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La mediació, una via ràpida per a la resolució
de conflictes, també en temps de crisi

El Dia Europeu de la Mediació se celebra el 21 de gener perquè eixe dia de l’any 1998 el
Consell d’Europa va aprovar la Recomanació sobre Mediació Familiar. Des del Col·legi
Oficial de Treball Social de València (COTSV), conjuntament amb el Consejo General del
Trabajo Social (CGTS), es reivindica el valor afegit de la professió en la mediació.

Més enllà de la trajectòria història de les treballadores i els treballadors socials en els
processos de resolució de conflictes, la mediació és un element d’intervenció social molt
important que cal tindre en compte, més encara en els temps que corren. La crisi
sanitària, social i econòmica que està travessant el món provocada per la pandèmia de la
COVID-19 està generant una gran quantitat de conflictes en àmbits molt diversos: laboral,
veïnal, familiar…

Pots llegir la notícia completa fent clic ací
______________________________________

https://cotsvalencia.com/la-mediacio-una-via-rapida-per-a-la-resolucio-de-conflictes-tambe-en-temps-de-crisi/


El COTS València recurreix al jutjat del
contenciós administratiu la modificació de les
bases d’una convocatòria a Burjassot
El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) ha interposat un Recurs
Contenciós Administratiu contra la resolució del decret d’Alcaldia de l’Ajuntament de
Burjassot que estima el Recurs de Reposició interposat pel Col·legi Oficial de Pedagogs i
Psicopedagogs de la Comunitat Valenciana de data 12 d’agost, publicat en el BOP el dia
17 de setembre de 2020.

Concretament, el passat 3 de juny de 2020, el BOP publicava les bases i la convocatòria
per a la constitució de diferents borses de treball de l’Ajuntament de Burjassot per a
atendre les necessitats de personal que es generen en Serveis Socials, entre les quals es
troba el lloc de Treballador Social. No obstant això, el consistori del municipi
de l’Horta Nord va acceptar el Recurs de Reposició del Col·legi Oficial de Pedagogs i
Psicopedagogs de la Comunitat Valenciana en el qual s’exigia la possibilitat d’accedir a la
vacant de Treballador Social també amb “la llicenciatura o grau en Pedagogia i
Psicopedagogia”.

Des del Col·legi Oficial de Treball Social de València es considera que la modificació de
les bases originals de la convocatòria provoca un perjudici irreparable en les treballadores
i els treballadors col·legiats. L’entitat col·legial, a través del recurs presentat, entén
que s’ha de requerir que les Treballadores i els Treballadors Socials estiguen en
possessió de la titulació de Treballador/a Social.

Fes clic ací per a llegir la notícia completa
__________________________________

La COVID-19, la custòdia disputada o el model
‘Housing First’, temes del número 16 de la
Revista científica ‘TS Nova’, disponible en
accés obert al web del COTSV

https://cotsvalencia.com/el-cots-valencia-recurreix-al-jutjat-del-contecios-administratiu-la-modificacio-de-les-bases-duna-convocatoria-a-burjassot/


El número 16 de la Revista científica TS Nova, editada pel Col·legi Oficial de Treball
Social de València (COTSV), ja està disponible en accés obert i descàrrega gratuïta
al portal del web de l’entitat col·legial dedicat a la publicació (Àrea científica). Formen
part d’aquest número articles com Gestió de la covid-19 en un centre de
menors d’edat amb diversitat funcional intel·lectual i necessitats de suport, d’Inmaculada
González-Herrera i Lucía Alcantarilla Cárcel, o Guía para la elaboración de un diagnóstico
social en el informe pericial en casos de custodia disputada, de Rafael Alcázar Ruiz, Eva
Pérez Fernández, Victoria Fernández Marín i Paula García Domènech.

Aquest número 16 és el corresponent a l’any 2020 i aborda temes relacionats amb el
Treball Social, els Serveis Socials i les Polítiques Socials. Treballs com Innovació en la
intervenció social amb persones sense llar: el model ‘Housing First’, de Martín Julián, o El
vínculo afectivo en la distancia: la familia transnacional, de José Miguel Ramírez García,
posen de manifest la gran implicació que tenen les treballadores i els treballadors socials
en diversos àmbits d’actuació.

Fes clic ací per a descarregar el número 16 de 'TS Nova'

Fes clic ací per a llegir la notícia completa
__________________________________

Recordatori: encara es pot recollir l'Agenda
2021 i la mascareta a la nova seu del COTS
València, al carrer Uruguai, nº 13 - 604 (sisena
planta)

https://cotsvalencia.com/revista-ts-nova/#1603880769813-d343d162-6268
https://cotsvalencia.com/revista-ts-nova/#1603880769813-d343d162-6268
https://cotsvalencia.com/la-covid-19-la-custodia-disputada-o-el-model-housing-first-temes-del-numero-16-de-la-revista-cientifica-ts-nova-disponible-en-obert-i-descarrega-gratuita/


Des del Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) volem recordar que la nova
seu està oberta al públic, al carrer Uruguai, 13 oficina 604 (sisena planta), a la ciutat de
València (a dos minuts de la seu anterior, a l'edifici on es troba l'Inspecció de Treball i a
100 metres de l'estació de metro de Jesús). L'horari d'atenció presencial és el següent:

De dilluns a dijous: de 09:00h a 14:00h i de 16:30h a 19:00h.
Divendres: de 09:00h a 14:00h.

Es pot vindre a recollir l'Agenda 2021 i la mascareta institucional (fins esgotar existències)
en aquesta nova adreça. No obstant això, es recomana agafar cita prèvia per a l'atenció
presencial per al compliment de les mesures contra la covid-19 a través del telèfon
963952410, via per la qual també prestem atenció telefònica.

A més, preguem que es tinga en compte el canvi d'adreça postal per a comunicacions i
enviaments futurs: c/ Uruguai, 13 oficina 604 (sisena planta) - (46007) València.
__________________________________________

Aurora Alós i José Castillo, treballadors
socials en infància i adolescència: "Una de les
coses que, de vegades, se'ns oblida als
professionals del Treball Social és mirar les
fortaleses de les persones que tenim davant"



En aquesta nova entrega de 'L'Entrevista', l'espai en el qual treballadores i treballadors
socials col·legiats parlen de la seua feina i donen la seua opinió sobre temes que tenen a
veure amb el seu àmbit d'actuació, els protagonistes són Aurora Alós i José Castillo,
treballadors socials en infància i adolescència. Són els autors del llibre 'Una carta a Santa
Claus', de l'editorial El Hilo Ediciones, amb el qual el COTSV ha col·laborat. Aquest és un
fragment de la conversa amb ells:

"Esta Ana fictícia de la qual parlem a 'Una carta a Santa Claus' és una xiqueta molt forta
perquè va aconseguir tirar cap avant. El que no podem oblidar és que Ana està en un
sistema familiar ara mateix que, amb els seus errors, ha pogut ajudar-la a promocionar i
desenvolupar la seua mirada resilient, que és l'objectiu de tot això. Podríem parlar de
molts dels xiquets, xiquetes i adolescents amb els quals treballem"

Pots llegir l'entrevista completa fent clic ací
______________________________

Oferta formativa
Curs per a la preparació d'oposicions per a l'accés a la Funció Pública –
Administració Local

Modalitat: online
Objectiu: Oferir una formació per a afrontar proves selectives convocades per
l'Administració Local.
Metodologia: Temari complet i actualitzat. Bateries de preguntes de resposta curta i

https://cotsvalencia.com/aurora-alos-y-jose-castillo-trabajadores-sociales-en-infancia-y-adolescencia-una-de-las-cosas-que-a-veces-se-nos-olvida-a-los-profesionales-del-trabajo-social-es-mirar-las-fortalezas-de-las-pers/


d'elecció múltiple. Es fa lliurament en dels materials en format digital prèviament a
cadascuna de les sessions en les quals s'impartirà cada tema en concret.
Horari:

Temari de legislació (mòdul 1 i 2): Dimarts de 16:30h a 19:30h (ja iniciat)
Temari específic (mòduls del 3 al 6): Dimarts de 16:30h a 20:30h (inici el 13 d'abril de
2021)

Fes clic ací per a obtindre més informació
____________________________________________

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 dues seccions al nostre portal web que es mantenen actualitzades diàriament.

Pots consultar convocatòries de l'Administració Pública
Pots consultar ofertes d'entitats privades (accés amb clau)
___________________________________________________________

Congressos i jornades
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. 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
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 

https://cotsvalencia.com/curs-de-preparacio-oposicions-per-a-acces-a-la-funcio-publica-administracio-local-serveis-socials/
http://cotsvalencia.com/ofertas-de-empleo/
http://cotsvalencia.com/listado-de-ofertas-de-empleos-para-colegiados/
https://congresos.adeituv.es/cifets2020/ficha.es.html
http://cotsvalencia.com/iv-congres-internacional-de-treball-social-cifets-2020-xiii-congres-de-facultats-i-escoles-de-treball-social/

