
(Pots consultar adjunt el PDF en castellà)

El Consell acorda amb els col·legis oficials de Treball
Social de València, Alacant i Castelló homologar la
formació dels perits dels equips psicosocials dels
jutjats de família

El Ple del Consell va aprovar el passat 20 de novembre la signatura d’un conveni amb els col·legis
oficials de Treball Social de València, Alacant i Castelló per a la formació contínua dels professionals
d’aquesta disciplina. Les treballadores i els treballadors socials s’encarreguen de l’elaboració
d’informes pericials sociofamiliars en casos de custòdia, règim de visites, violència de gènere i
violència filioparental, vulnerabilitat i protecció social.

Aquest conveni té, entre d’altres, l’objectiu del desenvolupament d’activitats de formació i
perfeccionament destinades a especialistes en l’àrea de Treball Social Forense dels instituts de
Medicina Legal (IML) valencians en matèria d’igualtat i violència de gènere, així com la realització
d’activitats formatives impartides pels IML per a professionals dels col·legis oficials de Treball Social
de la Comunitat Valenciana.

El conveni obliga la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública a homologar, dins del pla



formatiu, els cursos i les activitats dels col·legis oficials de Treball Social de la Comunitat Valenciana,
que s’organitzen en col·laboració amb els instituts de Medicina Legal i Ciències Forenses.

Pots fer clic ací per a llegir la notícia completa
__________________________________________________

Assegurança de Responsabilitat Civil per a 2021
El Col·legi Oficial de Treball Social de València ofereix a totes les persones col·legiades l'Assegurança
de Responsabilitat Civil per a 2021. Totes aquelles persones col·legiades que estiguen exercint com a
treballadora o treballador social o en l'acompliment de funcions del camp social podran sol·licitar una
de les dues opcions següents:

Opció 1, la qual ofereix el Col·legi Oficial de Treball Social de València per a totes les persones
col·legiades de manera gratuïta mitjançant acord del Consejo General i la Corredoria
d'Assegurances Broker'88 a través de la companyia Zurích. Per a poder sol·licitar aquesta opció
hauràs d'adjuntar al formulari la Sol·licitud Opció 1.
Opció 2, la qual té un cost a càrrec de la persona col·legiada sol·licitant de 10,61€. Per a poder
sol·licitar aquesta opció, hauràs d'adjuntar al formulari la Sol·licitud Opció 2.

Recordem que només es tramitaran aquelles sol·licituds de l'ARC que siguen enviades a través del
formulari habilitat a la nostra pàgina web, adjuntant una de les dues sol·licituds degudament
emplenada i signada mitjançant certificat digital. Si no disposes de certificat digital, hauràs d'enviar-la
per correu postal o entregar-la en mà en el Col·legi. El termini de presentació acaba el 15 de
desembre de 2020.

Pots accedir directament al formulari habilitat a la nostra pàgina web punxant ací (accés amb clau)
__________________________

Lorena Ramírez, treballadora social en un centre de
dia: “Les persones grans comprenen la dimensió del
problema de la pandèmia com no ho fan altres
col·lectius perquè saben què és patir i què és la
mort”

https://cotsvalencia.com/el-consell-acorda-amb-els-col%c2%b7legis-de-treball-social-homologar-la-formacio-dels-perits-dels-equips-psicosocials-dels-jutjats-de-familia/
https://cotsvalencia.com/seguros/


La segona professional col·legiada que s'ha atrevit a participar en la secció 'L'Entrevista' del nostre
lloc web ha sigut Lorena Ramírez, treballadora social en un centre de dia per a persones grans.
Aquest és un extracte de la seua entrevista:

"La població cada vegada està més envellida i amb més necessitats d’incorporar-se al recurs del
centre de dia abans que, per la seua evolució, per l’edat o per la malaltia, aquest deixe de ser
apropiat. És a dir, podem estar parlant que es podria entrar en un centre de dia als 70 i aprofitar eixe
recurs fins als 80 anys, però, actualment, entren als 80 anys i pràcticament estan fins al final de la
vida"

Fes clic ací per a llegir l'entrevista completa
__________________________________

Màsquera institucional COTS València: pots recollir-
la a la seu

https://cotsvalencia.com/lorena-ramirez-treballadora-social-en-un-centre-de-dia-de-gent-gran-les-persones-majors-comprenen-la-dimensio-del-problema-de-la-pandemia-com-no-ho-fan-altres-col%c2%b7lectius-perque-saben-que-es/


El Col·legi Oficial de Treball Social de València ha dissenyat unes màsqueres institucionals, amb el
logotip propi. Es repartiran gratuïtament només entre les persones col·legiades fins a esgotar les
existències, ja que les unitats són molt limitades. Les treballadores i els treballadors socials col·legiats
que en vulguen una (com a màxim se'n poden emportar dos més per a altres companys col·legiats,
amb autorització), poden recollir-la venint a la seu del Col·legi (c/ Franco Tormo, 3, baix esq.) en el
nostre horari habitual. També es pot aconseguir un dels porta màsqueres que la nostra comissió
d'Igualtat ha fet amb motiu del 25N, fins que s'esgoten les existències.

___________________________________

Agenda 2021: encara pots recollir-la a la seu



Recordem a totes les persones col·legiades que, si encara no han recollit l'Agenda 2021, poden fer-ho
venint a la seu del Col·legi (c/ Franco Tormo, 3, baix esq.). Es recomana agafar cita prèvia per a
complir amb les mesures indicades per les autoritats sanitàries. L'Agenda 2021 és gratuïta per a totes
les col·legiades i els col·legiats al COTSV, fins que s'acaben les existències.
_________________________________________________________

Servei d'assessorament jurídic presencial
El proper dimecres 16 de desembre, a partir de les 17:00h, hi haurà servei d'assessorament jurídic
presencial, amb cita prèvia, la qual s'ha de sol·licitar a través del formulari del web.

Fes clic ací per a obtindre més informació
____________________________________________

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
____________________________________________

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)
___________________________________________________________

http://cotsvalencia.com/solicitar-asesoria/
http://cotsvalencia.com/asesoria-juridica/
http://cotsvalencia.com/programa-de-certificacion-profesional-supervision-asesoramiento-y-coaching/
http://cotsvalencia.com/ofertas-de-empleo/
http://cotsvalencia.com/listado-de-ofertas-de-empleos-para-colegiados/


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 
_____________________________________________

Convenis amb altres entitats
Universitat Oberta de Catalunya (UOC): descomptes fins al 30%

El COTSV té un acord signat amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que ha habilitat un nou
servei d'informació per videoconferència. Les persones col·legiades poden gaudir dels avantatges
d'aquest conveni, amb descomptes molt interessants en graus, màsters i cursos. Pots tenir fins a un
30% de rebaixa en graus i màsters universitaris de la UOC. I un 30% de descompte en postgraus.

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/


Fes clic ací per a consultar els descomptes en la UOC 

https://estudis.uoc.edu/ca/estudiar-online-convenis

