
(Pots consultar adjunt el PDF en castellà)

El COTS València obri les portes de la seua
nova seu, situada al carrer Uruguai, nº 13 -
604 (sisena planta), amb ventilació i adaptada
a la 'nova realitat', per a assegurar un servei
presencial de qualitat

La nova seu del Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) ja està oberta al
públic. Les noves oficines disposen de ventilació i nombroses finestres, a més de
sistema de ventilació, que asseguren la renovació d’aerosols, la qual cosa es tradueix
en una mesura de seguretat per a les treballadores i per a les col·legiades, per a poder
continuar oferint un servei presencial i de qualitat sense riscos.

Les oficines es troben al carrer Uruguai, nº 13 – 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 l’habitual
del Col·legi:



De dilluns a dijous, de 09:00h a 15:00h i de 16:30h a 19:00h.
Divendres, de 09:00h a 15:00h.

El trasllat s’ha realitzat aprofitant les festes nadalenques perquè els serveis a les
persones col·legiades es veren afectats de la menor manera possible. És important que
es tinga en compte aquest canvi d’adreça per a comunicacions i enviaments futurs.
Encara es pot recollir l’agenda 2021 i la mascareta. A continuació es mostra un xicotet
mapa de la nova ubicació del COTSV.

______________________________________________________

‘Ubuntu: Jo sóc, perquè nosaltres som:
enfortint la solidaritat social i la connectivitat
global’, lema del Dia Mundial del Treball
Social del 2021



El Dia Mundial del Treball Social se celebra el tercer dimarts del mes de març. Aquest
any que encetem, el 2021, la commemoració serà el dia 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 Social Mundial del 2021 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
__________________________________________

Aurora Alós i José Castillo, treballadors
socials en infància i adolescència: "Una de
les coses que, de vegades, se'ns oblida als
professionals del Treball Social és mirar les
fortaleses de les persones que tenim davant"

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

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/


a veure amb el seu àmbit d'actuació, els protagonistes són Aurora Alós i José Castillo,
treballadors socials en infància i adolescència. Són els autors del llibre 'Una carta a
Santa Claus', de l'editorial El Hilo Ediciones, amb el qual el COTSV ha col·laborat.
Aquest és un fragment de la conversa amb ells:

"Esta Ana fictícia de la qual parlem a 'Una carta a Santa Claus' és una xiqueta molt
forta perquè va aconseguir tirar cap avant. El que no podem oblidar és que Ana està en
un sistema familiar ara mateix que, amb els seus errors, ha pogut ajudar-la a
promocionar i desenvolupar la seua mirada resilient, que és l'objectiu de tot
això. Podríem parlar de molts dels xiquets, xiquetes i adolescents amb els quals
treballem"

Pots llegir l'entrevista 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
____________________________________________

https://cotsvalencia.com/aurora-alos-y-jose-castillo-trabajadores-sociales-en-infancia-y-adolescencia-una-de-las-cosas-que-a-veces-se-nos-olvida-a-los-profesionales-del-trabajo-social-es-mirar-las-fortalezas-de-las-pers/
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/


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)
___________________________________________________________

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 

http://cotsvalencia.com/ofertas-de-empleo/
http://cotsvalencia.com/listado-de-ofertas-de-empleos-para-colegiados/
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/

