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El COTS València es reuneix amb Irene Gavidia, nova secretària autonòmica
d’Atenció Primària i Serveis Socials

El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) es va reunir dijous 3 de
setembre amb Irene Gavidia, nova secretària autonòmica d’Atenció Primària i Serveis
Socials, conjuntament amb els col·legis oficials de Treball Social d’Alacant i Castelló
per a tindre una primera presa de contacte després del seu nomenament. Elena Puig,
en representació del COTSV, va traslladar a Gavidia, qui és també treballadora social,
l’interés a seguir col·laborant amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per a
millorar l’atenció a les persones. Entre d’altres qüestions, es va parlar de la importància
de la coordinació sociosanitària i del perfeccionament de les aplicacions informàtiques
per a tramitar la Renda Valenciana d’Inclusió (RVI). També es va demanar la
contractació de més professionals del Treball Social.

Fes clic ací per a llegir la notícia completa 

El COTS València demana la incorporació de treballadores socials als equips de
rastreig de la COVID-19

http://cotsvalencia.com/el-cots-valencia-es-reuneix-amb-irene-gavidia-nova-secretaria-autonomica-datencio-primaria-i-serveis-socials/


El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) reivindica la figura de les
treballadores i els treballadors socials com a rastrejadors de la COVID-19 i demana
que s'incloguen aquests professionals als equips multidisciplinaris encarregats
d'aquesta tasca tan important per a detindre la propagació del virus.

L'entitat col·legial de la província de València, conjuntament amb la d'Alacant i Castelló,
ha sol·licitat una reunió amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a
reclamar la incorporació de treballadores i treballadors socials en els equips de rastreig,
tal com estan realitzant altres comunitats autònomes.

Pots fer clic ací per a llegir les aparicions en premsa sobre aquesta notícia

El COTS València al·lega les bases d’una convocatòria a Riba-roja de Túria i
l’ajuntament les modifica

El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) ha al·legat les bases s’una
convocatòria pública com a treballadora o treballador social a Riba-roja de Túria.
L’ajuntament d’aquest municipi de la comarca de Camp de Túria ha hagut de modificar
les bases de la publicació, les quals tenien un temari desactualitzat, és a dir, no
s’ajustava als canvis normatius dels últims anys.

La petició, que prové de demandes de persones col·legiades, s’ha portat a tràmit des
del COTSV i l’ajuntament de Riba-roja de Túria ha agraït el trasllat dels errors detectats
en les bases de la convocatòria, que el butlletí de novetats PROP d’Ocupació Pública
ha notificat aquest dijous 10 de setembre.

Fes clic ací per a llegir la notícia completa

Se sol·licita la col·laboració de les persones col·legiades
en l’acolliment de l’alumnat del Grau en Treball Social de la Universitat de
València

Des del Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) i el Departament de
Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de València (UV) se sol·licita la
col·laboració de les persones col·legiades en l’acolliment de l’alumnat del Grau en
Treball Social de la UV amb la finalitat de poder realitzar les seues Pràctiques Externes
I (175 hores) i Pràctiques Externes II (375 hores) en aquest curs acadèmic 2020/2021.

Fes clic ací per a llegir tota la informació i poder realitzar els tràmits pertinents

Tornem a l'horari habitual, a partir del dimecres 16 de setembre

Des del Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) volem recordar que, a
partir del dimecres 16 de setembre, tornem al nostre horari habitual, tant en atenció
telefònica com presencial:

- Matins: de dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h.
- Vesprades: de dilluns a dijous de 16:30h a 19:00h.
- També torna l'assessorament jurídic presencial el dimecres 30 de setembre.

http://cotsvalencia.com/publicaciones-en-medios/
http://cotsvalencia.com/el-cots-valencia-al%c2%b7lega-les-bases-duna-convocatoria-a-riba-roja-de-turia-i-lajuntament-les-modifica/
http://cotsvalencia.com/se-sol%c2%b7licita-la-col%c2%b7laboracio-de-les-persones-col%c2%b7legiades-en-lacolliment-de-lalumnat-del-grau-en-treball-social-de-la-universitat-de-valencia/


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', 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/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

Oferta laboral

L'espai dedicat a les ofertes laborals 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

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) és 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 

Seminari actiu de Treball Social Clínic

El pròxim 16 de setembre de 2020, el Consejo General del Trabajo Social organitza una
nova webinar. En aquesta ocasió es tracta d'un seminari actiu de Treball Social Clínic.
Amb aquesta webinar es pretén fer un acostament al treball social clínic i presentar una

http://cotsvalencia.com/programa-de-formacion-y-capacitacion-supervision-asesoramiento-coaching/
http://cotsvalencia.com/ofertas-de-empleo/
http://cotsvalencia.com/listado-de-ofertas-de-empleos-para-colegiados/
http://cotsvalencia.com/iv-congres-internacional-de-treball-social-cifets-2020-xiii-congres-de-facultats-i-escoles-de-treball-social/


formació més àmplia que tindrà lloc en els mesos d'octubre, novembre i desembre
d'enguany. Amb la participació de:

Josefa Fombuena. Treballador Social, Professora titular de la Universitat de
València. Investigadora en l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local.
Col·legiada al COTSV.
Dolores de Pedro. Treballador Social. Doctora en sociologia i ciències polítiques.
Professora titular en el Grau de Treball Social i Màster Universitari de Gerontologia
Social.

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 

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 

Estudi sobre l'impacte emocional de la COVID-19, d'Unió Professional València

Unió Professional València participa en un projecte d'investigació impulsat des de Unión
Sanitaria Valenciana sobre l'impacte emocional en els professionals per les
circumstàncies provocades per la COVID-19. Es demana la participació de les
persones col·legiades mitjançant una enquesta, a la qual es pot accedir fent clic ací.

http://cotsvalencia.com/convenios-de-colaboracion/
https://trabajosocial.club-affinity.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDV55opM53ZBGZJhQR4axw25qHiGkdRaFvFGj4YENQwxDx-w/viewform

