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Xerrada 'Comparativa de la representació de
la pobresa infantil al Tercer Món i a Espanya
en els mitjans de comunicació'
El COTS València oferirà el proper dimarts 13 d'octubre, a les 18:00h, una xerrada
online sobre la pobresa infantil, a càrrec de la periodista Esther Roig, presidenta de
l'ONGD Menuts del món. Es tracta d'una activitat que s'emmarca dins de la
programació de la campanya de Pobresa Zero per a 2020. Es farà una comparativa
entre la imatge que donen els grans mitjans de comunicació de la pobresa infantil al
Tercer Món i a Espanya. Què s'entén pel concepte pobresa? Quina visió té el món
occidental de la infància?

- Exposa: Esther Roig, presidenta de l'ONGD Menuts del món
- Data i hora: dimarts 13 d'octubre, a les 18:00h
- Modalitat: online, a través del canal de Webex del COTS València
- Preu: gratuït
- Inscripció: Fes clic ací. Una vegada emplenat el formulari d'inscripció, rebràs la
informació i l'enllaç a través de l'adreça electrònica

http://cotsvalencia.com/inscripcio-xerrades-dinteres-professional/


Treballadores socials demanen a Educació
més reforç als Serveis Psicopedagògics
(SPE)
El diari Levante-EMV va publicar el 28 de setembre la notícia 'Treballadores socials
demanen a Educació més reforç als Serveis Psicopedagògics (SPE)', en la qual es feia
ressò d'una de les demandes més importants del Col·legi Oficial de Treball Social de
València, Alacant i Castelló a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports. L'article, el
qual pots llegir complet fent clic ací, comença així:

Els Col·legis Oficials de Treball Social (COTS) de la Comunitat Valenciana reclamen a
la Conselleria d'Educació que incremente la plantilla dels treballadors socials que
formen part dels Serveis Psicopedagògics Escolars (SPE), una petició que ja havien
realitzat i que ara consideren més necessària, «per la situació provocada per la
pandèmia».

Pots llegir aquesta i altres notícies fent clic ací

El COTS València presenta un recurs a la
convocatòria de l'Ajuntament de Benetússer
El COTS València presenta un altre recurs a una convocatòria pública d'un municipi
valencià. En aquest cas, es tracta de l'Ajuntament de Benetússer. 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 supera els 350 seguidors a
Instagram (@cotsvalencia) en els seus
primers dies
El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) es va estrenar el dimecres 16
de setembre a la xarxa social Instagram. La creació del compte @cotsvalencia en
aquesta plataforma virtual coincideix amb la tornada del Col·legi al seu horari d’atenció
habitual, el qual és de matí i de vesprada. Fes clic ací per a veure i seguir el perfil del
COTSV a Instagram

El perfil del COTSV a Instagram, el qual té l'objectiu d'estar més a prop de les persones
col·legiades i així poder compartir idees d’una manera més directa i ràpida, ha
aconseguit més de 350 seguidors en molt pocs dies. Des de l’entitat col·legial es
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convida tothom a participar a través del nou compte per a analitzar, debatre i
posicionar-se davant les necessitats de la professió.

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 

El COTS València participa en la tercera
edició del Pla de Formació per a
professionals que intervenen en l’àmbit de la

http://cotsvalencia.com/concurso-de-publicaciones/


infància i l’adolescència de la Comunitat
Valenciana
El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) participa en la tercera edició
del Pla de Formació per a professionals que intervenen en l’àmbit de la infància i
l’adolescència de la Comunitat Valenciana. Es tracta d'una sèrie de cursos formatius
gratuïts relacionats amb aquest camp d’actuació, dels quals ja no queden places
disponibles. Es van esgotar totes el mateix dia que es van obrir els formularis
d'inscripció.

Pots llegir més informació fent clic ací

El COTS València signa el manifest
‘Reconstruir el món des dels drets humans i
la solidaritat’ de Pobresa Zero
El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) s’ha adherit al manifest
‘Reconstruir el món des dels drets humans i la solidaritat’ de Pobresa Zero. Es demana
un model polític, social i econòmic que garantisca els Drets Humans de totes les
persones, que situe en el centre la sostenibilitat de la vida i que modifique les causes
estructurals de la pobresa i la desigualtat que han impedit l’atenció sociosanitària
adequada davant la pandèmia. El proper 17 d'octubre se celebra el Dia Internacional
per l'Erradicació de la Pobresa.

Fes clic ací per a llegir l'article complet

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
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https://www.pobresazero.org/
http://cotsvalencia.com/el-cots-valencia-signa-el-manifest-reconstruir-el-mon-des-dels-drets-humans-i-la-solidaritat-de-pobresa-zero/


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

Oferta formativa
VI EDICIÓ. Aplicació d'instruments per a valorar la dependència

Obertura de formulari: Dimarts 13 d'octubre de 2020, a les 17:00h
Número d'hores: 90h
Modalitat: Semipresencial
Idioma de docència: Espanyol
Data d'inici: Dimarts 3 de novembre de 2020, a les 17:00h
Dirigit a: Treballadores i treballadors socials col·legiats o precol·legiats al COTSV.
Preus:

- TS col·legiats/des en actiu: 360€
- TS col·legiats/des bonificats/des: 270€ (Desocupats/des que no cobren cap
mena de prestació; Persones que perceben prestació econòmica inferior al SMI;
persones que treballen i perceben un salari inferior al SMI; precol·legiats/des)

Fes clic ací per a trobar més informació

Programa de formació i capacitació. Supervisió, assessorament i coaching

Modalitat: semipresencial
Nº hores: 375h
Data d'inici: 20 d'octubre de 2020
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:

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/
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- 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
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)

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

http://cotsvalencia.com/programa-de-certificacion-profesional-supervision-asesoramiento-y-coaching/
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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
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
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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 

https://trabajosocial.club-affinity.es/

