add-127a-4135-a159-daeda2ae20a9


situació de la infància i adolescència.
Per accedir als diferents qüestionaris, només cal fer clic en els següents enllaços en
funció dels programes als quals desitja accedir:

Programa I
Programa II
Programa III
Programa IV
Programa V
Programa VI

Esquemes-resum sobre temàtiques d'interés professional

El Col·legi ha elaborat una sèrie d'esquemes-resum sobre temàtiques diferents en
relació, no només a la legislació canviant sobre la COVID-19, sinó
a altres assumptes d'interés professional. Ací es poden consultar els últims:

Fent clic ací pots trobar les noves directrius per a organitzar els Serveis Socials
d'atenció primària
Fent clic ací pots trobar la nova normativa sobre el Padró municipal
Fent clic ací pots trobar les novetats sobre la llei valenciana de Serveis Socials
inclusius

El termini de presentació de documentació per a les quotes reduïdes del primer
semestre de 2020 acaba el 30 de maig

El COTSV habilita un espai al seu web per realitzar la tramitació telemàtica de la
documentació relativa a la reducció de quotes del primer semestre de 2020. El termini
està obert fins al 30 de maig. Per poder beneficiar-se de la reducció de la quota, cal
presentar el justificant de l'entitat pública competent que certifique estar en situació de
desocupació i no cobrar prestació o bé la història laboral i el justificant de prestació i/o
nòmina que demostre que és inferior al SMI (950 euros).

Fes clic ací per omplir la sol·licitud

Fes clic ací per llegir-ne més

Nº 15 de la Revista 'TS Nova', ja disponible en PDF al web del COTSV

El número 15 de la Revista 'TS Nova', editada pel Col·legi Oficial de Treball Social de
València, ja està disponible en format PDF al web. Aquest és un número especial que
recull articles d'onze tesis doctorals. S'aconsella la seua lectura ja que es tracta de les
últimes investigacions que han realitzat les doctores i doctores del departament de
Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de València.

Pots consultar el Nº 15 de la Revista 'TS Nova' fent clic ací

http://www.inclusio.gva.es/documents/610740/168985892/Diagn%C3%B3stico+de+la+situaci%C3%B3n+de+la+infancia+y+adolescencia/789d7add-127a-4135-a159-daeda2ae20a9
https://forms.gle/ZJbpaqkmujZtSiSF7
https://forms.gle/kwQAPMfymF6vZZNJ7
https://forms.gle/kde4jCEzMoszkUp9A
https://forms.gle/1ErQYwvtsb28CWUe6
https://forms.gle/d7wNc9XqyqHE8HZFA
https://forms.gle/nHBxvFeFavTi7WJd6
http://cotsvalencia.com/wp-content/uploads/2020/05/Resoluci%C3%B3-8-de-maig_-directrius-per-a-organitzar-els-Serveis-Socials-datenci%C3%B3-prim%C3%A0ria.pdf
http://cotsvalencia.com/wp-content/uploads/2020/05/Novetats-al-Padr%C3%B3-municipal.pdf
http://cotsvalencia.com/wp-content/uploads/2020/05/Decret-38_2020-coordinaci%C3%B3-i-finan%C3%A7ament-de-latenci%C3%B3-prim%C3%A0ria-de-Serveis-Socials.pdf
http://cotsvalencia.com/solicitud-de-reduccion-de-cuota/
http://cotsvalencia.com/colegiacion/#3
http://cotsvalencia.com/revista-ts-nova/


El COTSV reforça la seua formació en l'àmbit digital

El Col·legi continua amb la seua docència, amb un fort impuls de la formació online. El
dilluns 25 de maig comença el curs sobre Peritatge social i el 10 de juny s'inicia el curs
d'Habilitats directives i lideratge en Treball Social. En el mes de setembre s'impartirà el
curs sobre Estrangeria i Treball Social: informe d’arrelament i informe d’habitatge.

Curs sobre peritatge social (encara hi ha places)

Format: Online
Nº d'hores: 60h
Data d’inici: 25 de maig de 2020 (estàs a temps d'inscriure't)
Durada: Fins el 28 de juliol de 2020
Termini d’inscripció: Fins completar grup. Places limitades
Preu:

- TS col·legiat/da en actiu: 175€
- TS col. bonificat/da: 150€*
- TS no col·legiat/da: 215€

Fes clic ací per veure més informació del curs sobre peritatge social

Curs sobre Estrangeria i Treball Social: informe d’arrelament i
informe d’habitatge

Modalitat: online
Nº d'hores: 70h
Data d'inici: 14 de setembre de 2020
Durada: Fins al 26 d’octubre de 2020
Termini d’inscripció: Fins completar grup. Places limitades
Preu:

- TS col·legiat/da en actiu: 140€
- TS col. bonificat/da: 120€*
- TS no col·legiat/da: 205€

Fes clic ací per veure més informació del curs sobre Estrangeria i Treball Social:
informe d’arrelament i informe d’habitatge

Fes clic ací per inscriure't a algun dels nostres cursos

http://cotsvalencia.com/curs-sobre-peritatge-social/
http://cotsvalencia.com/curs-sobre-estrangeria-i-treball-social-informe-darrelament-i-informe-dhabitatge/
http://cotsvalencia.com/inscripcio-general-cursos-de-formacio/


Altres entitats

El Congrés Internacional de Treball Social (CIFETS 2020) – XIII Congrés de
Facultats i Escoles de Treball Social redueix la quota d'inscripció

A causa de la situació de crisi sanitària i social provocada pel COVID-19, les
conseqüències socioeconòmiques i laborals estan afectant a tota la població,
el comité organitzador del Congrés Internacional de Treball Social (CIFETS 2020) – XIII
Congrés de Facultats i Escoles de Treball Social ha decidit reduir la quota d'inscripció
de les i els congressistes. D'aquesta manera, la quota general per pagament (fins l'1 de
desembre de 2020) passa a ser de 210,00 € i si la inscripció es realitza entre el 2 de
desembre de 2020 i el 8 de gener de 2021 la quota serà de 240,00 €.

Inscripció, termini ràpid pagament: 20 de desembre 2019 – 1 de desembre 2020
Inscripció, termini pagament ordinari: 2 de desembre 2020 – 8 de gener 2021
Presentació proposta de comunicacions i premi tesis: 20 de desembre 2019 – 15
de juliol 2020
Confirmació acceptació comunicació: 30 de setembre de 2020

Fes clic ací per a obtindre més informació

Èxit de la campanya #RentaMínimaSí d'EAPN

La campanya #RentaMínimaSí, d'EAPN CV - Xarxa per la Inclusió, va aconseguir ser
tercera tendència en Twitter Espanya. El COTSV va participar dimecres 13 de maig en
aquesta iniciativa.

http://cotsvalencia.com/iv-congres-internacional-de-treball-social-cifets-2020-xiii-congres-de-facultats-i-escoles-de-treball-social/



