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Assemblea General Ordinària 2021
La Junta de Govern del Col·legi Oficial de Treball Social de València convoca

l’Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc el proper dimarts 15 de juny de

2021 en modalitat mixta, presencial amb aforament limitat i online amb la

plataforma Webex, a las 17:30h en primera convocatòria i a las 18:00h en

segona, d’acord amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea Ordinària de 6 de

juliol de 2020

2. Presentació i aprovació, si escau, de la Memòria d’Activitats 2020

3. Presentació i aprovació, si escau, del balanç econòmic de 2020 i del

pressupost de 2021

4. Informe de revisió limitada de comptes

5. Presentació i aprovació, si escau, del Pla de Treball 2021

6. Presentació del Pla de Formació 2021

7. Informació de la nova Junta de Govern

8. Precs i preguntes

Aquest any 2021, seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, s'ha

acordat que l'Assemblea General Ordinària se celebre en modalitat mixta. És a

dir, amb un aforament limitat a la seu del Col·legi Oficial de Treball Social de

València i mitjançant la plataforma Webex.

En compliment de la normativa respecte a les mesures de prevenció de contagi

a causa de la COVID-19, l'aforament establert per a l'Assemblea General

Ordinària és de 10 persones. Des de la Junta de Govern es convida a participar-

hi de manera telemàtica, una vegada s'han cobert totes les places.

https://mailchi.mp/b2177c3e6931/butllet-notcies-cots-valncia-28-maig-2021?e=b518c01b38


Per a poder participar-hi, és necessari enregistrar-se amb el formulari. En cas de

no poder assistir a l’Assemblea, es pot delegar el vot en una persona col·legiada

que vaja a assistir-hi.

  
                            

El COTS València assisteix a la manifestació
en defensa dels Serveis Psicopedagògics
Escolars (SPE)
El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) va assistir a la

manifestació que va tindre lloc el passat dissabte 15 de maig, a la ciutat de

València, en la qual es va 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 de la Junta de Govern del COTSV, conjuntament amb membres

dels col·legis d'Alacant i Castelló, van participar a la concentració en defensa

dels SPE, la qual va estar impulsada pel Sindicat de Treballadores i

Treballadors de l'Ensenyament del País València – Intersindical Valenciana

(STEPV-Iv).

 

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 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.

 

Des de la posada en funcionament dels SPE, les treballadores i els treballadors

socials són la figura professional de referència per a atendre les necessitats de

la població escolar en situació de desavantatge social o en situació de risc, a

més de l'assessorament al professorat i a les famílies i la coordinació amb els

recursos comunitaris mitjançant un treball indispensable per a garantir la

inclusió, l’equitat i la justícia social als centres escolars.

El COTS València incorpora el pagament amb
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targeta de dèbit o crèdit al seu web
El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) ha implementat un

mètode de pagament en línia amb targeta de dèbit o crèdit per a

facilitar l’accés als seus serveis. Amb l’objectiu d’agilitzar els diferents

procediments en la gestió col·legial, s’ha incorporat la possibilitat de realitzar les

transaccions econòmiques amb el lloc web de l’entitat mitjançant targeta

bancària sense eixir de casa.

 

La incorporació d’aquest sistema de pagament telemàtic, que permetrà abonar

la matrícula de cursos de formació o la quota d’alta al Col·legi, entre d’altres, se

suma a les ferramentes informàtiques ja existents que donen resposta a les

demandes de les persones col·legiades.

 

La introducció de les noves tecnologies és fonamental per al creixement d’una

institució com el COTSV, que està treballant per a adaptar-se a les noves

formes de comunicació, així com a les necessitats de les i els professionals del

Treball Social sorgides de l’auge d’Internet.

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 cuota reduïda corresponent al primer semestre de 2021 és de 34,38 € i

s'aplicarà in thes següents cases: persones desocupades 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 de gener a maig

de 2021 i es presentarà obligatòriament dins del termini següent: fins al 30 de

maig.

Si tens qualsevol dubte sobre la reducció de quota, macetas

escriure'ns: colegiov46@cgtrabajosocial.es

Oferta formativa del COTSV

El procediment administratiu comú i el règim
jurídic del sector públic

Últims dies per a inscriure's!

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

Sol·licitud de reducció de quota
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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€

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 2021Nº 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€

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.

Consejo General del Trabajo Social

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

Informació i inscripció

Informació i inscripció

Ofertes públiques

Ofertes d'entitats privades
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apareixen al Codi Deontològic de Treball Social: individualització,

personalització, promoció integral de la persona, autonomia i autodeterminació.
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