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Els col·legis de la Comunitat Valenciana
aconsegueixen que les treballadores socials
accedisquen a llocs de responsabilitat a
l’Institut de Medicina Legal i a les
Oficines d’Assistència a Víctimes
Els col·legis oficials de Treball Social de València, Alacant i Castelló aconsegueixen
que les treballadores i els treballadors socials puguen accedir a llocs de responsabilitat
a l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses i a les Oficines d’Assistència a
Víctimes, als quals no tenien dret l’entrada per pertànyer al grup A2.

Després de diverses reunions i l’enviament de diversos escrits a la Conselleria de
Justícia, Interior i Administració Pública, el departament que dirigeix Gabriela Bravo ha
publicat la Relació de Llocs de Treball (RPT) de la Presidència i les conselleries de la
Generalitat en la qual s’ha inclòs la figura del professional del Treball Social per a
temes penals (credibilitat del testimoni) i a les Unitats de Valoració Integral.

Pots fer clic ací per llegir la notícia completa

_______________________________________________________________

http://cotsvalencia.com/els-col%c2%b7legis-de-treball-social-de-la-comunitat-valenciana-aconsegueixen-que-les-treballadores-socials-accedisquen-a-llocs-de-responsabilitat-a-linstitut-de-medicina-legal-i-a-les-oficines-da/


Raquel Fuster, treballadora social sanitària:
“Portem al sistema sanitari quasi un segle i
mereixem per dret el reconeixement com a
professionals sanitàries”
Encetem secció al nostre web, 'L'Entrevista', un espai en el qual treballadores i
treballadors socials col·legiats parlaran de la seua feina (i de tot allò que vulguen
parlar). Es tracta d'una secció que pretén donar veu a les i els professionals del Treball
Social de diferents àmbits d'actuació. La primera treballadora social col·legiada que
s'ha atrevit a 'donar la cara' ha sigut Raquel Fuster, sanitària a l'Hospital La Fe. Aquest
és un extracte de la seua entrevista:

"Volem que se'ns reconega com a professió sanitària perquè estem fent el mateix que
altres sanitaris que ja tenen eixe reconeixement: estem escrivint en la història clínica,
participem en l'assistència del pacient des d'una atenció integral i biopsicosocial,
participem en la prevenció i recuperació de la salut, en el tractament i la continuïtat
assistencial"

Fes clic ací per a llegir l'entrevista completa

_________________________________________________________________

El COTS València participa en la concentració
contra la pobresa el 17 d'octubre a la plaça de
l’Ajuntament

http://cotsvalencia.com/raquel-fuster-trabajadora-social-sanitaria-llevamos-en-el-sistema-sanitario-casi-un-siglo-y-merecemos-el-reconocimiento-como-profesionales-sanitarias-por-derecho/


El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) va participar dissabte
17 d’octubre, Dia Internacional per a l’Erradicació de la Pobresa, en la concentració que
va tindre lloc a la plaça de l’Ajuntament de València. En una representació simbòlica, a
causa de les circumstàncies extraordinàries provocades per la pandèmia de la COVID-
19, es va llegir el manifest ‘Reconstruir el món des dels drets humans i la solidaritat’,
impulsat per Pobresa Zero.

Fes clic ací per a llegir la notícia completa

_______________________________________________

Esther Roig, presidenta de l'ONGD Menuts
del món: “Els xiquets i les xiquetes apareixen
abans com a consumidors que com a
persones”
El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) va rebre dimarts 23 d'octubre,
en una trobada online, la periodista Esther Roig, presidenta de l’ONGD Menuts del
món, en una activitat emmarcada dins de la programació de la campanya de Pobresa
Zero per a 2020, amb motiu del Dia Internacional per a l’Erradicació de la
Pobresa, celebrat el 17 d’octubre.

Esther Roig, qui està realitzant diversos estudis sobre el tractament de la infància en la
premsa, va oferir la xerrada ‘Comparativa de la representació de la pobresa infantil al
Tercer Món i a Espanya en els mitjans de comunicació’, en la qual va afirmar que “els
xiquets i les xiquetes es mostren (als mitjans) com a angelets o com a dimonis”. A més,
la presidenta de Menuts del món va criticar “la indústria de la llàstima” per la
representació que es fa de la infància. Per una banda, va posar l’exemple de les
imatges que es mostren de xiquets i xiquetes desnutrits en algunes campanyes.

http://cotsvalencia.com/el-cots-valencia-participa-en-la-concentracio-contra-la-pobresa-a-la-placa-de-lajuntament/


Per l’altra banda, va assenyalar les campanyes nadalenques: “Apareixen abans com a
consumidors que com a persones”.

Fes clic ací per a llegir la notícia completa

_______________________________________________

El COTS València presenta un recurs a la
convocatòria de l'Ajuntament de València
El COTS València presenta un altre recurs a una convocatòria pública d'un Ajuntament
valencià. En aquest cas, es tracta del consistori més gran, el de València. No obstant
això, no és la primera vegada que hi succeeix, ja que una de les funcions del Col·legi
és vetlar pel compliment de la igualtat d'oportunitats.

Pots veure aquest i altres recursos fent clic ací (accés amb clau)
___________________________________________________

El COTS València assisteix als V Premis
a l’Excel·lència Professional, d'Unió
Professional de València
Elena Puig, en representació del Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV),
va assistir dijous 15 d'octubre als V Premis a l’Excel·lència Professional, organitzats per
Unió Professional de València. L’acte, que es va celebrar en l’emblemàtic Edifici del
Rellotge del port de València, va comptar amb la presència de membres de les juntes
de govern dels diferents col·legis professionals que integren l’entitat.

Mentre que l’equip de Cirugia Robòtica de l’Hospital General es va emportar el premi
en la categoria ‘Innovació i investigació’, Florida Universitaria es va fer amb el guardó
en ‘Formació i Ocupació’. Per la seua banda, Valenciaport va ser el premiat en la
categoria ‘Internacional’. Finalment, Viktor E. Frankl va guanyar en ‘Igualtat i RSC’.

http://cotsvalencia.com/esther-roig-presidenta-de-menuts-del-mon-els-xiquets-i-les-xiquetes-apareixen-abans-com-a-consumidors-que-com-a-persones/
http://cotsvalencia.com/recursos-presentados/


Fes clic ací per a llegir la notícia completa
__________________________

Últims dies per a presentar treballs a la IV
Edició del Concurs de Publicacions: hi ha
premis econòmics
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 

______________________________________________

Agenda 2021: pots recollir-la a la seu del
COTS València
Recordem a totes les persones col·legiades que, si encara no han recollit l'Agenda
2021, poden fer-ho venint a la seu del Col·legi (c/ Franco Tormo, 3, baix esq.). Es
recomana agafar cita prèvia per a complir amb les mesures indicades per les autoritats
sanitàries. L'Agenda 2021 és gratuïta per a totes les col·legiades i els col·legiats al
COTSV, fins que s'acaben les existències.

http://cotsvalencia.com/el-cots-valencia-assisteix-als-v-premis-a-lexcel%c2%b7lencia-professional/
http://cotsvalencia.com/concurso-de-publicaciones/


____________________________________________________

Oferta formativa
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

Formació d'altres entitats
Webinar 'Treball Social Forense'

- Dia: 28 d'octubre de 2020
- Hora de començament: 17:00h (hora peninsular)
- Plataforma: Canal Youtube Cgtrabajosocial
- Organitza: Consejo General del Trabajo Social
- Inscripció: fent clic ací (enllaç del Consejo)

Curs d'Atenció al dol (impartit per la UOC)

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) està elaborant una nova proposta de cursos
de postgrau de curta durada (1 crèdit ECTS) per a aquesta tardor. Són cursos adreçats
a la millora de les habilitats professionals i amb una temàtica molt diversa. Per al
col·lectiu del Treball Social han seleccionat el següent curs: Atenció al dol (fes clic a
l'enllaç per a saber-ne més)

http://cotsvalencia.com/programa-de-certificacion-profesional-supervision-asesoramiento-y-coaching/
https://www.cgtrabajosocial.es/eventos/webinar-trabajo-social-forense/1112/view
https://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/curs/psicologia-ciencies-educacio/atencio-dol/preu-matricula


Gràcies a l'acord signat entre el COTSV i la UOC, les i els professionals es poden
beneficiar d'un descompte del 10%. Per a gaudir d'aquests avantatges, s'ha de fer la
matrícula des del web de la UOC i utilitzar el codi que se t'assignarà. Escriu a la UOC i
et facilitaran el codi de descompte.

Fes clic ací per a contactar amb la UOC i poder obtindre el codi de descompte

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
Canvi de dates: Congrés Internacional de Treball Social (CIFETS 2020) – XIII
Congrés de Facultats i Escoles de Treball Social

Des del Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) convidem les
treballadores i els treballadors socials a participar en aquesta interessant trobada de
professionals del Treball Social de tot el món. Encara que la data prevista per a la seua
realització era setembre de 2020, la situació de crisi de la COVID-19 ha provocat que la
data proposada per a la seua celebració siga 14, 15 i 16 de juliol de 2021. A causa de
la difícil situació que estem vivint totes i tots, s’han ampliat els terminis d’inscripció i
presentació de comunicacions. Les noves dates es troben en l’enllaç següent, on poder
inscriure’s: https://congresos.adeituv.es/cifets2020/ficha.es.html 

Inscripció anticipada: 28 de maig de 2021
Registre tardà: 18 de juny de 2021
Termini de presentació de propostes de comunicacions orals: 1 de març
Data límit d’enviament de tesis doctorals: 1 de març
Confirmació de l’acceptació de comunicacions orals: 13 d’abril

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

https://www.uoc.edu/portal/es/universitat/contacte-seus/on-som/valencia/index.html
http://cotsvalencia.com/ofertas-de-empleo/
http://cotsvalencia.com/listado-de-ofertas-de-empleos-para-colegiados/
https://congresos.adeituv.es/cifets2020/ficha.es.html
http://cotsvalencia.com/iv-congres-internacional-de-treball-social-cifets-2020-xiii-congres-de-facultats-i-escoles-de-treball-social/


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 

UNED

Per una banda, els estudis de grau de la UNED han implantat un mòdul nou de
pràctiques externes per a l'estudiantat. L'objectiu d'aquestes pràctiques és
que prenguen contacte amb els espais i àmbits en els quals solen intervindre les
treballadores i els treballadors socials, perquè observen i coneguen els contextos, els
usuaris, les organitzacions… En definitiva, perquè coneguen la realitat de les
necessitats socials directament des de la pràctica i no solament des de la teoria.

És per tot això que la UNED demana la vostra col·laboració. Totes aquelles persones
col·legiades que estiguen disposades a oferir pràctiques poden contactar amb la tutora
del Practicum del Grau de Treball Social de la UNED (seu Alzira-València): María
Ávila mavila@valencia.uned.es  Si no hi ha establert conveni amb la UNED, heu de
dirigir-vos a practicum@valencia.uned.es

Per l'altra banda, la UNED ja ha obert el termini per a la matriculació per a les persones
col·legiades de Treball social en el curs acadèmic d'idiomes 2020/21 que ofereix el
Centre Universitari d'Idiomes a Distància de la UNED.

Pots trobar més informació a l'apartat 'Altres cursos' fent clic ací

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 

http://cotsvalencia.com/convenios-de-colaboracion/
mailto:mavila@valencia.uned.es
mailto:practicum@valencia.uned.es
http://cotsvalencia.com/otros-cursos/
https://trabajosocial.club-affinity.es/

