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Descripció de l’entitat
El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya és un espai de representació que actua com a
veu i referent professional i social del col·lectiu col·legiat de treballadors i treballadores socials.
Volem satisfer les necessitats dels col·legiats i col·legiades vetllant per la bona praxi, fonamentant les relacions professionals, reforçant la nostra intervenció i reivindicant la nostra missió
social en defensa dels drets de les persones.
Perfils professionals sol·licitats
Precol·legiació: adreçada a l’alumnat que ja hagi aprovat la meitat dels crèdits dels estudis de
grau de Treball Social, perquè gaudeixin d’una part dels serveis del Col·legi de manera totalment
gratuïta.
Col·legiació: es poden col·legiar totes les persones que siguin titulades universitàries en Treball Social que vulguin exercir la professió. Comporta avantatges individuals i col·lectius que milloren l’exercici de la professió i enforteixen la nostra posició a l’hora de relacionar-nos amb els
agents que es mouen a l’entorn del benestar social.
Què ofereix als joves titulats?
Orientació i borsa de treball: posem a disposició de les persones col·legiades i precol·legiades
un servei d’orientació especialitzat i individual en l’assessorament i la recerca de feina, així com
ofertes de l’àmbit social, exclusivament per a persones col·legiades, tant del sector públic com del
privat.
Formació: apostem per la formació permanent i continuada, oberta a tots els professionals,
amb avantatges i descomptes preferencials.
Consultoria professional: aquest servei inclou els diferents àmbits de treball social: dependència, infància, salut mental, atenció primària...
Publicacions: a més de la Revista de Treball Social, publicació cientificotècnica, fem difusió
dels treballs guanyadors del Premi de Recerca de Treball Social Dolors Arteman i editem monogràfics i dossiers de treball sobre temes d’interès per a la professió.

