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Entrevista a Inés Sánchez Endrina, en representació del COTSV, sobre l'Ingrés
Mínim Vital, en 'À Punt Les notícies del matí'

Divendres 12 de juny, 'À Punt Les notícies del matí' va entrevistar Inés Sánchez
Endrina, en representació del Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV), al
voltant de l'Ingrés Mínim Vital (IMV). Endrina, qui és vocal del COTSV, ho va dir ben alt i
clar: "Se'ns exigeix duplicar esforços amb els mateixos recursos, s'haurien de duplicar
les contractacions".

Fes clic ací per veure l'entrevista completa

Les treballadores socials alerten d'un possible col·lapse dels Serveis Socials
municipals

El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) rebutja que els Serveis
Socials de les entitats locals s’encarreguen de la tramitació de sol·licituds de l’Ingrés
Mínim Vital (IMV), ja que suposa una sobrecàrrega de tasques que no poden assumir
les treballadores i els treballadors socials amb els equips que disposen actualment els
ajuntaments. Encara són moltes les incerteses que troba el col·lectiu de treballadores i
treballadors socials de la província de València, als quals els preocupa el possible
col·lapse dels Serveis Socials municipals arran la situació d’emergència social que ha
deixat la pandèmia de la COVID-19.

Fes clic ací per llegir la notícia en premsa (Valencia Plaza)

https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/escoltat-en-la-radio/les-noticies-del-mati/serveis-socials?fbclid=IwAR0ODGVnsO0ZKllh0ap61y-NNDpyQCyctygppu7qIi4VbuF7GWtMjam6y3k
https://valenciaplaza.com/los-trabajadores-sociales-alertan-de-un-posible-colapso-de-los-municipios-por-la-gestion-del-imv?fbclid=IwAR1caCLX0c4h9u_CCpWMipuYgm92N6oiEDlzwAcHWqJ56_MXY_kKoz5-5tg


Fes clic ací per veure més aparicions en premsa

El COTSV es reuneix amb la Direcció General d'Infància i Adolescència

El COTSV s'ha reunit amb Rosa Molero, directora general d'Infància i Adolescència, per
a revisar i planificar la formació de professionals de l'àmbit de la infància i
l'adolescència, per a l'exercici 2020. En l'encontre, que s'ha produït dilluns 15 de juny
per videoconferència, també han participat el Col·legi Oficial de Treball Social
d'Alacant, el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana i el Col·legi
Oficial d'Educadors i Educadores de la Comunitat Valenciana.

El COTSV prepara el número 16 de la Revista 'TS Nova'

El Col·legi prepara amb Concha Jornet, directora de la Revista 'TS Nova', el número 16
de la publicació. A més, s'estan treballant diferents dinàmiques per donar a conèixer la
revista mateix, més enllà de les persones col·legiades. Es pretén també convidar a la
participació i redacció d'articles científics. 'TS Nova' es troba en els repositoris més
importants i en moltes de les universitats espanyoles.

http://cotsvalencia.com/publicaciones-en-medios/


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

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

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


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)

Congressos i jornades

II Jornada Treball Social i Addiccions (online)

En aquesta ocasió se celebrarà en modalitat online a través del canal de Youtube del
Consejo General del Trabajo Social, en horari de 17.00h a 19.00h, els dies 23 i 30 de
juny. Com en l'edició anterior, la jornada tindrà una mirada multidisciplinària sobre la
pràctica del Treball Social en l'àmbit de les adicciones.

La jornada serà inaugurada per Emiliana Vicente González, presidenta del Consell, i
Francisco Pascual, president de SOCIDROGALCOHOL, i es comptarà amb la
presència de Rafael Escudero Alday, secretari general de Consum i Joc del Ministeri de
Consum.

Fes clic ací per a consultar més informació

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 €.

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

http://cotsvalencia.com/curs-sobre-estrangeria-i-treball-social-informe-darrelament-i-informe-dhabitatge/
http://cotsvalencia.com/listado-de-ofertas-de-empleos-para-colegiados/
https://www.cgtrabajosocial.es/noticias/ii-jornada-trabajo-social-y-adicciones-online/6318/view
http://cotsvalencia.com/iv-congres-internacional-de-treball-social-cifets-2020-xiii-congres-de-facultats-i-escoles-de-treball-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. Pots reservar cita prèvia i
gaudir de molts descomptes per estar col·legiada o col·legiat al COTSV.

A més, la UOC prepara per al proper dilluns 22 de juny, a les 17:00h, un webinar gratuït
sobre Intervenció psicològica breu en situacions de crisi.

Fes clic ací per a inscriure't

http://symposium.uoc.edu/52474/tickets/intervencion-psicologica-breve-en-situaciones-de-crisis.html

