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El Col·legi facilita una plataforma de reunions per videoconferència a les
comissions per a agilitzar l’intercanvi d’informació

El COTSV incorpora la plataforma informàtica Webex per a facilitar les trobades entre
les persones col·legiades que integren les comissions. D’aquesta manera, s’agilitzarà
l’organització de reunions telemàtiques entre les persones que formen els grups de
treball. La introducció de les noves tecnologies és fonamental per al creixement d’una
institució com el COTSV. Es tracta d’un procediment que la crisi provocada per la
COVID-19 i l’arribada de la “nova realitat” ha accelerat de manera considerable.

Les comissions i els grups de treball, que aporten una visió directa i propera sobre les
problemàtiques socials que les i els professionals del Treball Social es troben
diàriament en diferents àmbits d’actuació, tenen ara al seu abast l’aplicació Webex de
manera gratuïta, la qual permet planificar reunions a través de videoconferència amb
150 persones. 

Pots llegir la notícia completa fent clic ací

http://cotsvalencia.com/comisiones-y-grupos-de-trabajo/
http://cotsvalencia.com/el-cots-valencia-facilita-una-plataforma-de-reunions-per-videoconferencia-a-les-comissions-per-a-agilitzar-lintercanvi-dinformacio/


El Govern central aprova l'Ingrés Mínim Vital (IMV)

El Govern central ha aprovat l'Ingrés Mínim Vital (IMV) perquè els drets socials puguen
consolidar-se. La Vicepresidència de Drets Socials i Agenda 2030 ha elaborat una guia
molt senzilla, per a professionals i ciutadans, en què es recullen els punts bàsics sobre
l'IMV.

Fes clic ací per consultar la guia

El Consejo General del Trabajo Social signa un conveni de col·laboració amb
GrupoLab per a ajudar a afavorir l'impuls de la investigació del Treball Social amb
grups

Vos fem arribar el qüestionari d'una investigació internacional promoguda per GrupoLab
i el Consejo General del Trabajo Social en el marc d'un projecte I+D+i de Reptes de la
Societat Actual del Ministeri de Ciència i Tecnologia en el qual participen universitats de
Madrid, Alacant, La Rioja, Jaén, Múrcia, Illes Balears i la UNED. L'objectiu d'aquest
qüestionari és contribuir al coneixement sobre la pràctica del Treball Social amb grups a
Espanya. Es tracta d'un formulari anònim que no porta molt de temps respondre'l i que
la informació que ens ofereix s'utilitzarà únicament amb finalitats acadèmics,
d'investigació i per a promoure el desenvolupament de la professió.

Accedeix al qüestionari: https://bit.ly/3c5afMw  

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, està 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.

https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/ingresoMinVital/
https://bit.ly/3c5afMw


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. 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

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

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

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/revista-ts-nova/
http://cotsvalencia.com/concurso-de-publicaciones/


Oferta formativa

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

Oferta laboral

L'espai dedicat a les ofertes laboral de la pàgina web del COTSV conté ofertes de
treball o convocatòries que ixen tant a l'Administració Pública com en entitats privades.

Pots consultar les ofertes laborals fent clic ací (accés amb clau)

Procés de selecció d’una plaça de treballadora o treballador social per al Punt
d’Encontre Familiar (PEF)

L’objecte de les presents bases és la regulació del procés de selecció d’urgència per a
la creació d’una borsa per a la contractació, en la modalitat de contracte mercantil, dels
serveis prestats per una treballadora o un treballador social per a la gestió indirecta del
servei Punt d’Encontre Familiar (PEF), des del 15 juny al 31 de desembre 2020, no
renovable. El contracte tindrà per objecte la prestació dels serveis als quals fa
referència l’encàrrec de l’Ajuntament de València.

Pots consultar aquesta oferta fent clic ací (accés amb clau)

Congressos i jornades

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 €.

http://cotsvalencia.com/curs-sobre-estrangeria-i-treball-social-informe-darrelament-i-informe-dhabitatge/
http://cotsvalencia.com/listado-de-ofertas-de-empleos-para-colegiados/
http://cotsvalencia.com/proces-de-seleccio-duna-placa-de-treballadora-o-treballador-social-per-al-punt-dencontre-familiar-pef/


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

Convenis amb altres entitats

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

El COTSV té un acord signat amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que ha
habilitat un nou servei d'informació per videoconferència. Pots reservar cita prèvia i
gaudir de molts descomptes per estar col·legiada o col·legiat al COTSV.

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

