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El Col·legi Oficial de Treball Social de València celebra l’Assemblea General
Ordinària 2020

Aquest dilluns 6 de juliol s’ha celebrat l’Assemblea General Ordinària 2020 de persones
col·legiades del Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) de manera
telemàtica mitjançant la plataforma Webex, com a mesura de prevenció del contagi de
la COVID-19. En la reunió anual, s’ha aprovat per unanimitat el Balanç Econòmic de
2019 i el Pressupost de 2020, a més de la gratuïtat de la quota per col·legiació de les
persones jubilades. Pel que fa a la Memòria d’Activitats de 2019 i el Pla de Treball de
2020, també hi ha hagut consens en la seua aprovació.

Llig la notícia completa fent clic ací

El COTS València es reuneix amb altres col·legis professionals per a planificar la
formació d'Interinfància

El COTS València es va reunir el dijous 2 de juliol amb 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'Educadores i Educadors de la Comunitat Valenciana per a planificar la
formació de professionals que treballen en l'àmbit de la infància i l'adolescència per a
l'exercici 2020, amb la col·laboració del programa Interinfància, de la Conselleria
d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

http://cotsvalencia.com/el-cots-valencia-celebra-lassemblea-general-ordinaria-2020/


El COTS València, una vegada més, demana el canvi del terme “assistència” pel
de Serveis Socials

Una vegada més, el COTS València ha considerat necessari la modificació del terme
“assistència” en un mitjà de comunicació per a evitar la inclinació caritativa i benèfica
que s’associava a totes les intervencions que es realitzaven amb la població vulnerable
en el passat. Es tractava d'una peça informativa del 16 de juny d'un portal digital, el
qual, després de l'avís, va rectificar en qüestió de pocs minuts.

Pots saber-ne més fent clic ací

Quina frase vols que aparega a l'Agenda 2021?

Novament, des del COTS València es vol comptar amb la participació de les
col·legiades i col·legiats per a la creació de l'agenda. Tot i que és el mes de juliol, ja
s'està preparant l'agenda per al proper any, el 2021, i la pregunta que es llança és la
següent: Quina frase vols que aparega a l'Agenda 2021?

Com es pot observar a l'agenda d'aquest any, cada setmana té escrita una frase que,
en el seu moment, va enviar una persona col·legiada. Per això, per a la nova agenda,
el COTS València demana a la base col·legial l'enviament de frases que estiguen
relacionades amb el Treball Social, que posen en valor la professió. Es pot realitzar de
manera molt senzilla a través de l'enllaç que es troba davall d'aquestes línies. La
finalització del termini per a presentar aportacions és el proper 28 de juliol.

Fes clic ací per a enviar la teua frase per a l'Agenda 2021

Nº 15 de la Revista 'TS Nova', ja disponible en PDF al web del COTSV

http://cotsvalencia.com/el-cots-valencia-una-vegada-mes-demana-el-canvi-del-terme-assistencia-pel-de-serveis-socials/?fbclid=IwAR3LW662y34yIBaUMMOsblA8F4qhtWV68_LQcrzZb-sLIQ_R2tWKHKhplfI
http://cotsvalencia.com/quina-frase-vols-que-aparega-a-lagenda-2021/


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.

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
Durada: Fins al 26 d’octubre de 2020
Termini d’inscripció: Fins completar grup. Places limitades
Preu:

- TS col·legiat/da en actiu: 140€

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


- 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

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

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 consultar el conveni de col·laboració amb la UOC

A més, la UOC ha organitzat un cicle online per a millorar les competències per
l'ocupabilitat. El Cicle Skills està adreçat a tota aquella persona que vulga treballar
aquestes competències per reconduir la seua trajectòria professional o ampliar
les seues oportunitats laborals. En aquesta segona sessió, que tindrà lloc el proper 14

http://cotsvalencia.com/curs-sobre-estrangeria-i-treball-social-informe-darrelament-i-informe-dhabitatge/
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/
http://cotsvalencia.com/convenios-de-colaboracion/


de juliol, de 21.00h a 22.30h, Jaume Gurt, director de Global Future of Work
Foundation, tractarà els temes següents:

- Canvis al mercat de treball
- Canvis organitzacionals
- Valor de les persones

Fes clic ací per inscriure't gratuïtament (enllaç extern al COTSV)

Altres informacions d'interés

La URJC organitza un màster de Treball Social Forense per al curs 2020/2021

Segons la URJC, el màster de Treball Social Forense pretén complementar la formació
dels i les professionals del Treball Social en actiu o aquells que vulguen dedicar-se en
el futur a la perícia social. Contribuirà a formar en les habilitats i competències soci-
jurídiques necessàries, per a un correcte acompliment de les funcions pròpies del
Treballador/a Social en l'àmbit de l'Administració de Justícia i en l'exercici des de la
pràctica privada, incloent coneixements sobre ètica, rols i funcions a exercir, eines,
recursos, organització del sistema judicial i pràctica pericial.

Consulta més informació al web de la URJC

http://symposium.uoc.edu/52805/detail/cicle-skills.-del-meu-perfil-al-mercat.html
https://www.urjc.es/estudios/ensenanzas-propias/3057-master-en-trabajo-social-forense#presentacion

