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IV Edició del Concurs de Publicacions

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 la IV
edició de el Concurs de Publicacions 2020, de la revista 'TS Nova', amb l'objectiu de
fomentar la participació en la publicació d'articles i de treballs acadèmics relacionats
amb els àmbits professionals del Treball Social, la qual cosa afavoreix la transferència
de coneixement. Hi ha quatre modalitats de premis i en cadascuna de les quals es farà
entrega d'un únic guardó.

- El termini de presentació s'obri el 30 de juny i es tanca el 30 d'octubre de 2020.

Fes clic ací per llegir més informació sobre la IV Edició del Concurs de Publicacions

Nous cursos formatius del COTSV

El Col·legi Oficial de Treball Social de València, durant aquests mesos en què no es pot
realitzar docència presencial, està apostant per la formació en línia. S'ha ampliat i
adaptat l'oferta online del Col·legi. Actualment, està obert el termini d'inscripció per a
diversos cursos nous.

Curs d'Habilitats directives i lideratge en Treball Social

Format: online
Nº d'hores: 20h
Data d’inici: Dimecres 10 de juny
Durada: Fins dimecres 8 de juliol
Termini d’inscripció: Fins completar grup. Places limitades
Preu: GRATUÏT que ofereix el COTSV per a les treballadores i els
treballadors sociales col·legiats en el Col·legi de València.

- Tindran preferència d’inscripció les persones que no s’hagen beneficiat de cap
curs gratuït ofertat pel COTSV en els últims dos anys.

Fes clic ací per veure més informació i inscriure's al curs d'Habilitats directives i
lideratge en Treball Social

Curs sobre peritatge social

http://cotsvalencia.com/concurso-de-publicaciones/
http://cotsvalencia.com/curs-dhabilitats-directives-i-lideratge-en-treball-social/


Format: Online
Nº d'hores: 60h
Data d’inici: 25 de maig de 2020
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

Recerca de la FITS sobre 'Reptes ètics del Treball Social davant la COVID-19'

El Consejo General del Trabajo Social convida les treballadores i els treballadors
socials a participar en la investigació 'Reptes ètics del Treball Social davant la COVID-
19', dirigida per la Federació Internacional de Treball Social (FITS) i un grup de recerca
internacional sobre ètica del Treball social, format per diverses persones de l'àmbit
acadèmic de diversos països, inclòs Espanya. L'objectiu de la investigació és esbrinar
quins són els principals reptes i desafiaments ètics als quals s'estan enfrontant les
treballadores i els treballadors socials durant la pandèmia. En quines situacions en et
resulta (o t'ha resultat) difícil triar un curs d'acció correcte? Pots explicar-ho al formulari.
La data límit per rebre respostes al qüestionari és fins al dilluns 18 de maig de 2020.

Fent clic ací pots trobar el qüestionari (enllaç extern al COTSV)

S'obri el termini de presentació de documentació per a les quotes del primer
semestre de 2020

El Col·legi Oficial de Treball Social de València habilita un espai al seu web per realitzar
la tramitació telemàtica de la documentació relativa a la reducció de quotes del primer

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/
https://durham.onlinesurveys.ac.uk/retos-eticos-para-el-trabajo-social-durante-el-covid-19-u?fbclid=IwAR0jVvNf9FbnRnTugNqF-dbyvTwXpjRGaFg69cDzucdxGvj7ZCEFLnY6VqA


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

IV Congrés Internacional de Treball Social (CIFETS 2020) – XIII Congrés de
Facultats i Escoles de Treball Social

El Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de València,
juntament amb la Facultat de Ciències Socials i l’Institut d’Investigació Polibienestar,
organitza el IV Congrés Internacional de Treball Social (CIFETS 2020) – XIII Congrés
de Facultats i Escoles de Treball Social, titulat 'Treball Social en l’era digital: ètica i
cures'. El COTSV convida les treballadores i els treballadors socials a participar en
aquesta interessant trobada de professionals del Treball Social de tot el món.

Fes clic ací per a obtindre més informació 

Unió Professional de València reconeix les i els professionals i les i els
treballadors

Unió Professional de València, a través d'un comunicat publicat al seu web i enviat als
col·legis professionals, reconeix la tasca de les i els professionals de les distintes àrees
i el paper que estan tenint durant la crisi de la COVID-19.

Fes clic ací per consultar el comunicat d'Unió Professional de València

http://cotsvalencia.com/solicitud-de-reduccion-de-cuota/
http://cotsvalencia.com/colegiacion/#3
http://cotsvalencia.com/iv-congres-internacional-de-treball-social-cifets-2020-xiii-congres-de-facultats-i-escoles-de-treball-social/
https://www.unionprofesionalvalencia.com/noticias/documentos/uni--n-profesional-comunicado-de-apoyo-mayo-2020-f.pdf

