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AVISO Á COLEXIACIÓN:
A partir de agora, todas as direccións de email do colexio estarán rematadas en .gal. Polo 
tanto, podedes continuar enviando correos ás direccións que adoitabades facelo pero mu-
dando o dominio.
Exemplo: no lugar de info@traballosocial.org, sería info@traballosocial.gal

La Voz recolle a sinatura do convenio en-
tre o COTSG e a Xunta para a sinatura 
de informes periciais. Podes ver toda a 
noticia aquí

O ABC tamén incluíu entre as súas páxi-
nas a sinatura do convenio. Podes con-
sultar toda a noticia nesta ligazón

La Voz recolle a Escola Piloto de Enerxía 
que se levou a cabo na sede do Colexio.
Podes ver máis  aquí

Marta Capeáns participou no pri-
meiro encontro de expertos so-
bre a vellez da Socidade Galega 
de Xeriatría e Xerontoloxía.
Podes lelo nesta ligazón

O dixital economiaengalicia.com tamén 
se fixo eco da formación piloto para loitar 
contra a pobreza enerxética. Consúltao 
neste link

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2017/09/12/xunta-recurre-trabajadores-sociales-agilizar-divorcios/0003_201709G12P11991.htm
http://www.abc.es/espana/galicia/abci-xunta-y-traballo-social-colaboran-para-agilizar-juicios-familia-201709121003_noticia.html
https://elpais.com/ccaa/2017/09/13/galicia/1505323451_437793.html
http://www.economiaengalicia.com/articulo/empresa/fundacion-gas-natural-fenosa-formara-trabajadores-sociales-luchar-pobreza-energetica/20170922224408004651.html


A TÚA PALABRA

Carta á colexiación 
a respecto de varias cuestión 

relacionadas cos EVOs

Estimad@s  compañeir@s:
 
Como xa sabedes a valoración de discapaci-
dade nos Equipos de Valoración de Discapa-
cidades (EVOS) a nivel estatal regúlase no 
Real Decreto 1971/1999, de 23 de decembro 
(BOE do 26-01-2000, e correción de erros no 
BOE do 13-03-2000). 

En Galicia, a normativa que o desenvolve 
mudou hai pouco. Agora é a Orde do 25 de 
novembro de 2015 pola que se regula o pro-
cedemento para o recoñecemento, declara-
ción e cualificación do grao de discapacida-

de (publicada no DOG 11-12-15, e correción 
de erros publicada no DOG do 26-01-16). 
 
É moi importante subliñar que a nova 
Orde introduce a posibilidade de renun-
ciar dos factores sociais. Así, na nova 
solicitude de valoración da discapacidade 
recóllese: “Solicita valoración dos facto-
res sociais complementarios: SI / NON”. 
Aconsellamos sempre poñer que SI se 
solicita a valoración dos factores sociais. 

Os motivos son, entre outros:
 
- A valoración de discapacidade é inter-
disciplinar. Na obtención do grao de dis-
capacidade téñense en conta os problemas 
médicos, os psicolóxicos e a situación so-
cial da persoa obxecto de valoración. É un 
enfoque global. Non se debe prescindir de 
ningunha destas partes, pois todas deben 
ser valoradas ao están interrelacionadas e 
porque todas inflúen nas posibles limitacións 
que supón a discapacidade para unha per-
soa.

 
 - A valoración do factor social nunca vai  
prexudicar na puntuación final. Si se valo-
ra, como ata o de agora, estará comprendi-
da entre 0 e 15 puntos. É dicir, pode sumar 
ou non sumar. En cambio, si non solicita a 
valoración do factor social, automáticamen-
te a persoa xa nunca vai obter puntuación, 
pois está renunciando a ela. A diferenza é 
evidente. 

- Para realizar unha axeitada información 
e orientación dos beneficios do certifi-
cado de discapacidade é preciso reali-
zar unha valoración social. Non se pode 
informar e orientar ben a unha persoa sen 
antes coñecer a súa situación sociofamiliar. 
Así pois, a entrevista de valoración con esa 
persoa é de suma importancia. 
 
Agradecemos que poidada-
des difundir toda estar infor-
mación entre as persoas que 
integran a vosa asociación, e 
alertar así dos riscos que im-
plica NON RISCAR na solici-
tude que se desexa a valora-
ción dos factores sociais.

A NOVA ORDE INTRODUCE 
A POSIBILIDADE DE RENUNCIA 

AOS FACTORES SOCIAIS

O ENFOQUE DA OBTENCIÓN 
DO GRAO DE DISCAPACIDA-
DE É GLOBAL; NON SE DEBE 

PRESCINDIR DAS PARTES

A VALORACIÓN DO FACTOR 
SOCIAL NUNCA VAI PREXUDI-
CAR NA PUNTUACIÓN FINAL, 
SÓ SUMAR OU NON SUMAR

SOLICITA VALORACIÓN 
DOS FACTORES SOCIAIS 
COMPLEMENTARIOS:

SI NON

POLO BENEFICIO PROFESIONAL E DAS PERSOAS USUARIAS PON UN “ SI “ 
NA SOLICITUDE DE VALORACIÓN DE FACTORES SOCIAIS COMPLEMENTARIOS!



O COTSG INFORMA Traballo do COTSG
7 de setembro O COTSG participou “ I Encontro de 

Entidades e Colectivos de Loita con-
tra a Pobreza e a Exclusión social 
de Galicia” , promovido pola Plata-
forma de “Stop desafiuzamentos do 
Barbanza. No mesmo, participaron 
diferentes organismos como a Vice-
valedora do Pobo, e representantes 
da Xunta de Galicia e da Deputación 
da Coruña para expoñer o estado no 
que se atopa a cidadanía en situa-
ción de vulnerabilidade social.

8 de setembro
Fixéronse alegación ao proceso 
selectivo dunha praza de técnico 
de servizos sociais do Concello 
de Abegondo

Tivo lugar a sinatura do convenio de cola-
boración entre a Vicepresidencia e Con-
sellería de Presidencia, administracións 
públicas e xustiza e o COTSG para a 
colaboración na emisión de informes peri-
ciais. Compre salientar que este Convenio 
ten a finalidade de botar unha man para 
aqueles casos que teñen máis retraso, 
e tentar que a partir de xaneiro os equi-
pos do IMELGA teñan capacidade de seu 
para o día a día. Se ben, trala demanda 
dos últimos anos, chegou a creación de 
7 novos equipos para a emisión de infor-
mes, a acumulación de expedientes fai 
difícil poñer o contador a 0. 

11 de setembro

13 de setembro

Representantes do COTSG colaboraron e participaron na celebra-
ción dunhas Xornadas convocadas pola Plataforma Española en 
Defensa do Traballo Social e que se celebraron en Becerreá. Nelas 
traballouse sobre novos nichos de intervención,  servizos sociais no 
medio rural e procesos de participación. Igualmente, o desde o Co-
lexio aproveitouse para facer un avance sobre o Protocolo ante as 
agresións no posto de traballo que de xeito cotiá sufren moitas das 
nosas colexiadas.

Botou a andar o Primeiro Curso 
de Preparación de Oposicións 
do COTSG. Esta iniciativa, res-
posta á necesidade que temos 
en Galicia ante a ausencia de 
Academias que formen Admi-
nistración local de xeito especí-
fico. Nesta primeira edición par-
ticipan 15 colexiadas, e son xa 
preto de 40 as que están nunha 
lista e agarda

Do 15 ao 17 de setembro

13 de setembro
Enviáronse alegacións a dife-
rentes procesos de selección no 
Concello de A Bola. 



O COTSG INFORMA

21 de setembro
Na sede do COTSG, tivo lugar unha formación piloto coa Escola de Ener-
xía Social de Gas Natural Fenosa. Na mesma, pretendíase valorar os co-
ñecementos da Escola e a súa aplicación no traballo con persoas e fami-
lias en situación de vulnerabilidade ou con problemas para face fronte ás 
facturas da enerxia. As colexiadas convidadas a participar forman parte 
do Grupo de Traballo Social e Servizos Comunitarios, e a súa valoración 
pautará a organización de vindeiras convocatorias de formación.

23 e 24 de setembro
Representantes da Xunta de Goberno asistiron á sesión de traballo 
en Madrid do Consejo General Del Trabajo Social sobre o modelo de 
servizos sociais desde o traballo social.

Consulta aquí as novas vantaxes que a colexiación ten gra-
zas ao convenio subscrito co banco Sabadell

https://drive.google.com/file/d/0B8ReXMsao-aQeDZKWV9rb1Jlclk/view?usp=sharing


COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE MADRID
Trabajo Social Hoy, n.º 81, mayo 2017. Colegio Oficial de 
Trabajo Social de Madrid

Como en outras ocasións, o contido do Dossier, estará dedicado unha 
vez máis o colectivo de persoas maiores.
No apartado de Interés profesional dedícase a dous temas de actuali-
dade, un deles o consumo de drogas en mozos e o outro o análise do 
feminismo .
Por último no apartado de Intervención Profesional, estúdanse dous te-
mas vinculados directamente ca intervención social. O primeiro analiza 
o abuso de poder por parte dos profesionais. No segundo estúdase a 
resolución dun caso práctico desde o enfoque sistémico, vinculado con 
unha problemática concreta, como e a aparición de un primeiro brote 
psicótico na familia.
Podedes consultar o sumario aquí.
.

Trabajo Social: arte para generar vínculos. Cinta Guinot y 
Ane Ferran (eds.), 2017

A presente obra recolle as aportacións conceptuais, as reflexións, as pro-
postas metodolóxicas e as experiencias de boas prácticas que nutriron 
e deron sentido o III Congreso Internacional: Traballo Social. Arte para 
xerar vínculos, celebrado no Campus de Donostia/ San Sebastián da 
Universidade de Deusto en outubro de 2016.
O libro recolle os contidos das ponencias invitadas o Congreso, de ma-
neira que as e os autores  e profesionais referentes  no tema proposto 
nos plantexan  as súas reflexións e conceptualizacións.

PUBLICACIÓNS

Agathos: atención sociosanitaria y bienestar, N.º1 marzo, 
2017. Barcelona: Institut de Serveis Sanitaris i Socials

Neste número, Mercé Serrano Julve, presenta “Atención psicosocial en 
relación co sentimento de soedade no paciente crónico complexo de ida-
de avanzada que vive só. A repercusión no seu estado anímico, capacida-
de funcional e funcionamento social”; Fernando Jimeno et. al. profundiza 
sobre “Determinantes asociados a ingresos en centros residenciais para 
persoas maiores”;  Julio Villalobos reflexiona sobre: “Análise do Sistema 
de Contas de Saúde 2014”; María Percaz,  presenta “Boas prácticas: 
comunicar sen manipular”, Laura Morro et. al reflexiona sobre “Traballo 
social sanitario e complexidade. Tradución o español e validación o noso 
medio da escala de complexidade da intervención social con adultos nun 
contexto hospitalario (ECISACH). A escala ECISACH-BCN PSMAR”
En caso clínico por Virginia Escaño et  al., “ Plan de coidados enfermei-
ros no síndrome de Asperger”
Ademáis, dos artigos en Temas de Hoxe; entrevista a Agustín Pániker,  
autor do libro La sociedad de castas e as habituais seccións de Libros e 
Novas.

Trabajo Social y Salud, n.º 86,  primer cuatrimestre 2017. 
Zaragoza: Asociación Española de Trabajo Social y Salud.

No número 86 desta coñecida revista ofrécense 9 interesantes artigos 
relacionados maioritariamente co traballo social sanitario. 

Podedes consultar o sumario aquí.

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/462513
https://dialnet.unirioja.es/revista/1957/A/2017
https://dialnet.unirioja.es/revista/1957/A/2017


NON PERDAS...

Ao igual que nas edicións anteriores, as persoas 
colexiadas disfrutarán dun “prezo especial” sobre 
a tarifa estándar.
 
Para beneficiarse deste desconto deberán seguir 
o mesmo proceso que na pasada edición:
-         Acceder ao seguinte link especial e só ac-
cesible para os colaboradores :
http://foroemociona.com/inscripcionespecial.html
-         Cubrir os datos  (deberán indicar a organi-
zación a través da cal recibiron a promoción)
-         Escoller a EMOruta que lles interese
-         Enviar a inscrición a través da plataforma 
web e realizar o pago (por transferencia bancaria 
ou tarxeta)
 
+info: www.foroemociona.com

VOLVE O FORO EMOCIONA

http://www.foroemociona.com/inscripcionespecial.html
http://www.foroemociona.com/


Novas colexiacións

3574
3575
2651
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3586
3174
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
1948

Patricia Souto 
Rubén Carrillo 
Noa Gallego  

Raquel González 
Sandra Nodar 
Zaida Alonso 

Belén Martínez –Geijo 
Alba Covelo 
Antía López 

Lucía Obarrio 
Lucie Rodríguez
Benigno Basalo
Javier Bendaña
Cristina Campo
Fátima Darriba
Iria Quintillán

Diego Fernández
Elena Pereira

María Lucía Vázquez
Natalia Tarela

Jennifer García
Leticia Sáez
Nekane Zoco
Laura Garrido

29/06/2017
04/07/2017
06/07/2017
07/07/2017
11/07/2017
12/07/2017
17/07/2017
19/07/2017
20/07/2017
20/07/2017
26/07/2017
27/07/2017
31/07/2017
31/07/2017
04/08/2017
09/08/2017
10/08/2017
17/08/2017
21/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
28/08/2017
28/08/2017

FORMACIÓN Para máis info sobre esta xornada preme no cartaz

http://www.traballosocial.org/web/images/dipticoxornadassaudementalinteractivo.pdf


Para máis info sobre esta xornada preme no cartaz

http://www.traballosocial.org/web/images/Programa_Xornada_Acoso_def.pdf


As #PilulasDoCOTSG están concibidas como accións 
breves para obter coñecementos sobre temas 
concretos que teñen que ver coa profesión



Guía médica Ourense-Pontevedra
Guía médica A Coruña-Lugo

SANITAS INICIA 2018
#COTSGENREDE

Aínda non vos sumastes á nosa canle de Telegram?? 
Buscádenos para estar ao día de todo!!!

http://www.traballosocial.org/web/images/Guia_Medica_Provincia_Ourense_y_Pontevedra_Marzo_2017.pdf
http://www.traballosocial.org/web/images/Guia_Medica_Provincia_Coru%C3%B1a_y_Lugo_Marzo_2017.pdf


A imaxe que máis vos gustou nas redes do 
COTSG foi... 

A campaña do Día Mundial do Alzhéimer


