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El COTS València demana a la FVMP que
informe els ajuntaments i Sanitat de la
vacunació prioritària del personal del SAD
El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) ha sol·licitat dimarts 26 de gener
a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) que trasllade als ajuntaments
de la província de València i a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública la
preocupació que existeix en el col·lectiu pel compliment del pla de vacunació enfront de la
COVID-19, instaurat pel Ministeri de Sanitat.

L’entitat col·legial considera que, dins dels equips d’atenció primària de Serveis Socials,
les i els professionals que componen els diferents Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD),
que donen servei a entitats locals i a particulars, formen part dels col·lectius prioritaris de
vacunació, ja que tenen contacte directe amb persones majors i grans dependents.

Fes clic ací per a llegir la notícia completa
__________________________________

Els col·legis oficials de Treball Social de la
Comunitat Valenciana, contra el nou Decret
sobre l’Organització de l’Orientació Educativa
Els col·legis oficials de Treball Social de València, Alacant i Castelló van manifestar el
dimarts 26 de gener al conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, estar en
desacord amb la decisió unilateral de la Conselleria de canviar el model d’Orientació
Educativa sense haver comptat amb els professionals del Treball Social.

Des de les tres entitats col·legials es considera que el projecte de Decret
sobre l’Organització de l’Orientació Educativa i Professional del Sistema Educatiu Valencià
anunciat fa uns dies pel conseller Marzà planteja la derogació de la legislació dels Serveis

http://cotsvalencia.com/el-cots-valencia-demana-a-la-fvmp-que-informe-els-ajuntaments-i-sanitat-de-la-vacunacio-prioritaria-del-personal-del-sad/


Psicopedagògics Escolars (SPE) i, per tant, l’eliminació d’aquests serveis, sense haver fet
un procés previ d’anàlisi, participació i diàleg amb els equips multidisciplinars que des de
fa trenta anys treballen per a atendre les necessitats socials de l’escola.

Mitjançant una carta, els col·legis oficials de Treball Social de la Comunitat Valenciana van
mostrar 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
multidisciplinar que ofereix un coneixement i una visió de proximitat de la realitat escolar. 

Pots consultar aquesta i més notícies publicades en mitjans de comunicació fent clic ací
_________________________________________

Recordatori: encara es pot recollir l'Agenda
2021 i la mascareta a la nova seu del COTS
València, al carrer Uruguai, nº 13 oficina 604
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.
__________________________________________

TS Nova
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

http://cotsvalencia.com/publicaciones-en-medios/


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

Conxa Jornet, directora de la revista ‘TS Nova’:
“En Treball Social es treballa moltíssim, però
desgraciadament s’escriu poc perquè
s’acumula tant la feina que no pots dedicar
temps a sistematitzar la pràctica o investigar”

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/


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, la protagonista és Conxa Jornet, directora de la revista
científica 'TS Nova' i treballadora social jubilada. Aquest és un fragment de la conversa
que hem tingut amb ella:

"Actualment, els polítics sí es creuen els Serveis Socials, però la maquinària burocràtica i
administrativa va més lenta que el que és l’emergència social i les necessitats socials.
L'administració ha de ser àgil, eficaç i eficient. Les polítiques socials hi estan, però cal
millorar per a superar les barreres administratives per a donar la major qualitat i rapidesa
en la tramitació d'ajudes, la renda, la dependència i programes fonamentals per a la gent"

Pots llegir l'entrevista completa fent clic ací

Pots veure el vídeo resum de l'entrevista a Conxa Jornet 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.

http://cotsvalencia.com/conxa-jornet-directora-de-la-revista-ts-nova-en-treball-social-es-treballa-moltissim-pero-desgraciadament-sescriu-poc-perque-sacumula-tant-la-feina-que-no-pots-dedicar-temps/
https://www.facebook.com/cotsv/videos/125703232742441


Metodologia: Temari complet i actualitzat. Bateries de preguntes de resposta curta i
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)
___________________________________________________________

Se sol·licita la col·laboració en l'acolliment de
l'alumnat del Grau en Treball Social la UV
Des del Col·legi i el Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de
València ens posem en contacte amb vosaltres i vosaltres per a sol·licitar la vostra
col·laboració en l'acolliment de l'alumnat del Grau en Treball Social la Universitat de
València amb la finalitat de poder realitzar les seues Pràctiques Externes II (375 hores) en
aquest curs 2020/2021.

Aquestes pràctiques, que tindran lloc en el segon (febrer-maig) quadrimestre,
respectivament, són fonamentals per a oferir a l'alumnat una experiència formativa en el
món professional. No obstant això, l'escassetat de places oferides pels centres de
pràctiques, a causa de la situació extraordinària del Covid-19, posa en perill la formació de
l'alumnat i deixa en una situació molt delicada a la Universitat.

Davant aquesta situació, se sol·licita col·laboració perquè en els vostres centres de treball
públics i/o organitzacions no governamentals s'òbriga la possibilitat d'oferir o ampliar
l'oferta de places de pràctiques en Treball Social per a l'alumnat. D'estar interessades, se
sol·licita que registreu les places oferides de pràctiques a través de la plataforma
següent: https://uvpracticas.adeituv.es/

ADEIT Fundació-Empresa posa a la disposició dels centres un tutorial explicatiu sobre
com registrar aquesta oferta:

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://uvpracticas.adeituv.es/


https://mmedia.uv.es/buildhtml?user=monsanyo&path=/&name=tutorialentidades_
guiaplataforma2.mp4

Si hi haguera alguna dificultat en el procés de registre, es prega que us poseu en contacte
amb amparo.alcala@fundacions.uv.es perquè solvente aquesta dificultat. Per favor,
tingueu en compte que per cada plaça de pràctiques oferida se li assignarà a una persona
estudiant, tenint en compte que l'estudiantat tria la plaça de pràctiques per nota mitjana de
l'expedient acadèmic. Agraint per endavant el vostre compromís amb la formació i la
vostra col·laboració, perquè el vostre paper com a tutores i l'experiència de pràctiques és
molt rellevant i valorada.
_______________________________

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 
________________________________

Activitats d'altres entitats
Revista de Treball Social (RTS), del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
  
Ja està disponible el nou número de la Revista de Treball Social (RTS), que edita el
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. És el Monogràfic - RTS 219 "El poder
imparable de les idees en acció: de la innovació necessària al canvi possible".

Un número que destaca la importància de la innovació, la creativitat i compartir
coneixement per al desenvolupament de la nostra disciplina i especialment per actualitzar
i adequar les nostres respostes a la convulsa realitat actual.

https://mmedia.uv.es/buildhtml?user=monsanyo&path=/&name=tutorialentidades_guiaplataforma2.mp4
mailto:amparo.alcala@fundacions.uv.es
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/
https://www.revistarts.com/publicacio/desembre-2020


UNED Zamora organitza el curs DIFERENTS ASPECTES EN MATÈRIA DE
VIOLÈNCIA DE GÈNERE

El curs té com a objectiu el tractament de la violència de gènere des dels diferents àmbits.
Per aqueixa raó hem incorporat el tractament social i psicològic, el jurídic civil i penal i,
finalment, el policial. Anirà destinat a alumnes i professionals de Dret, Criminologia,
Psicologia, Treball Social, Educació Social, Sociologia i Pedagogia de la Uned,
professionals d'aqueixes mateixes branques, així com als cossos policials que actuen en
l'àmbit de la violència de gènere.

Té una durada de 12 hores i té reconeguts 0.5 crèdits ECTS. S'impartirà els dies 22,
23 i 24 de febrer de 2021
Més informació en https://extension.uned.es/actividad/idactividad/23537

Obert el termini per a presentar articles al número: 'Servicios Sociales y Política
Social. Volumen XXXVIII, núm. 125'

Aportacions del Treball Social als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
davant l'actual realitat.
Data límit per a rebre articles: 31/03 /21
Teniu l'enquadrament justificatiu en: Pròxims números (serviciossocialesypoliticasoci
al.com)

Pots trobar més informació respecte a cursos i convocatòries d'altres entitats als apartats
'Cursos d'altres entitats' i 'Altres activitats d'interés' del nostre portal web (fes clic sobre els
enllaços per a redirigir-te cap a les seccions)

https://extension.uned.es/actividad/idactividad/23537
http://www.serviciossocialesypoliticasocial.com/proximos-numeros
http://cotsvalencia.com/otros-cursos/
http://cotsvalencia.com/otras-actividades-de-interes/

