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El pròxim dimarts 16 de març se celebra el
Dia Mundial del Treball Social del 2021

El Dia Mundial del Treball Social se celebra el tercer dimarts del mes de març. Aquest
any, la commemoració serà el proper 16 de març. Tal com descriu la International
Federation of Social Workers (FITS), es tracta del dia clau en què les treballadores i els
treballadors socials a tot el món s’uneixen per a avançar en el missatge comú a nivell
global. Aquest any, el Dia Mundial del Treball Social destaca 'Ubuntu: Jo sóc, perquè
nosaltres som'. Aquest és el primer tema de l’Agenda Mundial de Treball Social i
Desenvolupament Social 2020-2030.

'Ubuntu: Jo sóc, perquè nosaltres som: enfortint la solidaritat social i la connectivitat
global' és el lema complet que rep aquest any. 'Ubuntu: Jo sóc, perquè nosaltres som'
és un concepte i una filosofia que ressonen amb la perspectiva del Treball Social de la
interconnexió de tots els pobles i els seus entorns. Parla de la necessitat de la
solidaritat mundial, a més de posar en relleu el coneixement i la saviesa indígenes.

Fes clic ací per a llegir la notícia completa
__________________________________

https://cotsvalencia.com/ubuntu-jo-soc-perque-nosaltres-som-enfortint-la-solidaritat-social-i-la-connectivitat-global-lema-del-dia-mundial-del-treball-social-del-2021/


El COTS València arriba a les 2.000
treballadores i treballadors socials amb
carnet de col·legiació

El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) arriba a les 2.000
treballadores i treballadors socials amb carnet de col·legiació. Aquesta xifra representa
un creixement del 16,5% respecte a l’any anterior, ja que al mes de febrer de 2020 hi
havia enregistrades 1.717 professionals del Treball Social.

L’última Junta de Govern, celebrada l’1 de març de 2021, ha signat 17 noves altes, fins
a superar les 2.000 treballadores i treballadors socials col·legiats en actiu a la província
de València.

Fes clic ací per a llegir la notícia completa
_____________________

Continua la carrera electoral: el 15 d'abril se
celebraran les Eleccions a la Junta de Govern
2021

https://cotsvalencia.com/el-cots-valencia-arriba-a-les-2-000-treballadores-i-treballadors-socials-amb-carnet-de-col%c2%b7legiacio/


El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) continua treballant amb els
preparatoris de les Eleccions a Junta de Govern 2021, que se celebraran el proper 15
d'abril. Recorda que pots seguir els terminis del procés fent clic ací fins que arribe el dia
assenyalat. Pròxima data d'interés:

8 de març: Publicació de la llista electoral en el tauler d'anuncis de la Secretaria
del COTSV i al web del Col·legi
8 de març: Obertura del termini de presentació de candidatures

_________________________________________

El COTS València se suma al 'Manifest
professionals per la igualtat i contra la
violència de gènere'
El COTS València s'adhereix al 'Manifest professionals per la igualtat i contra la
violència de gènere', impulsat per diferents entitats, entre les quals es troba Jutges i
Jutgesses per la Democràcia o Unió Progressista de Fiscals.

Alguns dels preceptes del manifest es basen en els següents punts: la igualtat de
gènere és un dret humà, el requeriment d'aplicar la perspectiva de gènere a totes les
polítiques, l'educació és clau per a aconseguir la igualtat i previndre la violència de
gènere, entre d'altres.
__________________

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.

https://cotsvalencia.com/elecciones-a-junta-de-gobierno/


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)

____________________________________________

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.

Convocatòries públiques
___________________________

Consejo general del Trabajo Social (CGTS)
Estrena d'un nou capítol de 'Y ESTO TAMBIÉN TIENE QUE VER CON EL GÉNERO'

El Consejo General del Trabajo Social (CGTS) vol convidar a l'estrena del cinqué
lliurament 'Y ESO TAMBIÉN TIENE QUE VER CON EL GÉNERO' el proper diumenge
7 de març de 2021 en el nostre Canal Youtube.

En aquest capítol es parlarà de "Treball Social, intervenció amb la dona reclusa i
exreclusa: la gran invisible". Les circumstàncies, aspectes i dificultats afegides que
pateixen les dones recluses pel fet de ser dones. El nostre objectiu és continuar posant-
li veu a rostres socialment invisibilitzats. Vivim en una societat que fa que les dones
recluses patisquen una doble condemna: una social i una altra penitenciària.

Fes clic ací per a inscriure't
_________________________

Activitats d'altres entitats
Webinar 'Dislèxia, claus per a la detecció i intervenció', de la UOC

Els estudis del Màster de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge i la
Xarxa Territorial de la UOC organitzen una nova edició del cicle de Seminaris
d'Educació. El primer webinar, titulat 'Dislèxia, claus per a la detecció i intervenció'
tindrà lloc el dia 23 de març a les 18.30 hores. 

La ponència serà presentada per Joana Acha, professora al departament de Processos

https://cotsvalencia.com/ofertas-de-empleo/
https://www.cgtrabajosocial.es/eventos/estreno-de-la-cuarta-entrega-y-esto-tambien-tiene-que-ver-con-el-genero-duplicado/1274/view


Psicològics Bàsics i el seu desenvolupament de la UPV / EHU experta en
desenvolupament cognitiu infantil. En aquest curs s'explicaran quins són els processos
específics implicats en el desenvolupament lector i la manera en la qual modulen
l'aparició de trastorns de lectura des d'una perspectiva evolutiva. 

S'aportaran dades que permetran sistematitzar les variables a avaluar en edats
primerenques i s'abordaran els processos sobre els quals incideixen els mètodes
d'intervenció més eficaços des de l'evidència científica.

Fes clic ací per a obtindre més informació

https://symposium.uoc.edu/62182/detail/cicle-seminaris-deducacio.-dislexia_-claus-per-a-la-deteccio-i-intervencio.html

