
 

 

 

 

 

 

 

1. Objecte 

El Col·legi Oficial de Treball Social de València junt amb el Departament de Treball Social 

i Serveis Socials de la Facultat de Ciències Social de València convoquen el I Concurs de 

Redacció d’Articles del COTSV, amb la finalitat de  fomentar la participació en la 

publicació d’articles relacionats amb els àmbits professionals del Treball Social. 

Hi haurà 3 modalitats de premis on en cadascuna d’elles es farà entrega de 2 premis. 

Les modalitats sòn: 

a) 2 premis als millors Treballs de Fi de Grau (TFG) 

b) 2 premis als millors Treballs de Fi de Màsters (TFM) 

c) 2 premis als millors articles d’Àmbits Professionals (Tercer Sector, Serveis Socials 

Generals, Educació, Sanitat, Ocupació, Habitatge i Justícia) 

  

2. Temàtica 

Els temes a tractar podran ser de caràcter tècnic, professional, històric o d'experiència, 

dins de l'àmbit del Treball Social. Els articles han de ser inèdits. 

 

3. Participants 

L’autor/a de l’article haurà de ser Treballador/a Social col·legiat/da o precol·legiat/da en 

el Col·legi Oficial de Treball Social de València i trobar-se al dia de les quotes a la data 

d’aquesta convocatòria. 

 

4. Extensió i format 

-Els treballs tindran una extensió de 15 a 20 folis (lletra Times New Roman, núm. 12, 

interlineat 1,5).  

-Les referències bibliogràfiques es posaran a final del text, seguint l’ordre alfabètic. Només 

es recolliran els autors expressament citats en el text. Si l’autor/a de l’article ho considere 

oportú podrá recollir bibliografía recomanada. Es presentarà en el següent format; 

Cognoms de l’autor/a en majúscula, nom de l’autor/a en minúscula; any de publicació 

entre paréntesis seguits de dos punts; títol del llibre subratllat o en cursiva; editorial; lloc 

de publicació. 
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-Les notes dels autors/es aniran a peu de página 

-Els articles es presentaran en valencià o castellà. Aniran precedits d’un breu resum que no 

excedisca de les 10 línies. 

-Els treballs presentats han de ser originals, no podrán haver sigut publicats amb 

anterioritat. 

 

5. Presentació 

Els treballs seran lliurats anònimament. En cap cas hi ha de constar el nom de l’autor/a, 

així com qualsevol dada que permet la seva identificació. Per a garantir la reserva cal 

acompanyar l’original dins d’un sobre, a l’exterior del qual només hi figurarà el nom del 

premi, el títol del treball i un lema o pseudònim. A l’interior del sobre, convenientment 

tancat, hi haurà un segon sobre identificat amb el lema o pseudònim, a l’ interior es farà 

constar una breu ressenya de l’autor amb nom i cognoms, domicili, telèfon de contacte, 

adreça de correu electrònic, estudis, professió i lloc de treball. Els treballs que no 

compleixin aquests requisits de presentació seran exclosos d’aquesta convocatòria.  

 S'haurà d'aportar una declaració jurada on s'especifiqui que el projecte és inèdit i que 

s'assumeix el compromís de no presentar‐ho a una altra convocatòria de premi mentre 

aquest siga vigent. 

 

6. Termini de presentació 

El termini de presentació dels articles serà des del dia 28 de febrer fins el dia 28 d’abril 

de 2017 tots dos inclosos, s’hauran de presentar mitjançant qualsevol de les següents 

formes: 

 

Per registre d’entrada en la Seu del Col·legi Oficial de Treball Social de València 

c/ Franco Tormo, 3 baix-esq. 

46007- València 

 

O per correu ordinari certificat dintre del termini establert. 

 

7. Premis 

El Jurat es reunirà a el mes de maig per a examinar els articles presentats i atorgarà 

dos premis a cadascuna de les modalitats, dotats amb diploma acreditatiu i les 

següents quantitats: 

 



 

 

 

 Modalitat: Millors Treballs de Fi de Grau 

1er Premi: 300€ 

2on Premi: 150€ 

 

 Modalitat: Millors Treballs de Fi de Màster 

1er Premi: 300€ 

2on Premi: 150€ 

 

•      Modalitat: Millors Treballs d’Àmbits Professionals 

1er Premi: 300€ 

2on Premi: 150€ 

 

El Jurat podrà declarar els premis deserts. Seran entregats en el lloc i la data que 

oportunament es comunicarà. 

 

8. Publicació 

Els articles seleccionats seran publicats en la Revista TS Nova. Aquests hauràn 

d’adaptar-se a les normes de publicació requerides. 

La resta d’articles no guanyadors pero que reuneixin el nivell i les normes de publicació 

establertes en la Revista TS Nova se li oferirà la possibilitat d’enviar-lo al Comitè 

d’Avaluació de la Revista per a que siga revisat amb el fi de poder ser publicat en TS 

Nova.  

 

9. Jurat 

El Jurat estarà integrat pels membres que formen el Comité de Redacció de la 

Revista TS Nova. Si existís algun dubte sobre la interpretació d'aquestes bases o es 

presentés qualsevol altra circumstància no prevista en les mateixes, serà resolta pel 

Jurat, les decisions del qual seran inapel·lables 

 La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació de totes i cadascuna 

de les bases. 

 


