
EL COL·LEGI, JUNT A LA FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS I EL DEPARTAMENT
DE TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS DE LA UV, PREPARA ACTIVITATS L'11
I 12 DE MARÇ PER A CELEBRAR EL DIA MUNDIAL DEL TREBALL SOCIAL

El Col·legi prepara una sèrie d'activitats l'11 i 12 de març, en col·laboració amb la
Facultat de Ciències Socials i el Departament de Treball Social i Serveis Socials de la
Universitat de València (UV), per a commemorar el Dia Mundial del Treball Social,
celebrat el dia 17. Les activitats de l'11 de març seran en la Facultat de Ciències
Socials i la ponència principal, 'Un model de Serveis Socials de quarta generació: Llei
de Serveis Socials inclusius i desenvolupament del model a la Comunitat Valenciana',
estarà a càrrec de Francesc Xavier Uceda i Maza, secretari autonòmic de Planificació i
Organització del Sistema. També es presentarà el Nº 15 de la revista 'TS Nova', en
reconeixement a les doctores i doctors del Departament de Treball Social i Serveis
Socials de la Universitat de València.

Pel que fa a la jornada del 12 de març, en la seu del Col·legi, es presentarà el llibre
'Trabajo Social y Servicios Sociales. Conocimiento y Ética', de María Patrocinio Las
Heras, treballadora social. A més, es farà entrega dels premis del III Concurs de
publicacions del COTS València i del Departament de Treball Social i Serveis Socials
de la Universitat de València. Durant les dues jornades hi haurà berenar de comerç just
per a totes les persones assistents.

Llegir notícia i programa complet

http://cotsvalencia.com/el-col%c2%b7legi-celebrara-el-dia-mundial-del-treball-social-els-dies-11-i-12-de-marc-junt-a-la-facultat-de-ciencies-socials/


 
EL COL·LEGI PARTICIPA EN EL FÒRUM D'ENTITATS EN FAVOR DE LA INFÀNCIA
I L'ADOLESCÈNCIA DE LA UPV

Durant el 30 i el 31 de gener, en l'Auditori del Cub Blau de la UPV, el Col·legi Oficial de
Treball Social de València, en representació del Col·legi Oficial de treball Social
d’Alacant i el de Castelló, va participar en el Fòrum d’Entitats en favor de la Infància i
l’Adolescència de la Universitat Politècnica de València. En la taula redona es va parlar,
junt a altres col·legis i diferents sindicats, la funció social que tenen aquests
organismes.



EL CONSEJO GENERAL DEL TRABAJO SOCIAL ES REUNEIX AMB EL
SECRETARI D'ESTAT DE DRETS SOCIALS

El Consejo General del Trabajo Social es va reunir el 6 de febrer amb Ignacio Álvarez,
secretari d’Estat de Drets Socials, que pertany al Ministeri de Drets Socials i Agenda
2030, dirigit per Pablo Iglesias (Unidas Podemos). En la trobada es van traslladar les
reivindicacions i les propostes dels diferents col·legis oficials de Treball Social, entre els
quals es troba el Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV).

Llegir notícia completa

EL COL·LEGI MANTÉ UNA REUNIÓ AMB LA SECRETÀRIA AUTONÒMICA DE
SALUT PÚBLICA I DEL SISTEMA SANITARI PÚBLIC

Belén Vidal, vicepresidenta del Col·legi Oficial de Treball Social de València, junt als
col·legis oficials de Treball Social d’Alacant i Castelló, es va reunir amb Isaura Navarro,
secretària autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic. Representants de
la Delegació de la Comunitat Valenciana de l'Asociació Espanyola de Treball Social i
Salut també van acudir a la cita, que va tindre lloc el divendres 17 de gener i en la qual
es van proposar una sèrie de millores per a la coordinació sociosanitària.

http://cotsvalencia.com/el-consejo-general-del-trabajo-social-es-reuneix-amb-el-secretari-destat-de-drets-socials/


EL COL·LEGI SEGUEIX AMB LES REUNIONS DE POBRESA ZERO PER A POSAR
EN MARXA NOVES INICIATIVES

El Col·legi Oficial de Treball Social de València va participar el 14 de gener en la
primera reunió de l’any de Pobresa Zero, en què es va acordar preparar noves
activitats per a lluitar contra la pobresa i l’exclusió social. També hi va participar la
Coordinadora Valenciana d’ONGD, a més d'altres entitats col·laboradores.

 

OFERTA FORMATIVA

El Col·legi té en marxa, des del 7 de febrer, un curs intensiu per a preparació a la
convocatòria publicada per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública al
cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala
Treball Social, A2-16-03, sector administració especial, convocatòria 33/18. Actualment,
el formulari d'inscripcions a aquest curs està tancat a causa de la gran demanda que ha
tingut.

Pròximament, s'anunciarà la resta de cursos que s'executaran durant l'any 2020.

OFERTA LABORAL

Et recordem que en l'espai oferta laboral de la pàgina web del Col·legi pots consultar
totes les ofertes laborals o convovatòries que ixen tant a l'Administració Pública com en
entitats privades.

Fent clic ací trobaràs les convocatòries públiques

http://cotsvalencia.com/ofertas-de-empleo/


Fent clic ací trobaràs les ofertes de treball privades (accedir amb clau)

CONVENI AMB LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC)

Com en anys anteriors, el Col·legi ofereix la possibilitat a les seues col·legiades i els
seus col·legiats de benefeciar-se d'una sèrie de descomptes de fins al 10% en els
estudis que oferta la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Fent clic ací pots trobar tota la informació d'aquest i altres convenis

ACTIVITATS D'ALTRES ENTITATS

I CONGRÉS IBEROAMERICÀ DE PRÀCTICA NARRATIVA I TREBALL COMUNITARI

La Universitat de València convida a totes i tots a participar els dies 28, 29 i 30 de maig
en el I Congrés Iberoamericà de Pràctica Narrativa i Treball Comunitari. La idea
d'embarcar-se en aquest congrés, el lema del qual és 'Cresol Cultural: De-colonitzant
les Pràctiques Narratives', té el seu manteniment en la filosofia mateix de la Pràctica
Narrativa. Serà una oportunitat de poder oferir un cresol de mirades en l'abordatge de
quatre temes centrals com són:
 
1.- Justícia Social: Veus en la lluita pel benestar
 
2.- Veus de les Comunitats. Pràctiques Narratives Col·lectives
 
3.- Cultures, Gèneres i Relacions
 
4.- Diversitat funcional, perspectiva ideològica. Pràctica Narrativa
 
A més amb una plana privilegiada de ponències que van des de Marcela Polanco
(Colòmbia/Estats Units), professora de la Universitat Estatal de Sant Diego i activista
social, qui parlarà de la Justícia Social des de la mirada decolonial. Les veus de les
Comunitats vindran de la mà d'America Bracho des de Veneçuela/Califòrnia, Edgar
Gouveia i Adriadna Müller, del Brasil. També s'abordaran les relacions i els gèneres tant
des de l'atenció a les dones amb l'experiència de Rosa Elena Arteaga, des de
Mèxic/Canadà, a la masculinitat, de la mà d'Alfonso Díez, també de Mèxic. Finalment,
la Diversitat funcional i cognitiva estarà a càrrec de Carlos Clavijo, des de Xile. 
 
Llegir més informació

http://cotsvalencia.com/ofertas-de-empleo-para-colegiados/
http://cotsvalencia.com/convenios-de-colaboracion/
http://cotsvalencia.com/otras-actividades-de-interes/


II ENCONTRE DE MUNICIPIS DEL BÉ COMÚ COMUNITAT VALENCIANA

L'Associació Valenciana per al foment de l'Economia del Bé Comú i la Càtedra EBC de
la Universitat de València (UV) organitzen el II Encontre de Municipis del Bé Comú el



proper 3 de març en l'Aula Magna del Centre Cultural La Nau (Carrer de la Universitat,
2, València). Entre d'altres, a la jornada hi participarà Rafael Climent, conseller
d'Economia Sostenible, Sector productius, Comerç i Treball de la Generalitat
Valenciana; Mª Pilar Rueda, presidenta de l'Associació Valenciana per al foment de
l'Economia del Bé Comú; o Joan Ramon Sanchis, director de la Càtedra EBC de la UV.

JORNADA MAR OBERT, BONES PRÀCTIQUES EN LA INETRVENCIÓ AMB
INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA MIGRANT SENSE REFERENTS FAMILIARS

La Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i el Ministeri de Drets Socials i Agenda
2030 organitzen la Jornada Mar Obert, que rep el subtítol de Bones pràctiques en la
intervenció amb infància i adolescència migrant sense referents familiars. Aquest
esdeveniment tindrà lloc al Saló d'Actes de la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, Edifici
B, el proper 11 de març.

Formulari d'inscripció (extern al COTS València) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZKuMyNjZwo1SDQmNwuf9eLXmVw_CkKlVTs_IC4LEs_kOW-Q/viewform

