
(Pots consultar adjunt el PDF en castellà)

El COTS València es reuneix amb Gabriela Bravo per a entablir un conveni de
col·laboració

El COTS València, conjuntament amb els col·legis d’Alacant i Castelló, s’han reunit
aquest dimarts amb Gabriela Bravo, consellera de Justícia, Interior i Administració
Pública, per a treballar el conveni de col·laboració entre les tres entitats col·legials i la
Conselleria mateix per desenvolupar accions formatives.

Els col·legis oficials de Treball Social de València, Alacant i Castelló han acordat amb el
departament que dirigeix Bravo revisar l'esborrany de l’escrit, començar a treballar
protocols i proposar continguts per a la formació, la qual permetrà especialitzar les
treballadores i els treballadors socials que formen part dels llistats de professionals del
BOPERIT.

Pots llegir la notícia completa ací 

El COTS València es reuneix amb l'IVAFIQ per resoldre dubtes sobre el mapa de
Serveis Socials de la Comunitat Valenciana

http://cotsvalencia.com/cots-valencia-es-reuneix-amb-gabriela-bravo-conveni-colaboracio/


El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) s'ha reunit aquest dijous,
mitjançant videoconferència, amb Enrique Ferrer, director general de l'Institut Valencià
de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials (IVAFIQ), per a tractar
aspectes relacionats amb el mapa de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana.

Arran de les al·legacions que va presentar el COTSV a l'esborrany del decret pel qual
es regula el mapa de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana, representants de
l'entitat col·legial i la seua comissió de Serveis Socials han assistit a aquesta trobada
virtual per a resoldre alguns dels dubtes presentats aleshores. A proposta d'Elena Puig,
presidenta del COTSV, el director general de l'IVAFIQ ha acceptat donar una xerrada a
les persones col·legiades per a explicar en què consisteix aquesta norma.

Pots llegir la notícia completa ací 

El COTSV disposa de pantalles de protecció facial

Si estàs col·legiada o col·legiat i necessites una pantalla de protecció facial, el COTSV
te'n facilita una de forma totalment gratuïta. L'entrega es farà de forma presencial en la
seu del Col·legi en horari d'atenció fins a esgotar les existències. Aquesta iniciativa
parteix del projecte solidari 'Juntos Somos Más Fuertes Comunitat Valenciana', del
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials de València, en el qual el COTSV ha
col·laborat.

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://cotsvalencia.com/el-cots-valencia-es-reuneix-amb-livafiq-per-resoldre-dubtes-sobre-el-mapa-de-serveis-socials-de-la-comunitat-valenciana/
http://cotsvalencia.com/revista-ts-nova/


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 de treballs està obert fins al 30
d'octubre de 2020.

Fes clic ací per a llegir més informació sobre les bases de la convocatòria 

Oferta formativa

Programa de formació i capacitació. Supervisió, assessorament i coaching

Modalitat: semipresencial
Nº hores: 375h
Data d'inici: 20 d'octubre de 2020

http://cotsvalencia.com/concurso-de-publicaciones/


Durada: fins el 18 de desembre de 2022
Termini d'inscripció: fins al 16 d'octubre de 2020
Preu:

- TS col·legiat/da en COTSV: 3.300 euros
- Altres professionals o TS no col·legiada/at: 3.400 euros

Fes clic ací per a veure més informació sobre el Programa de formació i capacitació

Programa de certificació professional. Supervisió, assessorament i coaching

Modalitat: semipresencial
Nº d'hores: 150h
Data d'inici: 22 de gener de 2021
Durada: fins al 10 de desembre de 2021
Termini d'inscripció: fins al 15 de gener de 2021
Preu:

- TS col·legiat/da en COTSV: 1.650 euros
- Altres professionals o TS no col·legiada/at: 1.750 euros

Fes clic ací per a veure més informació sobre el Programa de certificació professional

Últimes places: 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 convocatòries de l'Administració Pública
Pots consultar ofertes d'entitats privades (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

http://cotsvalencia.com/programa-de-formacion-y-capacitacion-supervision-asesoramiento-coaching/
http://cotsvalencia.com/curs-sobre-estrangeria-i-treball-social-informe-darrelament-i-informe-dhabitatge/
http://cotsvalencia.com/ofertas-de-empleo/
http://cotsvalencia.com/listado-de-ofertas-de-empleos-para-colegiados/


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 €.

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. Les persones col·legiades
poden gaudir dels avantatges d'aquest conveni, amb descomptes molt interessants en
graus, màsters i cursos. Pots tenir un 10% de rebaixa en la majoria d'estudis de la
UOC.

Fes clic ací per a consultar el conveni de col·laboració amb la UOC 

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
practicum del Grau de Treball Social puga efectuar el seu període de pràctiques. Així,
podrà iniciar el contacte amb professionals, recursos, tècniques... En definitiva, amb la
realitat de la professió. Per tant, aquells centres que desitgen col·laborar i no tinguen
conveni poden contactar-hi a través de practicum@valencia.uned.es per a establir-lo.
En canvi, les entitats que ja disposen de conveni, i estiga en vigor, han de contactar
amb la tutora del practicum, María Ávila, a través de l'adreça
electrònica mavila@valencia.uned.es

Descomptes i avantatges al Club Affinity

Les treballadores i els treballadors socials col·legiats podran acollir-se als descomptes i
avantatges que ofereix l'asseguradora Brokers 88 a través del seu Club Affinity. En
particular, s'ha generat un espai específic 'Club del Treball Social'. Els i les col·legiades
que es registren podran accedir a una gamma de productes i serveis amb interessants
descomptes. Es tracta d'una col·laboració entre el Consejo General del Trabajo Social i
la companyia d'assegurances professionals Brokers 88 per a oferir avantatges en
productes d'oci, ofertes de viatges, descomptes en moda, alimentació, tecnologia i molt
més. A més, les ofertes es van actualitzant periòdicament, la qual cosa suposa que
sempre hi haurà ofertes d'interés.

Lloc web: https://trabajosocial.club-affinity.es 
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