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La nova Junta de Govern del COTS València
pren possessió dels seus càrrecs

El passat dia 3 de maig, la nova Junta de Govern va prendre possessió dels seus
càrrecs al Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV). En un senzill acte,
l'actual equip va compartir amb la Junta de Govern eixint aquest moment tan especial,
en el qual es va fer lliurament de la documentació de traspàs.

La nova Junta de Govern està formada per Ferran Senent com a president, Paqui
Herrero com a vicepresidenta, Belén Piró com a secretària, Inés Gutiérrez com a
tresorera i Eva Reina, Ana Selva, Sonia Rubio i Amparo Felipe com a vocals.

Es tracta d'un equip de treball dinàmic, creatiu, cohesionat, professional, responsable,
però sobretot il·lusionat amb la tasca que ha assumit i que les persones col·legiades
han volgut recolzar amb l'atorgació de la seua confiança.

Fes clic ací per a llegir la notícia completa
___________________________________________

https://cotsvalencia.com/la-nova-junta-de-govern-del-cots-valencia-pren-possessio-dels-seus-carrecs/


Sol·licitud de quota reduïda
Del 7 a l'11 de juny, es passaran al cobrament les quotes de col·legiació de les
persones que han sol·licitat efectuar el pagament semestralment. Aquesta quota és de
68,76€.

La quota reduïda corresponent al primer semestre de 2021 és de 34,38€ i s'aplicarà en
els següents casos: Desocupades/ats que no cobren cap tipus de prestació; Persones
que perceben prestació econòmica inferior al SMI; persones que treballen i perceben
un salari inferior al SMI.

La documentació que s'ha de presentar és:

Informe de vida laboral actualitzat en el mes que se sol·licita la documentació.
Justificant de la situació de desocupació emesa per l'entitat pública.
Justificant dels ingressos percebuts en els sis mesos anteriors: nòmines i/o
certificat de percepció de prestacions del període assenyalat.

Per a poder beneficiar-se de la reducció de la quota, s'atendrà els sis mesos anteriors
(des del mes de novembre de 2020 fins al mes d'abril de 2021) i es presentarà
obligatòriament dins del termini següent: del 15 al 30 de maig de 2021.

Si tens qualsevol dubte sobre la reducció de quota, pots
escriure'ns: colegiov46@cgtrabajosocial.es  

Tota la documentació ha de ser presentada a través del nostre web fent clic ací
 ___________________________________________

El COTS València assistirà demà, a les
18:00h, a la manifestació en defensa dels
Serveis Psicopedagògics Escolars (SPE)
Des del Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV), ens sumem a la
manifestació que tindrà lloc demà dissabte 15 de maig, a les 18:00h, des de la Plaça de
Sant Agustí, per a exigir la paralització de la tramitació del projecte de Decret
sobre l’Organització de l’Orientació Educativa i Professional del Sistema Educatiu
Valencià que planteja la supressió dels Serveis Psicopedagògics Escolars (SPE).

Representants del Col·legi assistiran amb la pancarta a la concentració en defensa dels
SPE, la qual està impulsada pel Sindicat de Treballadores i Treballadors de
l'Ensenyament del País València – Intersindical Valenciana (STEPV-Iv). Convidem totes
les persones col·legiades a vindre amb nosaltres a la manifestació, en la qual
s’aplicaran les mesures de seguretat contra la COVID-19 establertes.

El Col·legi ha mostrat amb anterioritat, mitjançant diversos escrits, el seu rebuig a la
decisió de suprimir els SPE i de desmantellar una xarxa que ve demostrant la seua

mailto:colegiov46@cgtrabajosocial.es
https://cotsvalencia.com/solicitud-de-reduccion-de-cuota/


eficàcia, uns serveis que són un referent per al sector, amb un model multidisciplinari
que ofereix un coneixement i una visió de proximitat de la realitat escolar.
_____________________________________

Oferta formativa del COTSV
Curs Elaboració d'informes pericials per a l'avaluació social i familiar

Data d'inici: 2 de juny de 2021
Duració: Fins al 21 de desembre de 2021
Nº d'hores: 100
Nº de places: limitades
Preu: 120€ Treballadores i treballadors socials dels col·legis oficials de Treball
Social d'Alacant, València i Castelló
Descripció: Formació especialitzada per a la realització d'informes pericials, amb la
finalitat d'oferir una resposta ràpida als problemes d'acumulació dels jutjats de
família.

Fes clic ací per a tindre tota la informació d'aquest curs

Curs El Procediment administratiu comú i el règim jurídic del sector públic

Data d'inici: 7 de juny de 2021
Duració: 7, 9, 14, 16, 21, 23 i 28 de juny de 2021
Horari: de 16:30h a 19:30h
Nº d'hores: 21h
Nº places: mínim 10 – màxim 40
Dirigit a: Treballadors/es socials que ja presten serveis en les administracions
públiques com a aquells/es que es preparen per a la seua incorporació.
Preu: TS col·legiat/da en actiu: 126€; TS col. bonificat/da: 105€*; TS no
col·legiat/da: 168€

Fes clic ací per a tindre tota la informació d'aquest curs

Curs Introducció al dret d'estrangeria i nacionalitat espanyola

Format: Online
Data d'inici: 13 de setembre de 2021
Duració: Fins al 24 d'octubre de 2021
Nº d'hores: 70h
Nº places: mínim 10 – màxim 50
Dirigit a: Treballadors/es socials que ja presten serveis en les administracions
públiques com a aquells/es que es preparen per a la seua incorporació.
Preu: TS col·legiat/da en actiu: 145€; TS col. bonificat/da: 120€*; TS no
col·legiat/da: 170€

Fes clic ací per a tindre tota la informació d'aquest curs

https://cotsvalencia.com/curso-elaboracion-de-informes-periciales-para-la-evaluacion-social-y-familiar/
https://cotsvalencia.com/curso-el-procedimiento-administrativo-comun-y-el-regimen-juridico-del-sector-publico-2/
https://cotsvalencia.com/introduccion-al-derecho-de-extranjeria-y-nacionalidad-espanola/


_________________________

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.
Es tracta de dos seccions al nostre portal web que es mantenen actualitzades
diàriament.

Consulta ací les convocatòries públiques
Consulta ací les ofertes d'entitats privades (accés amb clau)
_________________________

Legislació d'interès per a la professió del
Treball Social
RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i
Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen, per als exercicis 2021-2022,
subvencions per a entitats locals i entitats sense ànim de lucre per a projectes
d'inversió en matèria d'equipament i obres en l'àmbit de la igualtat i les polítiques
inclusives. [2021/5124]

Fes clic ací per a consultar la resolució
_________________________

Consejo General del Trabajo Social (CGTS)
La intervenció professional del Treball Social via telefònica: "Un diagnòstic social
no pot basar-se en una única tècnica d'obtenció de dades"

La comissió Deontològica del Consejo General del Trabajo Social (CGTS) ha realitzat
un dictamen al voltant de la intervenció professional del Treball Social via telefònica.
Les conclusions que s'extrauen són molt significatives: "Un diagnòstic social, tant per la
seua complexitat com per la seua amplitud, no pot basar-se en una única tècnica
d'obtenció de dades". Aquesta tècnica a la qual es fa referència no és altra que
l'entrevista telefònica.

"Amb una entrevista telefònica no és possible realitzar un diagnòstic social perquè no
es pot arribar a aprofundir en totes les dimensions i les relacions causa-efecte que
s'estableixen". Aquesta afirmació se sosté per principis que apareixen al Codi
Deontològic de Treball Social: individualització, personalització, promoció integral de la
persona, autonomia i autodeterminació.

I Jornada Estatal de Treball Social i Salut

https://cotsvalencia.com/ofertas-de-empleo/
https://cotsvalencia.com/ofertas-de-empleo-para-colegiados/
https://dogv.gva.es/datos/2021/05/13/pdf/2021_5230.pdf


El Consejo General del Trabajo Social (CGTS) celebra la I Jornada Estatal de Treball
Social i Salut, els dies 25 i 26 de maig, a partir de les 17:00h, en modalitat online.
L’objectiu d’aquest espai és visibilitzar la professió en l’àmbit de la Salut.

En la trobada, s’analitzarà la intervenció realitzada des del Treball Social durant
aquests mesos de crisi sanitària provocada per la COVID-19 i el futur que es presenta.

Pots consultar el preprograma fent clic ací
Pots veure la informació completa i inscriure't fent clic ací (web del CGTS)

El COTS València se suma a la campanya 'TRABAJO SOCIAL SANITARIO ¡YA!'

El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) se suma a la campanya
TRABAJO SOCIAL SANITARIO ¡YA!, impulsada pel Consejo General del Trabajo
Social (CGTS). Mitjançant el lloc web del CGTS, es pretén recaptar els suports i
signatures de professionals, ciutadania i organitzacions, per a demanar al Govern
central i en concret al Ministeri de Sanitat que es reconega el Treball Social com a una
professió sanitària. Es pot donar suport amb l'adhesió a aquest manifest. També es
convida totes les persones col·legiades a emprar
l’etiqueta #TrabajoSocialSanitarioYa en les seues xarxes socials.

Fes clic ací per a saber-ne més

https://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/consejo/files/PREPROGRAMATSS.pdf
https://www.cgtrabajosocial.es/eventos/i-jornada-estatal-de-trabajo-social-y-salud/1313/view
https://www.cgtrabajosocial.es/eventos/trabajo-social-sanitario-ya/1336/view
https://cotsvalencia.com/el-cots-valencia-se-suma-a-la-campanya-trabajo-social-sanitario-ya/

