
(Pots consultar adjunt el PDF en castellà)

Trobada Autonòmica de Serveis Socials 2020
Els col·legis oficials de Treball Social de la Comunitat Valenciana, conjuntament amb la
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, organitzen la primera Trobada Autonòmica
de Serveis Socials de 2020. Es pretén posar en relleu els Serveis Socials valencians i
compartir les experiències que van sorgint en la pràctica professional les treballadores i
els treballadors socials.

La jornada comptarà amb la participació de Luis Alberto Barriga, director general del
Imserso, qui realitzarà la ponència marc. També hi intervindrà Mercé Martínez i Llopis,
directora general d’Atenció Primària i Autonomia Personal, per a parlar de
‘L’organització i el funcionament dels Serveis Socials d’Atenció Primària’. Per últim,
tindrà lloc una taula redona anomenada ‘Bones pràctiques de Serveis Socials en temps
de COVID-19’, que estarà a càrrec dels equips de coordinació de Serveis Socials dels
ajuntaments d’Ontinyent (Miguel Colorado) i de Sagunt (Victoria Belis).

Fes clic ací per a inscriure't i saber més informació

- Data i hora: dimarts 17 de novembre, a les 17:00h
- Preu: 5 euros per a persones col·legiades i l'estudiantat; 10 euros per a persones no
col·legiades

https://www.cgtrabajosocial.es/castello/eventos/trobada-autonomica-de-serveis-socials-2020/1125/view


_____________________________________________________________________________

El procés de creació de la Llei de Serveis
Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana,
finalista dels European Social Services
Awards 2020
El procés de creació de la Llei de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana,
en el qual va participar activament el Col·legi Oficial de Treball Social de València
(COTSV) i el Consejo General de Trabajo Social (CGTS), és finalista dels European
Social Services Awards 2020, uns guardons convocats per l’European Social Network,
en la categoria d’Investigació.

La votació online per a triar el projecte guanyador en aquests premis impulsats per
l’European Social Network, la missió de la qual és promoure l’intercanvi de
coneixements en els Serveis Socials públics en relació amb la
salut, l’educació, l’habitatge, l’ocupació i la inclusió social per a beneficiar les persones i
les comunitats, dona inici aquest dijous i finalitza el 26 de novembre. Pots votar fent clic
ací

El Col·legi Oficial de Treball Social de València, a través de la seua comissió de Serveis
Socials, el mes d’agost, es va fer ressò de la convocatòria de l’European Social
Network. Posteriorment, es va instar a la Universitat de València (UV) a presentar el
projecte, el qual es va formalitzar al costat de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat
i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, que és l’administració de la qual
parteix la Llei de Serveis Socials Inclusius.

Llig la notícia completa ací

________________________________________________________________

L’Associació de Treball Social Voluntari en
Emergències de la Comunitat Valenciana

https://essa-eu.org/vote-now/
http://cotsvalencia.com/el-proces-de-creacio-de-la-llei-de-serveis-socials-inclusius-de-la-comunitat-valenciana-finalista-dels-european-social-services-awards-2020/


celebra la seua primera Assemblea general
ordinària
L’Associació de Treball Social Voluntari en Emergències de la Comunitat Valenciana,
creada l’any 2019, ha celebrat dimecres 28 d'octubre la seua primera Assemblea
general ordinària, realitzada mitjançant videoconferència. La seua presidenta, Rosana
Leri, treballadora social col·legiada al COTSV, ha informat els assistents de la situació
actual de l’entitat mateix pel que fa a la seua acreditació en matèria d’assistència
psicosocial en emergències, alterada per la situació extraordinària provocada per la
pandèmia de la COVID-19.

Amb 20 persones voluntàries que ja compten amb formació específica, i amb una
demanda creixent d’afiliacions, l’Associació de Treball Social Voluntari en Emergències
de la Comunitat Valenciana es troba enmig dels tràmits necessaris per a la seua
acreditació pel 112 com a entitat col·laboradora de la Secretaria Autonòmica de
Seguretat i Emergències, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.
Es tracta de l’organisme que autoritzarà la seua participació en la prestació
d’assistència psicosocial quan ocórrega alguna emergència.

L’associació, que està integrada per treballadores i treballadors socials de la
comissió d’Emergències dels col·legis oficials de Treball Social de València, Alacant i
Castelló, pretén accelerar els processos per a poder ser activada pel 112 el més aviat
possible, ja que la situació de crisi sanitària, social i econòmica actual requereix
d’actuacions pràcticament imminents. En l’Assemblea, s’ha arribat als acords
necessaris per a formalitzar els propers tràmits.

Pots fer clic ací per llegir la notícia completa

_______________________________________________________________

http://cotsvalencia.com/lassociacio-de-treball-social-voluntari-en-emergencies-de-la-comunitat-valenciana-celebra-la-seua-primera-assemblea-general-ordinaria/


Raquel Fuster, treballadora social sanitària:
“Portem al sistema sanitari quasi un segle i
mereixem per dret el reconeixement com a
professionals sanitàries”
La primera treballadora social col·legiada que s'ha atrevit a 'donar la cara' en la secció
'L'Entrevista' del nostre lloc web ha sigut Raquel Fuster, sanitària a l'Hospital La Fe.
Aquest és un extracte de la seua entrevista:

"Volem que se'ns reconega com a professió sanitària perquè estem fent el mateix que
altres sanitaris que ja tenen eixe reconeixement: estem escrivint en la història clínica,
participem en l'assistència del pacient des d'una atenció integral i biopsicosocial,
participem en la prevenció i recuperació de la salut, en el tractament i la continuïtat
assistencial"

Fes clic ací per a llegir l'entrevista completa

__________________________________________

Agenda 2021: pots recollir-la a la seu del
COTS València
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.

http://cotsvalencia.com/raquel-fuster-trabajadora-social-sanitaria-llevamos-en-el-sistema-sanitario-casi-un-siglo-y-merecemos-el-reconocimiento-como-profesionales-sanitarias-por-derecho/


________________________________________________

Posicionament del Consejo General del
Trabajo Social (CGTS)
Pots consultar el posicionament del CGTS respecte a la proposta d'una política de
cures 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

Formació d'altres entitats
Curs 'La intervenció social des del Treball Social davant situacions d'emergència'

Des del COTS Castelló s'ha organitzat un curs anomenat 'La intervenció social des del
Treball Social davant situacions d'emergència', que comptarà amb la participació del
Consejo General del Trabajo Social i que està dirigit a totes aquelles persones que
vulguen formar-se en emergències.

La formació, que tindrà una duració de 30 hores (24 hores de teoria i 6 hores de
xerrades de tipus Webinar), començarà el 20 de novembre i finalitzarà el 21 de

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/consejo/files/DOC%20CGTS%20Cuidados%20DEF%2004.11.2020.pdf?fbclid=IwAR0f8zILp2I3Ln-EJKKqS8f95hQknTKZoQ3UFbHMsV12Z34Rdb9F1hNV360
http://cotsvalencia.com/programa-de-certificacion-profesional-supervision-asesoramiento-y-coaching/


desembre. Serà impartida a la plataforma online del Consell General i tindrà un cost de
20€ per a persones col·legiades en actiu i 15€ per a persones en actiu que perceben un
salari inferior al SMI, persones desocupades que perceben prestació econòmica inferior
a l'SMI o persones desocupades sense prestació econòmica). Aquesta bonificació
haurà de ser acreditada mitjançant la nòmina, el certificat de la prestació o el DARDE,
respectivament.

L'alta en el curs es realitzarà per ordre d'arribada de les inscripcions. La data límit serà
el proper divendres 13 de novembre, o fins que s'esgoten les places disponibles.

Més informació fent clic ací

Curs d'Atenció al dol (impartit per la UOC)

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) està elaborant una nova proposta de cursos
de postgrau de curta durada (1 crèdit ECTS) per a aquesta tardor. Són cursos adreçats
a la millora de les habilitats professionals i amb una temàtica molt diversa. Per al
col·lectiu del Treball Social han seleccionat el següent curs: Atenció al dol (fes clic a
l'enllaç per a saber-ne més)

Gràcies a l'acord signat entre el COTSV i la UOC, les i els professionals es poden
beneficiar d'un descompte del 10%. Per a gaudir d'aquests avantatges, s'ha de fer la
matrícula des del web de la UOC i utilitzar el codi que se t'assignarà. Escriu a la UOC i
et facilitaran el codi de descompte.

Fes clic ací per a contactar amb la UOC i poder obtindre el codi de descompte
__________________________

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.

Pots consultar convocatòries de l'Administració Pública
Pots consultar ofertes d'entitats privades (accés amb clau)
_____________________________________

Congressos i jornades
Commemoració dels drets de la infància, per la Direcció General d'Infància i
Adolescència

Durant el mes de novembre se celebra la Commemoració dels drets de la infància.
Enguany, la Direcció General d'Infància i Adolescència ha pretés ampliar el conjunt
d'activitats organitzades per a celebrar conjuntament aquest fet. Dins d'aquestes
activitats s'inaugura una ronda de conferències i taules redones entorn als diferents
drets de la infància i adolescència.

https://www.cgtrabajosocial.es/castello/eventos/index
https://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/curs/psicologia-ciencies-educacio/atencio-dol/preu-matricula
https://www.uoc.edu/portal/es/universitat/contacte-seus/on-som/valencia/index.html
http://cotsvalencia.com/ofertas-de-empleo/
http://cotsvalencia.com/listado-de-ofertas-de-empleos-para-colegiados/


Amb la finalitat de poder complir amb la normativa sanitària actual, i organitzar de forma
adequada les jornades, es remet la informació corresponent a la primera activitat. Es
tracta de la taula redona, que sota el títol "El model Barnahus i la nova llei de violència
contra la infància", organitzada conjuntament amb de la Universitat Jaume I, en la
localitat de Castelló.

La segona segona taula redona rep el títol "Polítiques de participació infantil des de la
Llei a l'Estratègia Valenciana", organitzada conjuntament amb la Universitat de
València. A causa de l'aforament limitat de l'acte es requereix inscripció prèvia per a
l'assistència presencial en aquest enllaç. També es podrà presenciar de manera
telemàtica mitjançant connexió per streaming. Al formulari d’inscripció cal
marcar l’opció sol·licitada.

Canvi de dates: 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. A causa de
la difícil situació que estem vivint totes i tots, s’han ampliat els terminis d’inscripció i
presentació de comunicacions. 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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVdY8nHKQgp6nNkbJVfA6wb-Ojfs71uAZMBFr_kMnniS-p_w/viewform
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/


Convenis amb altres entitats
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

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 un 10% de rebaixa en la majoria d'estudis de la
UOC.

Fes clic ací per a consultar el conveni de col·laboració amb la UOC 

Descomptes i avantatges al Club Affinity

Les treballadores i els treballadors socials col·legiats podran acollir-se als descomptes i
avantatges que ofereix l'asseguradora Brokers 88 a través del seu Club Affinity. En
particular, s'ha generat un espai específic 'Club del Treball Social'. Els i les col·legiades
que es registren podran accedir a una gamma de productes i serveis amb interessants
descomptes. Es tracta d'una col·laboració entre el Consejo General del Trabajo Social i
la companyia d'assegurances professionals Brokers 88 per a oferir avantatges en
productes d'oci, ofertes de viatges, descomptes en moda, alimentació, tecnologia i molt
més. A més, les ofertes es van actualitzant periòdicament, la qual cosa suposa que
sempre hi haurà ofertes d'interés.

Lloc web: https://trabajosocial.club-affinity.es 
____________________________

Informació d'altres entitats
El grup d'investigació INNODES de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local
convida totes les persones col·legiades a participar en un projecte de la Diputació de
València, l'objectiu del qual és estudiar l'impacte que la COVID-19 ha tingut sobre el
teletreball, el turisme i el sorgiment d'iniciatives solidàries anticovid a la província de
València.

A més, des del grup d'investigació també s'està treballant en el projecte internacional
SOLIVID, que té per objectiu recollir les iniciatives solidàries que han sorgit en diferents
parts del món arran de la pandèmia.

Per a poder col·laborar amb l'estudi només cal respondre a l'enquesta d'aquest enllaç

http://cotsvalencia.com/convenios-de-colaboracion/
https://trabajosocial.club-affinity.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScStt2Le9ZxPhwTJxkkrQ6ZL2AruwFOyRj0gueYzWK-NP50CQ/viewform

