
 

 
 
 

 

II EDICIÓ DEL CONCURS DE PUBLICACIÓ AUDIOVISUAL “VISIBILITZA EL TREBALL 

SOCIAL” 2023, CONVOCAT PEL COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL 

 

Bases de la convocatòria 
 

 
 
 

1. Objecte 
 

El Col·legi Oficial de Treball Social de València convoca la I I Edició del Concurs Audiovisual 

“Visibilitza el Treball Social” amb la finalitat de fomentar la participació dels i les alumnes 

del Grau en Treball Social de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València 

per visibilitzar el Treball Social. 
 

 
 

2. Temàtica 

Els temes a incloure en el material audiovisual podràn ser de caràcter tècnic, professional, 

històric o acadèmic, dins de l'àmbit del Treball Social. 
 
 

3. Presentació 

Les normes de presentació seran les següents: 
 

 
- Podran presentar-se a aquesta convocatòria alumnes del Grau en Treball Social 

matriculats/des en la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València 

- El material audiovisual podrà ser presentat de forma individual o col·lectiva 

- El material audiovisual es presentarà a través del formulari de la pàgina web del 

col·legi. (poner enlace) 

- Haurà  d'aportar-se  el  “clausulat  per  al  tractament d’imatges”, que es podrà 

descarregar en la web del COTSV, per cada persona que apareix en el material 

audiovisual. Aquest document s’adjuntarà al formulari de la pàgina web del 

col·legi. 

Els videos que no compleixin aquests requisits de presentació seran exclosos de la present 

convocatòria. 
 
 
 

4. Termini de presentació 

El termini de presentació serà des del 17 de febrer fins al dia 10 de març de 2023 a les 



 

14:00h. per a participar s’haurà d’emplenar el formulari que podràs trobar en la pàgina web 

del Col·legi Oficial de Treball Social de València en l'apartat Àrea Científica-Concurs de 

Publicació Audiovisual 
 

Accedir al formulari de presentació del treball 
 

El 15 de març tots aquestes campanyes seràn publicades en la web del cotsv. 
 

Des del dia 15 de març fins al 24 de març hi haurà obert un formulari en la web per a que 

totes les persones col·legiades puguen votar les campanyes presentades. 

 
 

5. Premis 
 

 
 

•Categoria 1 

Premi: Objectes del Col·legi Oficial de Treball Social de València i entrega del llibre 

“La meua mama és Treballadora Social” de l’autora Bárbara Esplugues. 
 
 

•Categoria 2 i 3: 

Premi: Objectes del Col·legi Oficial de Treball Social de València. Publicació del video 

en les xarxes del col·legi 
 
 

 
Totes les persones guanyadores dels premis autoritzen la publicació del material audiovisual 

presentat per a ser utilitzat pel col·legi al llarg d’un any com a part de les seues campanyes . 
 
 
 
 

La data del lliurament de premis serà publicada en la pàgina web del Col·legi Oficial de 
Treball Social de València.  

https://cotsvalencia.com/i-edicio-concurs-publicacio-audiovisual/

