
  
 

 

 

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2018 DEL IV PREMIO TS IMPULSA “AMPARO MORENO”, DELS 

COL·LEGIS OFICIALS DE TREBALL SOCIAL DE CASTELLÓ, VALÈNCIA I ALACANT, AL MÈRIT 

PROFESSIONAL DELS I LES TREBALLADORES SOCIALS EN EL SEU ÀMBIT D'INTERVENCIÓ. 

1. Objecte de la convocatòria 

 

L'objectiu del premi és incentivar les bones pràctiques professionals, la millora contínua de 

les experiències professionals i en tot cas laborals, que prestin els i les Treballadores Socials 

i els seus membres de l'equip de treball, instaurant bones pràctiques que redundin en 

benefici de la qualitat d'atenció (intervenció) a persones, grups i comunitats, així com del 

servei que s'ofereix i de l'eficiència en la gestió dels recursos dels quals disposa. 

 

2. Àmbit d'aplicació  

Treballadors/es Socials i els seus equips de treball, que hagin engegat iniciatives d'utilització 

equilibrada de recursos, amb un enfocament innovador i de qualitat, orientades a millorar 

l'atenció professional que es prestin als diferents col·lectius dins de l'àmbit d'aplicació de 

l'acció social. En cas d'autoria col·lectiva, almenys un/a de les persones de l'equip haurà de 

ser Treballador/a Social col·legiat/da en algun dels tres Col·legis Professionals de Treball 

Social de la Comunitat Valenciana i trobar-se al corrent de les quotes de col·legiat/da. 

3. Modalitats dels premis: 

El premi pretén posar en valor el paper del Treball Social i la relació de la nostra professió 

amb la ciutadania, la seva realitat i els seus drets. La temàtica del treball es podrà presentar 

en qualsevol de les següents categories: 

- Recerca/intervenció en Treball Social: projecte de recerca/intervenció realitzat per 

treballadors/es socials col·legiats/des en qualsevol dels tres Col·legis Oficials, d'especial 

rellevància i interès per al desenvolupament professional 

- Compromís Social: premis al treball professional realitzada en organitzacions, 

institucions, entitats d'iniciativa social, etc., que s'hagin distingit pel seu treball i/o suport 

als Serveis Socials, a la professió del Treball Social o en matèria de responsabilitat social. 

- Reconeixement de Bones Pràctiques Professionals: reconeixement a l'acció o conjunt 

d'accions dutes a terme per treballadors/es socials que, fruit de la identificació d'una 

necessitat, han estat sistémics, eficients, sostenibles, flexibles, amb el suport d'altres 

professionals i que a més de satisfer les necessitats i expectatives dels seus 

beneficiaris/es, han suposat una millora evident dels estàndards del servei, sempre 

d'acord amb els criteris ètics i tècnics i els valors del Treball Social 
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4. El premi tindrà la següent dotació econòmica: 

S'atorgarà un únic premi l'import del qual serà de DOS MIL EUROS (d'aquest import es 

deduirà la corresponent retenció fiscal). 

El tribunal avaluador podrà proposar als Col·legis Oficials i aquests acordar, la concessió de 

accésits sense dotació econòmica. En tots dos casos, premi o accésits si hi hagués, s'emetrà 

un diploma acreditatiu del guardó atorgat. 

 El premi pot quedar desert 

5.  Criteris generales  

Es valoraran principalment els següents elements: 

 Rellevància per a la millora de la intervenció social i l'organització i/o l'eficiència 

de la gestió 

 Grau d'innovació i creativitat tant en l'enfocament metodològic, com en l'ús de 

les tecnologies actuals. 

 Col·laboració d'unitats o grups externs a l'equip. 

 Grau d'utilització del treball col·laboratiu com a eina de generació de 

coneixement. 

 Indicadors per mesurar l'èxit de la iniciativa 

 Possibilitats de generalització de la bona pràctica a altres plans, projectes, 

programes i serveis. 

 Extensió de la implantació i sostenibilitat en el temps. 

El tribunal avaluador, tindrà plena llibertat i autonomia per decidir les seves propostes de 

concessió dels premis amb respecte als criteris generals establerts, d'acord amb els 

principis de transparència, mèrit i capacitat. 

 

6. Característiques dels treballs. 

Els treballs hauran d'estar mecanografiats en fulla DIN-A4, per una sola cara. 

S'utilitzaran les següents característiques per a la redacció dels treballs: 

 La FONT a utilitzar serà tipus de lletra ARIAL i grandària de la lletra: punt 12. 

 El FORMAT de paràgraf serà alineació justificada i interlineat d'1,5 línia. 

 La CONFIGURACIÓ de la pàgina tindrà els següents marges: superior (5 cm), inferior 

(3 cm), esquerre (3 cm) i dret (2,5cm) 

 EXTENSIÓ: el nombre de pàgines no haurà d'excedir de 30. 

 Els esquemes i gràfics hauran d'adjuntar-se, independentment de la seva situació 

en el document, en un fitxer annexe, i en fulles apart en les còpies impreses. 

 Les anotacions i referències bibliogràfiques es reflectiran a peu de pàgina, 

enumerades per ordre d'aparició en el text. S'indicarà la bibliografia consultada en 

una fulla apart. Respecte l'informe final el jurat determinarà les característiques i 

condicions del mateix. 



  
 

Els originals es presentaran escrits en valencià, o bé, en castellà. 

Els exemplars seran lliurats anònimament. En cap cas ha de constar el nom del/l'autor/a o 

autors/es ni en l'encapçalament ni a l'interior del treball, així com qualsevol altra dada que 

permeti la seva identificació. Per garantir la reserva cal acompanyar els originals d'un sobre, 

a l'exterior del com només 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, en el seu interior es farà constar el nom i cognoms de 

l'autor/a o autors/es, domicili, telèfon de contacte i adreça de correu electrònic. Els treballs 

que no compleixin aquests requisits de presentació seran exclosos d'aquesta convocatòria. 

El projecte haurà de ser inèdit i no podrà presentar-se a cap altra convocatòria de premi 

mentre estigui vigent la present 

 

7. Presentació d'instàncies. 

 Juntament amb el treball ha de presentar-se el formulari que s'adjunta com a 

Annex I 

 El tribunal avaluador podrà sol·licitar qualsevol dels materials o documents que es 

considerin necessaris per a l'adequada valoració de les experiències presentades. 

 

El termini de presentació dels treballs serà des del dia 1 de juny fins al dia 8 de 

setembre tots dos inclusivament. 

 

Les sol·licituds hauran de dirigir-se a qualsevol dels tres Col·legis Oficials de Treball Social 

de la Comunitat Valenciana, en hores d'oficina, en el Registre del Col·legi o, en qualsevol 

dels llocs previstos en l'article 38.4 de la Llei de Règim Jurídic i Procediment Administratiu 

Comú. 

 

Col·legi Oficial de Treball Social de València 

C/ Franco Tormo, 3 baix-esq. 

46007- València 

 

Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló 

C/ Alcalde Tàrrega, 32-baix 

12004- Castelló 

 

Col·legi Oficial de Treball Social d’Alacant 

C/ General Elizaicin, 9 entlo. 

030103- Alacant 

 

O per correu ordinari certificat dins del termini establert. 

 

 

 

 



  
 

8. Jurat 

 

El Jurat serà compost per un membre de cadascuna de la Junta de Govern de cada Col·legi 

Oficial de Treball Social de la Comunitat Valenciana i per un/a representant de la Facultat 

de Ciències Socials de la Universitat de València i de l'Escola Universitària de Treball Social 

d'Alacant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ANNEX I 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ PER OPTAR A l'IV PREMIO TS IMPULSA “AMPARO MORENO” 

a) TÍTOL DEL TREBALL 

 

 

Especifica: 

     Autoria unipersonal                         Autoria col·lectiva 

  

b) DADES PERSONALS DE L'AUTOR/A o AUTORS/ES 

Autoria unipersonal 

 Cognoms i nom 

 

  

Nº col·legiat/da:      DNI  

 

Autoria col·lectiva 

Indicar cognoms i nom i DNI de cadascuna de les persones que formen part de l'equip i 

especificar la seva titulació. En cas d'autoria col·lectiva a més de les dades sol·licitades 

el/la representant ha de posar la seva nº de col·legiat/da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 



  
 

c) SOL·LICITA: 

 

Optar al IV Premi TS Impulsa “Amparo Moreno” d'acord amb l'establert a les bases de la 

convocatòria 2018 del IV Premi TS Impulsa “Amparo Moreno”, dels Col·legis Oficials de 

Treball Social de Castelló, València i Alacant, al Mèrit Professional dels i les Treballadores 

Socials en el seu àmbit d'intervenció. 

  

d) DECLARA: 

Que el projecte és inèdit i que l'autor/a i/o autors/es assumeixen el compromís de no 

presentar-ho a cap altra convocatòria de premis mentre estigui vigent la present. 

 

 

 

 

En,     a              de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Signat  
                      (El/la interessat/da o representant del grup) 

  

 


