
SUMA’T ALCOL·LEGI!_

Qui som?

Reforcem la professió
perquè creiem en la tasca 
fonamental que duem a 
terme les treballadores 
i els treballadors socials. 

Vetllem per la bona praxi, 
fonamentant les relacions 
professionals i ampliant 
els nostres coneixements.

Reivindiquem el paper 
que ocupem dins la 
societat, reforçant la nostra 
intervenció i missió social 
en defensa dels drets de 
les persones.

Participem activament
en el desenvolupament 
i la millora de les polítiques 
de benestar social.

Apostem per la formació 
contínua, organitzant 
accions formatives, 
facilitant punts de 
trobada on intercanviar 
experiències, coneixements 
i refl exions.

El Col·legi Ofi cial 
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 treballadores 

i treballadors 
socials.

BARCELONA
Portaferrissa, 18, 1r 1a
08002 Barcelona 
Tel. 93 318 55 93
catalunya@tscat.cat

GIRONA
Berenguer Carnicer 2, 1r A
17001 Girona
Tel. 972 204 910
girona@tscat.cat

LLEIDA
Canyeret 24, 3r 1a
25007 Lleida
Tel. 973 280 721
lleida@tscat.cat

MANRESA
CATALUNYA CENTRAL
Canonge Mulet 2, 3r 1a
08241 Manresa
Tel. 93 872 31 09
manresa@tscat.cat

TARRAGONA
Barcelona 9, baixos 1a
43001 Tarragona
Tel. 977 229 369
tarragona@tscat.cat

TERRES DE L’EBRE
Lluis Canalda, 2 3r 4a 
43500 Tortosa
Tel. 977 445 770
terresdelebre@tscat.cat

   www.tscat.cat

Borsa de Treball
Formació

Consultoria
Suport 

Espais de trobada

Publicacions
Relacions Institucionals
Comunicació
Orientació professional
i molt més...

GUIA de

SERVEIS

www.tscat.cat

    catalunya@tscat.cat

@treballsocial1
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    Tscat



COMISSIONS  
I GRUPS  
DE TREBALL

 Actualment comptem amb aquestes  
comissions: 

- Dependència i Discapacitat
- Emergències i catàstrofes
- Habitatge
- Infància i  Família
- Mediació
- Migracions i Interculturalitat
- Peritatge Social
- Relacions Internacionals
- Salut 
- Salut mental
- Serveis Socials Bàsics
- Solidaritat i cooperació
- Supervisió 
- Treball Social Comunitari 

Forma’n part i...
- Contribueix al creixement mutu de 

les professionals mitjançant la posada 
en comú d’informació, vivències i 
opinions.  

- Enriqueix-te d’una visió directa  i 
propera, sobre les problemàtiques 
socials amb què tractem en els 
diferents àmbits d’actuació.

 Comptem amb Grups de Treball en 
diferents àmbits professionals, així 
com Grups Territorials a les diferents 
delegacions.

SERVEI 
D’ORIENTACIÓ I 
BORSA DE TREBALL

 Posem al teu abast ofertes de 
 treball, de l’àmbit públic, privat o 

concertat vinculades al sector social. 
 Disposem d’una plataforma  
online on podràs cercar  
ofertes segons els teus  
interessos i gestionar la teva 
candidatura.

 Organitzem tallers vinculats a la         
     recerca de feina. 

 Oferim un servei d’orientació  
     professional individual i    
    personalitzat.

FORMACIÓ

 Formació permanent i 
 continuada sobre els diferents 

àmbits d’intervenció del TS.
 Organitzem formació a mida per a 
entitats públiques i privades. 

 Accés a màsters i postgraus de 
diferents universitats amb les 
quals col·laborem. 

CONSULTORIA 

 Servei de consultoria professional i 
jurídica que abasta els diferents àmbits 
del treball social per resoldre consultes 
tècniques, estratègiques i/o legals. 

 Comptem amb un Consell de 
Deontologia Professional.

PÒLISSA DE 
RESPONSABILITAT 
CIVIL

 La pòlissa de responsabilitat civil 
obligatòria contractada pel Col·legi 
està inclosa en la quota col·legial.

RELACIONS 
INSTITUCIONALS

 Formem part de l’Associació 
Intercol·legial conjuntament  
amb 120 col·legis professionals.

 Col·laborem amb més de 100 
organismes institucionals d’arreu  
de Catalunya.

 Incidim en l’opinió pública i en la 
construcció de polítiques socials 
mitjançant posicionaments i 
dictàmens, compareixences  al 
Parlament de Catalunya, documents 
d’al·legacions, mobilitzacions i  
iniciatives conjuntes amb el sector social.

PUBLICACIONS

 Revista de Treball Social, publicació 
quadrimestral de caràcter científic-
tècnic de llarga trajectòria històrica.

 Web de la Revista de Treball Social 
      Difusió dels treballs guanyadors del

 Premi de Recerca de Treball Social 
Dolors Arteman.

 Editem Monogràfics i Dossiers de 
Treball sobre temes d’interès per  
a la professió, així com la Memòria 
d’Activitats anual.

ACTES  
I ESPAIS  
DE TROBADA

 Organitzem jornades, taules rodones, 
conferències, cafès-tertúlia i altres 
actes per divulgar coneixement 
i oferir espais de trobada on les 
professionals puguem analitzar la 
realitat i reflexionar plegades. 

 Entre els actes que celebrem 
s’inclouen la commemoració del  
Dia Mundial del Treball Social i 
Medalla d’Or,  el lliurament del 
Premi Dolors Arteman i la concessió 
d’Ajuts a Projectes de Cooperació  
al Desenvolupament. 

COMUNICACIÓ

 Web del Col·legi: www.tscat.cat .
  Al dia TSCAT:  Butlletí digital amb 
l’actualitat setmanal del Col·legi. 

 Fem visible: Enviament digital on 
s’informa en nom de la Junta dels fets 
més rellevants durant l’últim mes.

 Xarxes socials: Facebook, Twitter  
i Youtube.

AVANTATGES 
COMERCIALS

 Avantatges i descomptes en serveis 
d’oci, cultura, banca, salut, entre 
d’altres.

ALTRES SERVEIS

 Supervisió individual, grupal i/o a 
equips de treball d’entitats per millorar 
la praxis professional, mitjançant 
tècniques d’anàlisi i reflexió de la 
pràctica professional  
en un determinat context.

 Servei de sensibilització a la 
supervisió, apropament a 
l’experiència i beneficis de la 
supervisió per a professionals que 
s’hagin iniciat en el món laboral  
o estiguin en actiu. 

 Gestió del registre de mediadores i 
mediadors inscrites/ts al Centre de 
Mediació de Dret Privat de Catalunya. 

 Gestió del Registre oficial de pèrits per 
al Departament de Justícia  
de la Generalitat.

 Servei d’Informació Mediadora per  
a la ciutadania (SIM).  

 T’acompanyem, servei 
d’assessorament i acompanyament 
de les persones col·legiades davant 
situacions de violència en el treball.

 Obrador Comunitari, servei de 
suport mutu entre professionals 
que comparteixen idees, reflexions i 
propostes de millora sobre l’exercici 
del treball social comunitari.

 SuporTS. Atenció gratuïta a les 
col·legiades en actiu que pateixen 
problemes que afecten al lloc de 
treball (estrès, salut mental i/o 
addiccions) amb la confidencialitat 
més estricta.

 Correu personal gratuït amb  
domini @coltscat.cat. 

Quins són aquests avantatges?

Motius per col·legiar-se
Per exercir el treball social, ja sigui en l’àmbit públic, privat o 
concertat, és obligatori estar col·legiat/da donada la legislació 
actual. A més, gaudiràs d’avantatges individuals i col·lectius 
que milloren l’exercici de la professió i enforteixen la nostra 
posició a l’hora de relacionar-nos amb tots els agents, públics 
i privats, que es mouen a l’entorn del benestar social.


