
 
 

 

 

 

 

1. Objecte 

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 el V Edició del 

Concurs de Publicacions 2021, de la revista de Treball Social Nova (TS NOVA), amb la 

finalitat de fomentar la participació en la publicació d'articles i els treballs acadèmics 

relacionats amb els àmbits professionals d’actuació del Treball Social i afavorir la difusió 

científica de coneixement. 

Hi haurà 4 modalitats de premis en cadascuna d'elles es farà lliurament d'un només premi. 

En cap de les modalitats es podrà presentar més d'un treball per autor/a i tampoc es podrà 

presentar el mateix autor/a a més d'una modalitat de premi. 

L'autor/a fet que ja hagi estat premiat/da en una edició anterior d'aquest mateix concurs 

no podrà presentar-se a l'actual convocatòria. 

Els treballs que no compleixin aquests requisits de presentació seran exclosos de la present 

convocatòria. 

La participació en el concurs és per via telemàtica 

 

2. Modalitats 

a) Premi al millor Treball de Fi de Grau (TFG) presentat en el curs 2020/2021 

-L’autor/a del treball haurà d'haver finalitzat els seus estudis de Grau en Treball 

Social en una de les Universitats de la Comunitat Valenciana en els cursos 

2020/2021 i estar precol·legiat/da o col·legiat/da en el Col·legi Oficial de Treball 

Social de València 

b) Premi al millor Treball de Fi de Màster (TFM) presentat en el curs 2020/2021 

-L’autor/a del treball haurà de ser Treballador/a Social i estar precol·legiat/da o 

col·legiat/da en el Col·legi Oficial de Treball Social de València i haver realitzat el 

Màster en una de les Universitats de la Comunitat Valenciana.  

 

 

Bases de la convocatòria 

V CONCURS DE PUBLICACIONS 2021, DE LA REVISTA “TRABAJO SOCIAL NOVA (TS NOVA)” 

CONVOCAT PEL COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE VALÈNCIA I EL DEPARTAMENT DE TREBALL 

SOCIAL I SERVEIS SOCIALS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 



 
 

c) Premi al millor article inèdit en algun dels diversos Àmbits Professionals d'actuació, 

sectors i realitats socials del Treball Social  

-L’ autor/a de l'article haurà de ser Treballador/a Social i estar col·legiat/da en el 

Col·legi Oficial de Treball Social de València 

d) Premi al millor article científic publicat en 2020 o 2021 vinculat al Treball Social  

-L’ autor/a de l'article haurà de ser Treballador/a Social  

 

2. Temàtica 

Els temes a tractar podran ser de caràcter tècnic, professional, històric o acadèmic, dins de 

l'àmbit del Treball Social. 

 

4. Presentació 

Els/les aspirants als premis hauran d'especificar en els seus treballs la modalitat a la qual es 

presenten. 

Les normes de presentació seran les següents:  

• Per a la modalitat dels premis al millor Treball de Fi de Grau (TFG) i al millor Treball 

de Fi de Màsters (TFM): 

- Els treballs es presentaran a través del formulari de sol·licitud de la pàgina web 

del col·legi. S'adjuntarà l'article en format word o pdf, anonimitzat, i 

especificant en el mateix la categoria professional en la qual participa. 

Haurà d'aportar-se el certificat de la qualificació del treball presentat o 

document que acrediti la nota del mateix i declaració jurada on s'especifiqui que 

el TFG o TFM és inèdit i que s'assumeix el compromís de no presentar-lo a altres 

convocatòries de premis fins que no es resolgui l'actual convocatòria. 

- Els TFG que es presentin hauran de tenir una nota mínima de 8  

- Els TFM que es presentin hauran de tenir una nota mínima de 9 

 

• Per a la modalitat de millor article inèdit en els diversos Àmbits Professionals 

d'actuació, sectors i realitats socials del Treball Social: 

- Els treballs es presentaran a través del formulari de sol·licitud de la pàgina web 

del col·legi. S'adjuntarà l'article en format word o pdf, anonimitzat i especificant 

el mateix la categoria professional en la qual participa. 

S'adjuntarà una declaració jurada on s'especifiqui que el manuscrit de l'article 

no ha estat presentat a altres convocatòries de premis. 

En aquesta modalitat, els articles presentats hauran d'estar adaptats a les 

normes de publicació de la Revista TS Nova (http://cotsvalencia.com/revista-ts-

nova/) 



 
 

• Per a la modalitat article científic publicat vinculat al Treball Social  

- Haurà de constar el nom de l'autor/a, així com qualsevol dada que permeti la 

seva identificació, així com informació sobre índexs de qualitat de la revista en 

la qual s'ha publicat l'article. En aquesta modalitat les publicacions podran ser 

individuals o col·lectives, sempre que el primer autor sigui un/a treballador/a 

social. No podran presentar-se articles que hagin estat publicats o premiats 

prèviament. Tampoc podran presentar-se articles publicats en la revista del 

Col·legi Professional de València. 

 

5. Publicació dels treballs. 

- En les següents modalitats, els treballs es remetran al Comitè de Redacció de TS Nova per 

a la seva avaluació i en tot cas, si els/les autores realitzen els ajustos necessaris per a 

adaptar els seus manuscrits a les normes de publicació de la revista, la seva posterior 

publicació en aquesta 

• Premi al millor Treball de Fi de Grau (TFG) presentat en el curs 2020/2021  

• Premi al millor Treball de Fi de Màsters (TFM) presentat en el curs 2020/2021 

• Premi al millor article inèdit en els diversos Àmbits Professionals d'actuació, sectors 

i realitats socials del Treball Social 

 

6. Termini de presentació 

El termini de presentació serà des del 20 d'octubre fins al 22 de desembre de 2021. Els 

treballs es presentaran a través del formulari que podràs trobar en la pàgina web del 

Col·legi Oficial de Treball Social de València en l'apartat Àrea Científica-Premis Concurs de 

Publicacions 

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

 

7. Premis 

El Jurat es reunirà el mes de gener de 2022 per a valorar els treballs i articles presentats i 

atorgarà un premi a cadascuna de les modalitats, dotats amb diploma acreditatiu i les 

següents quantitats: 

 

•Modalitat: Millor Treball de Fi de Grau 

Premi: 400€ 

 

•Modalitat: Millor Treball de Fi de Màster 

Premi: 400€ 

 

 

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


 
•Modalitat: Millor Treball inèdit en els diversos Àmbits Professionals 

d'actuació,sectors i realitats socials del Treball Social  

Premi: 400€ 

 

•Modalitat: Millor article científic publicat vinculat al Treball Social 

Premi: 400€ 

 

El Jurat podrà declarar els premis deserts. 

Seran lliurats en el lloc i la data que oportunament es comunicarà. 

 

8. Jurat 

El Jurat estarà integrat pels membres del Col·legi Oficial de Treball Social de València i del 

Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de València. Si existís algun 

dubte sobre la interpretació d'aquestes bases o es presentés qualsevol altra circumstància 

no prevista en aquestes, serà resolta pel Jurat, les decisions del qual seran inapel·lables 

La participació en aquesta convocatòria comporta l'acceptació de totes i cadascuna de les 

bases. 


