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El COTS València ja té guanyadors de la IV
Edició del Concurs de Publicacions 2020

El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV), conjuntament amb el
Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Facultat de Ciències Socials de la
Universitat de València (UV), va anunciar dilluns 14 de desembre els guanyadors de la
IV Edició del Concurs de Publicacions 2020, els quals van ser els següents:

Millor Treball Fi de Grau (TFG) presentat en els cursos 2018/2019 o 2019/2020:
Marcela Alarcón
Millor Treball Fi de Màster (TFM) presentat en els cursos 2018/2019 o 2019/2020:
Paula Montaner
Millor article científic publicat en 2019 o 2020 vinculat al Treball Social: Ángela
Carbonell i José Javier Navarro

També es va fer entrega dels guardons de la III Edició del Concurs de Publicacions
2019:

Millor article inèdit en algun dels diversos àmbits professionals del Treball Social:
Juan Vicente Galvañ
Millor article científic publicat en 2018 o 2019 vinculat al Treball Social: Arantxa
Hernández i Javier Pacheco

Pots llegir la notícia completa fent clic ací

https://cotsvalencia.com/el-cots-valencia-anuncia-els-guanyadors-de-la-iv-edicio-del-concurs-de-publicacions-2020/


____________________________________________

Tancament de la seu del Col·legi per les
festes nadalenques i pel trasllat d'oficina
El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTS) romandrà tancat durant dos
setmanes, per les festes nadalenques i pel trasllat d'oficina. Els dies que no obrirà les
seues portes són des del dilluns 21 de desembre fins al divendres 1 de gener. Durant
aquest temps s'atendrà per adreça electrònica escrivint a colegiov46@cgtrabajosocial.
es i per telèfon al 963952410 (durant els dies 21 i 22 de desembre el telèfon es trobarà
inoperatiu pel trasllat de les línies). A més, els dies 5 i 6 de gener, el Col·legi també
estarà tancat amb motiu de les festes nadalenques, com en anys anteriors.

La ubicació de la nova seu del col·legi es trobarà al carrer Uruguai Núm. 13 (a 2 minuts
de les oficines actuals). Quan el Col·legi estiga operatiu en el nou emplaçament,
es facilitarà més informació al respecte.
____________________________________________

El COTS València al·lega les
bases d’una convocatòria a Benetússer i
l’Ajuntament les modifica
El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) va al·legar el passat
mes d’octubre, mitjançant un recurs de reposició, les bases s’una convocatòria pública
com a treballadora o treballador social a l’Ajuntament de Benetússer. El consistori
d’aquest municipi de la comarca de l’Horta Sud ha hagut de modificar les bases
de l’oferta, una de les quals vulnera el principi de legalitat i jerarquia normativa.

“No existeix cap norma jurídica que obligue als professionals de Treball Social estar en
possessió del certificat de ‘Valorador/a de la dependència’ per a poder ser contractat en
qualsevol servei social especialitzat en dependència. Manca de tot sentit exigir una
titulació que no és exigida per la normativa ni com a accés al lloc ni com per a
l’acompliment del mateix”, diu el recurs presentat pel COTSV.

Com a conseqüència d’aquesta demanda, l’Ajuntament de Benetússer ha suprimit el
punt que exigia “tindre els coneixements que recull l’apartat segon de la Resolució de 4
de febrer de 2010, de la Secretaria General de Política Social i Consum, per la qual es
publica l’Acord del Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la
Dependència, en matèria d’òrgans i procediments de valoració de la situació de
dependència, la qual cosa podrà acreditar-se, entre altres, mitjançant la possessió del
Curs d’Aplicació d’Instruments per a la Valoració de la Dependència o qualsevol altre
equivalent, ja que resulta necessari per a poder fer les valoracions corresponents a
les seues funcions”. El butlletí de novetats PROP d’Ocupació Pública ha notificat
aquesta correcció d’errors aquest dimarts 15 de desembre.

mailto:colegiov46@cgtrabajosocial.es


Pots llegir la notícia completa fent clic ací
_______________________________

Oferta formativa
Programa de certificació professional. Supervisió, assessorament i coaching

Modalitat: semipresencial
Nº d'hores: 150h
Data d'inici: 22 de gener de 2021
Durada: fins al 10 de desembre de 2021
Termini d'inscripció: fins al 15 de gener de 2021
Preu:

- TS col·legiat/da en COTSV: 1.650 euros
- Altres professionals o TS no col·legiada/at: 1.750 euros

Fes clic ací per a veure més informació sobre el Programa de certificació professional

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
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)
___________________________________________________________

https://cotsvalencia.com/el-cots-valencia-al%c2%b7lega-les-bases-duna-convocatoria-a-benetusser-i-lajuntament-les-modifica/
http://cotsvalencia.com/programa-de-certificacion-profesional-supervision-asesoramiento-y-coaching/
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/


Consejo General del Trabajo Social
El Consejo General del Trabajo Social celebra l'Assemblea General Ordinària en
modalitat telemàtica i asincrònica

El Consejo General del Trabajo Social va celebrar l'Assemblea General Ordinària el
passat 12 de desembre en modalitat telemàtica i asincrònica.

IX Premi Estatal del Treball Social: Amaya Ituarte i Hogar SÍ han sigut les
guardonades

L'Assemblea General Ordinària del Consejo General del Trabajo Social resol la
concessió del IX Premi Estatal del Treball Social a data 13 de desembre de 2020. El
guardó a la Labor Professional ha sigut per a Amaya Ituarte Tellaeche, mentre que el
premi en la categoria Organitzacions, entitats i moviments socials se l'ha emportat
Hogar SÍ.
___________________________________

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://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/

