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Darrera Junta de Govern: sis anys de
creixement i governança

La Junta de Govern del Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) en la
legislatura 2018-2021, presidida per Elena Puig, ha celebrat aquest dilluns 26 d’abril la
seua última reunió, abans de prendre possessió el nou equip.

Aquest últim any de legislatura, la Junta de Govern ha inaugurat una nova seu, situada
al carrer Uruguay. Es tracta d’un espai que compleix amb totes les mesures de
seguretat contra la COVID-19 i que cobreix totes les necessitats actuals del COTSV,
amb una ampliació de la seua base col·legial de més de 2.000 treballadores i
treballadors socials.

Un dels principals compromisos de la Junta de Govern ha sigut realitzar, com a mínim,
un curs gratuït anual. Cal destacar també que s’ha potenciat la formació online,
adaptada a les noves demandes i a la ‘nova normalitat’. També s’ha potenciat la
investigació científica mitjançant la revista 'TS Nova. Trabajo Social y Servicios
Sociales' i diferents convocatòries i concursos.



Durant tot aquest període, el COTSV ha seguit un pla estratègic que va començar en la
legislatura 2015-2018, també encapçalada per Puig. Aquest pla ha permés marcar les
línies de treball, amb nombroses reunions de les comissions amb les administracions
públiques i la signatura de convenis de col·laboració amb diferents entitats i
universitats.

A més, l’any 2020 es va aprovar un pla de comunicació que ha permés visibilitzar la
professió del Treball Social, amb presència en diferents espais, sobretot en xarxes
socials. També s’ha seguit una estratègia de comunicació que s’ha materialitzat en més
de 50 aparicions en mitjans de comunicació l’any passat, front als 17 impactes en 2019
i només 1 l’any 2018.

Des de la Junta de Govern eixint s’espera que el nou equip, que pren possessió dels
seus càrrecs el dilluns 3 de maig, continue amb la tasca encomanada perquè
l’estructura col·legial siga cada vegada més forta.

Pots llegir la notícia completa fent clic ací
_______________________________________

Quasi 1.500 visualitzacions de la jornada ‘El
contracte programa als Serveis Socials’ en
només tres dies

El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV), conjuntament amb el Col·legi
Oficial de Treball Social d’Alacant, va organitzar el passat dijous 22 d’abril el webinar 'El
contracte programa als Serveis Socials', una sessió formativa que va servir per a
resoldre els dubtes de les treballadores i els treballadors socials col·legiats que hi van
participar.

Més de 430 professionals del Treball Social de la Comunitat Valenciana es van
inscriure a l’esdeveniment, el qual es pot veure en diferit fent clic ací. L’interés que ha
suscitat aquesta temàtica s’ha materialitzat en més de 1.500 visualitzacions del vídeo
en només tres dies.

https://cotsvalencia.com/darrera-junta-de-govern-sis-anys-de-creixement-i-governanca/
https://www.youtube.com/watch?v=Ek_I6j75aj0&t=4s


Fes clic ací per a llegir la notícia completa
___________________________________________

Mayka Sánchez, treballadora social forense a
la UVFI d'Alzira: "En un juí, el Treball Social
aporta la comprensió del context en què han
ocorregut els fets que s'estan jutjant"

Mayka Sánchez és treballadora social forense a la Unitat de Valoració Forense Integral
(UVFI) d'Alzira. No obstant això, des que va acabar la carrera de Treball Social en
2008, "de gran", com ella mateixa diu, ha passat per diferents àmbits d'actuació, com
ara migració, dona, gent gran, mediació o habitatge, entre d'altres. Se suma a la secció
'L'Entrevista' per a explicar què és el Treball Social forense i què aporta aquesta
disciplina en un juí. A més, aprofundeix en els motius que li van portar a estudiar la
carrera de Treball Social. Aquest és un fragment de la conversa amb ella:

"El Treball Social forense és un mitjà de prova per a avaluar les condicions de les
persones en una situació determinada davant un procés judicial. Les treballadores
socials forenses avaluem a través del diagnòstic social els contextos en els quals
s'interrelaciona l'individu del qual estem realitzant l'avaluació forense per a ajudar el
jutge a entendre allò que ens ha preguntat, allò que ha ocorregut".

Pots llegir l'entrevista completa fent clic ací
Pots veure el vídeo de l'entrevista ací
__________________________________

https://cotsvalencia.com/quasi-1-500-visualitzacions-de-la-jornada-el-contracte-programa-als-serveis-socials-en-nomes-tres-dies/
https://cotsvalencia.com/mayka-sanchez-trabajadora-social-forense-en-la-uvfi-de-alzira-en-un-juicio-el-trabajo-social-aporta-la-comprension-del-contexto-en-el-que-han-ocurrido-los-hechos-que-se-estan-juzgando/
https://youtu.be/4fb56CEbuuo


4a Edició del Pla de Formació per a
professionals que intervenen en l'àmbit de la
infància i adolescència de la Comunitat
Valenciana  

Des del Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) volem informar que ja
està en marxa la 4a Edició del Pla de Formació per a professionals que intervenen en
l'àmbit de la infància i adolescència de la Comunitat Valenciana. 

Des de la Direcció General d'Infància i Adolescència es promou, com a línia bàsica
d’actuació, la formació a persones que atenen la infància, a través d’accions dirigides a
les persones professionals que presten els seus serveis en l'àmbit de la protecció dels
xiquets, xiquetes i adolescents amb l’interés general d’aconseguir que estiguen
familiaritzades i sensibilitzades amb les particularitats d’aquest sector de la població i
que disposen, a més, d’estratègies adequades per a previndre la desprotecció i per a la
promoció dels drets de la infància i adolescència.

Dins d’aquest pla formatiu, per a millorar la qualitat de l'atenció professional a xiquetes,
xiquets i adolescents, la Direcció General d'Infància i Adolescència, en el marc del
conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valencia,
Col·legi Oficial de Treball Social de València, el Col·legi Oficial de Treball Social
d’Alacant, el Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de la Comunitat
Valenciana, el Colegio de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunitat Valenciana i
l’Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, convoca diferents cursos de formació per a
professionals de l'àmbit de la infància i adolescència. Tots els cursos són gratuïts i
estan acreditats per la Direcció General d'Infància i Adolescència.

Fes clic ací per a obtindre tota la informació dels curs
_____________________________________

https://cotsvalencia.com/4a-edicio-del-pla-de-formacio-per-a-professionals-que-intervenen-en-lambit-de-la-infancia-i-adolescencia-de-la-comunitat-valenciana/


Oferta formativa del COTSV
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€
Descripció i objectius del curs:

El 2 d'octubre de 2016 van entrar en vigor la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
procediment administratiu comú (LPACAP) i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim
jurídic del sector públic (LRJSP). Totes dos normes són conseqüència de l'Informe de la
Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques (Informe CORA) de juny
de 2013 que part del convenciment que una economia competitiva exigeix unes
Administracions Públiques eficients, transparents i àgils.

Així, aquest curs es converteix com a part imprescindible de la formació teòrica i
pràctica que consisteix el quefer diari de les persones ocupades al servei de les
administracions, d'aquelles que tracten d'incorporar-se a la funció pública, així com
d'aquelles altres que mantenen relacions amb aquestes.

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€
Descripció i objectius del curs:

Coneixement de les nocions bàsiques del Dret d'Estrangeria. Saber la diferència entre
els règims jurídics en els quals pot trobar-se un estranger a Espanya.

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

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.

El COTS València contacta amb la Mancomunitat del Carraixet i modifica les
bases d'una convocatòria

El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) ha contactat aquesta setmana
amb la Mancomunitat del Carraixet per la creació d'una borsa de treball de
Treballadores i treballadors socials de l'equip base de Serveis Socials en la qual
se sol·licitava el curs de Valoració de la Dependència com a requisit. Després de la
comunicació, la Mancomunitat del Carraixet ha rectificat amb l'eliminació d'aquesta
exigència i ha considerat deixar-la com a mèrit.

Consulta ací les convocatòries públiques
_________________________

Consejo General del Trabajo Social (CGTS)
Premi Estatal de Treball Social 2020 i 2021

El Consejo General del Trabajo Social concedeix anualment el Premi Estatal de Treball
Social en diferents categories: Comunicació, Professió i Entitats. El lliurament de les
edicions VIII i IX (atorgades en els anys 2020 i 2021, respectivament) d'aquests premis
es van dur a terme de manera presencial en el Teatro Lara, a Madrid, durant aquest
mes d'abril. La cerimònia, que va comptar amb la música en directe de la cantautora
María Peláe, es va celebrar de manera privada amb un grup reduït de persones i amb

https://cotsvalencia.com/ofertas-de-empleo/


totes les mesures necessàries contra la COVID-19.

Els guardons del VIII Premi Estatal de Treball Social, atorgats en 2020, van anar per a:

Rosa María Calaf, en la categoria de Comunicació.
Ana Hernández Escobar, en la categoria de Professió.
Andalucía Acoge, en la categoria d'Organitzacions, Entitats i Moviments Socials.

El IX Premi Estatal de Treball Social s'ha concedit aquest 2021 i ha sigut per a:

Julia Otero, en la categoria de Comunicació.
Amaya Ituarte Tellaeche, en la categoria de Professió.
Hogar SÍ, en la categoria d'Organitzacions, Entitats i Moviments Socials.

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

Protecció dels drets de la infància i l’adolescència enfront de qualsevol forma de
violència

El Congrés dels Diputats va aprovar per majoria absoluta el Projecte de Llei orgànica
de Protecció de la Infància i l'Adolescència contra la Violència. És un text pioner a nivell
internacional en la protecció dels drets de la infància.

Des del Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) se sumem a la denúncia
del Consejo General del Trabajo Social (CGTS). Cal garantir els drets dels xiquets,
xiquetes i adolescents enfront de qualsevol forma de violència. L’aprovació d’aquesta
Llei ha de contribuir a acabar amb la impunitat, amb la lleugeresa de missatges espuris
i l’ús d’anuncis racistes i xenòfobs en espais públics i democràtics, que es colen en
campanyes electorals amb l'objectiu de desinformar i generar odi.

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/


Els Menors Estrangers No Acompanyats són xiquets i xiquetes, menors d’edat que
arriben sols, són un col·lectiu extremadament vulnerable sense un adult que els
protegisca. L’abús, el tot val, té un límit. Confiem en la justícia i en les denúncies davant
la Fiscalia Provincial de Madrid per a prohibir determinada publicitat.

Fes clic ací per a llegir el text complet
__________________________________

Unión Profesional
Campanya ‘Las Profesiones, Contigo: Función deontológica y Acto profesional’

Unión Profesional llança aquesta campanya sobre la visibilització de la tasca de les
professions col·legiades, així com de les corporacions col·legials que les sustenten. Es
tracta d'una sèrie de recursos divulgatius interessants per a les persones col·legiades i
per a traslladar a la ciutadania la importància de la deontologia i de l’acte professional.

Llig més informació sobre la campanya: ‘Las Profesiones, Contigo: Función
deontológica y Acto profesional’

Deducció de la quota col·legial

Remetem la informació que ens ha facilitat Unión Profesional respecte a la possibilitat
de deduir-se la quota col·legial en la declaració de la renda 2020. En el que concerneix
més específicament a l’objectiu d’aquest missatge, ens centrem en una de les
qüestions genuïnes de les i els professionals col·legiats, que és la possibilitat de poder
deduir-se la quota de col·legiació obligatòria en la base imposable. Es tracta d’una
opció que ha d'anotar-se expressament a l'esborrany perquè no ve predeterminada.

Fes clic ací per a saber més sobre com deduir-se la quota col·legial

https://cotsvalencia.com/proteccio-dels-drets-de-la-infancia-i-ladolescencia-enfront-de-qualsevol-forma-de-violencia/
http://www.unionprofesional.com/las-profesiones-contigo-funcion-deontologica-y-acto-profesional/
http://www.unionprofesional.com/union-profesional-senala-la-posibilidad-de-deducirse-la-cuota-colegial-en-la-declaracion-de-la-renta-2020/

