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1. LA TASCA DE LA FUNDACIÓ

A la Fundació Minyones, any rere any, ens seguim dedicant a la tasca
d’ajudar a créixer i desenvolupar-se als menors més desprotegits i amb les
situacions familiars més injustes, sobretot per a ells i, sobretot, amb més dificultats
pel seu propi benestar que es troben al nostre voltant.
La tasca a la llar està orientada a afavorir vincles segurs pel nin/a que tenen
com a objectiu poder normalitzar les diferents àrees en les que es troba afectat el
menor (àrea conductual, emocional, cognitiva i relacional).
Malgrat que la Fundació sigui de les més antigues, els professionals que hi
treballem, tant els que fa més anys que hi son com els que van entrant, estam en
constant reciclatge i ens anem formant i adaptant a totes aquelles tècniques,
recursos i millores relacionades amb la nostra tasca que es van donant al voltant de
la vida dels menors tutelats.
Com la nostra filosofia diu, la nostra raó de ser i objectiu principal són els infants
que ens arriben i la seva educació, i és per això que fem tot l’esforç que està en les
nostres mans per complir amb les seves necessitats més bàsiques i amb els
desitjos que podem fer possibles.
Els nins/es que ens arriben son de cada cop més víctimes de la seva situació
familiar; han viscut en condicions desfavorables, amb carències tant afectives com
físiques, en alguns casos supervivents de situacions de maltractaments i abús
infantil, sent el nostre objectiu prioritari cap el menor la intervenció psicoeducativa
que permeti treballar les àrees ferides (cognitives, emocionals i socials) i reinventar
una manera sana de relacionar-nos amb el menor, ja que el tipus de vincle après
en l'entorn familiar no fou l'adequat.
Tenint en compte les característiques assenyalades, la nostra intervenció
estarà dirigida a desenvolupar estratègies que permetin millorar les capacitats i
aptituds dels menors proporcionant-lis models de referència normalitzats i sans,
com també a compensar les pèrdues.
Enguany la Fundació Minyones ha seguit certificada en Qualitat, gràcies a la
bona tasca de tots els professionals que, intentem, cada dia, anar treballant perquè
el nostre objectiu es vagi complint.
Un any més i perquè, des de fora es conegui realment la labor diària vers la
infància i en aplicació del que es descriu a les Disposicions Generals dels Estatuts
de la Fundació Minyones, presentem a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials la nostra
memòria d’activitats de l’any 2015.
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2. LES NOSTRES LLARS; Sa Vileta, Escorxador i Lluís Martí
Com ja és conegut per tots, la Fundació
Minyones està constituïda per tres llars que funcionen
com a Unitats de Tractament Educatiu Individuals,
cada una d’elles dissenyada i organitzada per
aconseguir el desenvolupament integral dels infants,
tant en les seves relacions personals, socials i de
convivència com per ajudant-los a superar les
dificultats i a aprendre a construir el seu futur.
En cada una de les nostres llars es funciona per àrees (és a dir, cada
educador s’encarrega del funcionament d’una àrea específica relacionada amb els
infants; àrea escolar, àrea sanitària, àrea de menors i família, àrea de Qualitat...),
malgrat que tots intentem involucrar-nos i conèixer tot el que relaciona els menors
amb els quals treballem, per així actuar de la millor manera possible. Aquesta tasca
és possible gràcies al contacte personal i a l’eina del diari, fonamentals pel bon
funcionament de la llar.
La Fundació Minyones segueix utilitzant una eina estratègica important pel
seguiment dels casos dels menors, com és l’actualització del SERAR, on inclou; el
Registre Acumulatiu, per conèixer la situació del menor en tot moment, el Projecte
Educatiu Individualitzat (PEI), per avaluar el seu desenvolupament i l’Informe de
Seguiment, on s’hi analitzen els factors personals, psicològics, socials i familiars
causants de la desestructuració, i que és la clau de la comunicació entre la
Fundació i l’IMAS.
Els SERAR dels infants estan repartits entre els educadors de cada llar
corresponent dos o tres infants a cada un. Per la seva correcta cumplimentació
empram el diari i el quadern sanitari que són les eines que utilitzem on els
responsables d’àrea deixen constància d’allò que ha passat a cada infant cada dia i
de les novetats en el cas.
A la Fundació Minyones seguim funcionant amb la figura del psicòleg/a de
centre, que ve un o dos dies a cada llar i que ens permet complimentar la visió de
l’nfant des d’una altra perspectiva, més personal i individualitzada. Procurem que
cada setmana tengui contacte amb la majoria d’infants, de forma individual i, a
vegades també grupal, permetent que tots els infants tenguin el seu espai per
treballar les seves inquietuds, malestars, preocupacions, problemes... sempre
intentant que puguin ser atesos aquells menors que manifesten més malestar, tant
sigui en forma de ràbia, com de silenci o despreocupació.
Per acabar i concluir, no ens hem d’oblidar que la feina en equip i la bona
relació de tots els professionals, tant els qui formem part de la Fundació Minyones,
com tots el professionals que intervenen directa o indirectament amb la vida dels
infants, farà que es condueixi a un canvi positiu i adequat per a la vida i el futur dels
menors atesos.
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3. EL NOSTRE PROGRAMA EDUCATIU

El programa de Minyones està dissenyat per aconseguir el
desenvolupament integral dels infants que se’ns confia, tot enriquint les relacions
en el procés de socialització, amb la participació activa de la família, quan és
possible, el suport tècnic que sigui necessari, el constant treball educatiu i el
finançament de l’entitat competent.
Llavors, l'acolliment residencial té com a objectiu donar i respondre a les
necessitats físiques i emocionals dels menors acollits. Per a aquesta finalitat
treballam els següents objectius:









Possibilitar als nins/es un ambient protector, segur, educatiu i terapèutic que
sigui adequat a les seves necessitats emocionals, socials, de salut i educatives,
en relació amb el desenvolupament evolutiu.
Poder donar atenció psicoterapèutica i educativa als nins/es que no poden
seguir una adaptació adequada a la llar per les seves característiques
personals (trastorns del vincle), conseqüències de l'entorn familiar en el qual
varen estar immersos.
Ajudar-los en el procés d'elaboració de les seqüeles psicològiques de les
situacions a les que han estat sotmesos, treballant per a la millora de la seva
salut psíquica.
Oferir-los un context normalitzat, càlid i protegit que els permeti diferenciar els
models de creixement naturals i les relacions sanes, de les que han viscut en el
seu nucli familiar.
Ajudar-los a comprendre la seva realitat familiar i personal i el lloc que
ocupaven, sent la finalitat que puguin aprendre noves formes de vincular-se
que els hi permetin un desenvolupament emocional, cognitiu i social adequats a
la seva edat, arreglant les possibles seqüeles de desprotecció viscudes.
Donar suport i orientar a les famílies per a que adquireixin i/o modifiquin
habilitats i altres condicions que hagin generat dificultats en la situació familiar.
Treballar les habilitats socials dels infants.
Preparació psicològica dels infants en funció dels programes d'intervenció
(separació definitiva, acolliment amb família extensa o externa, etc.).

El nostre programa, que inclou l’acolliment residencial a través del qual es
fa el desenvolupament de la vida quotidiana a les cases, recull activitats pròpies de
dia a dia i de la vida en comú a la llar, sent aquestes les mateixes desenvolupades
de manera espontània i normalitzada pels educadors, mitjançant les quals
s'intervendrà per a que el menor vagi interioritzant els hàbits normalitzats com així
també les normes de convivència dins la llar.
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4. OBJECTIUS QUE ENS PROPOSAM
Els Objectius més específics de la Fundació Minyones són:
-

Oferir als menors la protecció, educació, escolarització, seguretat,
manutenció, estima i suport que necessiten, segons la seva edat i
desenvolupament maduratiu.

-

Potenciar el desenvolupament integral d’aquests menors a través de
l’elaboració, actuació i revisió periòdica del Projecte Educatiu Individualitzat
(PEI), i els altres documents del SERAR, a més de les reunions d’equip on
parlem dels diferents casos i dels seus objectius a curt termini per millorar la
seva situació personal.

-

Fomentar la inclusió i la participació progressiva dels infants en aquells
àmbits on poden desenvolupar les seves capacitats socialitzadores: família,
amics, escola, esports, temps lliure, etc.

-

Permetre la dinàmica relacional, a través de la vida quotidiana i les activitats
de temps lliure que es realitzin en grup, per tal de potenciar la participació
activa dins la llar i l’aprenentatge de les habilitats socials i de comunicació.
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5. COM ENS ORGANITZAM?

Durant aquest any a la Fundació Minyones, hi han passat un total de 50 nins
i nines entre els 4 i els 15 anys.
L’objectiu principal de cada una de les llars és normalitzar al màxim la vida
dels infants que, sense poder triar, es veuen en la situació d’haver d’estar una
temporada (més o manco llarga) enfora de les seves famílies.
Com a qualsevol casa, les funcions domèstiques estan repartides entre tot l’equip
educatiu i així fem que el dia a dia sigui més proper a la realitat actual.
Les activitats que es realitzen a les nostres llars tenen com a objectius:
-

Tenir cobertes les necessitats bàsiques d’alimentació, higiene, salut i
vestimenta a part del tema escolar i social.

-

Sentir l’espai de la casa com a seu, perquè es sentin el més còmodes
possible.

-

Permetre que el menor pugui adquirir hàbits adequats a les distintes àrees
(escolar, d'alimentació, de descans, d'higiene, d'ordre, de cura de les seves
coses, etc.), adequades a l'etapa evolutiva en la qual es troba.

-

Promoure l'aprenentatge de l'autonomia i les responsabilitats del menor.

-

Afavorir relacions de convivència que el permetin relacionar-se de manera
sana i empàtica, afavorint la interacció social amb la resta de menors.

-

Que pugui aprendre a expressar els seus sentiments i emocions.

-

Proporcionar-li la possibilitat de viure diferents experiències.

-

Fomentar en els moments de convivència, el diàleg i, amb això, afavorir el
pensament reflexiu i analític.

-

Fomentar les relacions d’amistat entre iguals, i ensenyar-los a afrontar i
solucionar els possibles problemes o discussions que puguin tenir.

-

Contribuir a desenvolupar en los menors el sentiment de solidaritat i
cooperació, afavorint els valores ètics.

-

Donar-los confiança, seguretat, amor i suport, perquè es sentin recolzats,
valorats i estimats.
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MINYONES I (LA VILETA)
AVALUACIÓ i ACCIONS

Total infants atesos durant l’any 2015: 14
Total infants atesos l'any 2015
7

Altes durant l’any
Baixes durant l’any
Permanències durant l’any

5

7
5
2

2

Altes durant
l’any

Baixes durant
l’any

Permanències
durant l’any

Per edats, els infants atesos aquest any a Minyones I queden repartits de la
següent manera:
De 3 anys
De 4 anys
De 5 anys
De 6 anys
De 7 anys
De 8 anys
De 9 anys
De 10 anys
D’ 11 anys
De 12 anys
De 13 o més
Nins
Nines

0
1
0
1
2
2
5
0
1
1
1
4
10

Número infants atesos segons edat
De 13 o més 0
De 12 anys
De 11 anys

2

De 10 anys

De 9 anys

1

De 7 anys

1

De 5 anys

1

De 8 anys 0
De 6 anys 0
De 4 anys 0
De 3 anys 0

8

2

5
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Motiu de les altes: El 100% de les altes ha estat per Inadequat compliment
Impossible
compliment
(malaltia, 0
presó)
Abandonament o renúncia
0
Inadequat compliment (negligència, 7
maltractament, abusos)
Canvi de centre
0
Tipus d’ingrés: Normalment provenen del Puig dels Bous, els 3 ingressos per
urgència és el cas de tres germans.
Urgència o directe
A través del Puig dels Bous

3
4

Tipus d'ingrés

43%
57%

Urgència o directe

A través del Puig dels Bous

Motiu de les baixes:
Retorn familiar (pares)
Retorn família extensa
Acolliment família externa
(Pre- adoptiu)
Canvi de centre
Canvi de centre intern

0
1
1
2
1

M o tiu d e le s b a ix e s

Re to r n f a milia r ( p a r e s )
20%

40%

0%

20%

Re to r n f a mília e x te n s a
A c o llime n t f a mília e x te r n a ( Pr e a d o p tiu )

20%

Ca n v i d e c e n tr e

Ca n v i d e c e n tr e in te r n
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Visites i sortides familiars o amb famílies d’acolliment o volum durant l’any
2015:
TIPUS
Visita setmanal
Visita mensual
Visita quinzenal
Visita amb els germans
Sortida de cap de
setmana amb família
Sortida entre setmana
amb família
Sortida de cap de
setmana amb família
d’acolliment
Sortida entre setmana
amb família d’acolliment
Sortida de cap de
setmana amb família
volum

Nº INFANTS
6
0
0
0
8

TOTAL Nº
96
0
0
0
76

1

48

2

12

0

0

6

96

Registre recompte visites i sortides
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8

6 96

76

0

Visita
setmanal

6 96

0
Visita
mensual

0

1

0

48

2

120
100
80
60

12

0

40
20

0
0
0
0
Visita
Visita amb Sortida de Sortida entre Sortida de Sortida entre Sortida de
quinzenal els germans cap de
setmana
cap de
setmana
cap de
setmana amb família setmana amb família setmana
amb família
amb família d’acolliment amb família
d’acolliment
volum
Nº INFANTS

10

TOTAL Nº
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Rendiment escolar: (curs 2014-2015 i 2015-2016)
RENDIMENT
Baix rendiment i estancament
Progrés adequat
Progrés molt bo i superior a la mitjana
Repeteix curs
Nombre de Reunions amb els tutors

TOTAL
1
9
2
2
28

Rendiment escolar
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9

2

1
Baix rendiment i
estancament

Progrés adequat

2

Progrés molt bo i
superior a la mitjana

Repeteix curs

Àrea Sanitària. Visites mèdiques segons l’especialitat:
Visites mèdiques

ESPECIALITAT
Pediatra
Dentista
Oftalmòleg
Otorrino- Laringòleg
Psicòleg
Psiquiatra
Neuropediatra
Traumatòleg
Psicomotricitat
Cardiòleg

TOTAL
19
11
14
0
62
0
0
0
0
1

1

Cardiòleg

62

Psicòleg

Psicòleg

14

Oftalmòleg

Oftalmòleg
Dentista

11

Dentista

Pediatra
19

Pediatra
0

11

Cardiòleg

20

40

60

80
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Àrea de temps lliure:
TIPUS ACTIVITAT

USUARIS TOTALS
2
4
2
3
7

Futbol
Natació
Psicomotricitat
Gimnàstica rítmica/ esportiva
Tallers biblioteques, excursions,
fires... (caps de setmana)

Àrea Temps Lliure
11%

39%

22%
11%

17%
Futbol

Natació

Psicomotricitat

Gimnàstica rítmica/ esportiva

Tallers biblioteques, excursions, fires... (caps de setmana)
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MINYONES II (ESCORXADOR)
AVALUACIÓ i ACCIONS

Total infants atesos durant l’any 2015: 21
Total infants ate s os l'any 2015

Altes durant l’any
Baixes durant l’any
Permanències durant l’any

11
10
0

11

10

0
Altes durant
l’any

Baixes durant
l’any

Permanències
durant l’any

Per edats, els infants atesos aquest any a Minyones II queden repartits de la
següent manera:
De 3 anys
De 4 anys
De 5 anys
De 6 anys
De 7 anys
De 8 anys
De 9 anys
De 10 anys
D’ 11 anys
De 12 anys
De 13 o més
Nins
Nines

0
0
1
2
3
2
5
1
0
4
3
18
3

Número infants atesos segons edat
De 13 o més

3

De 12 anys

De 11 anys 0
De 10 anys

1

De 9 anys
De 8 anys

2

De 6 anys

2

De 7 anys
De 5 anys

1

De 4 anys 0
De 3 anys 0

13

4

5
3
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Motiu de les altes: La gran majoria és alta per Inadequat compliment.
Impossible compliment (malaltia, presó)
Abandonament o renúncia
Inadequat compliment (negligència,
maltractament, abusos)

Canvi de centre

0
1
9

1

Motiu de les altes
Impossible compliment
(malaltia, presó)
A bandonament o renúncia

82%

9%

0%

9%

Inadequat compliment
(negligència, maltractament,
abusos)
Canvi de centre

Tipus d’ingrés: Excepte un infant, la resta venien del Puig dels Bous.
Urgència o directe
A través del Puig dels Bous

1
10

Motiu de les baixes: El 50% dels menors atesos, per qüestió d’edat han
canviat de centre i l’altre 50% ha retornat amb els seus familiars.
Retorn familiar (pares)
Retorn família extensa
Acolliment família externa
(Pre- adoptiu)
Canvi de centre

14

5
0
0
5
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Visites i sortides familiars o amb famílies volum durant l’any 2015:
TIPUS
Visita setmanal
Visita mensual
Visita quinzenal
Visita/Sortida amb els
germans
Sortida de cap de
setmana amb família
Sortida entre setmana
amb família
Sortida de cap de
setmana amb família
d’acolliment
Sortida de cap de
setmana amb família
volum

TOTAL Nº
INFANTS
5
0
2
3

TOTAL Nº
SORTIDES
200
0
40
60

10

1200

3

72

0

0

2

72

Registre recompte visites i sortides
12

10

10
8
6
4
2
0

1200
6

5
200
Visita
setmanal

0

0
Visita
mensual

3

2

3
0

2

96
72
0
Visita
Visita amb Sortida de Sortida entre Sortida de Sortida entre Sortida de
quinzenal els germans cap de
setmana
cap de
setmana
cap de
setmana amb família setmana amb família setmana
amb família
amb família
volum
amb família
d’acolliment
volum
40

72

60

Nº INFANTS

15

TOTAL Nº

1400
1200
1000
800
600
400
200
0
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Rendiment escolar: (curs 2014-2015)
RENDIMENT
Baix rendiment i estancament
Progrés adequat
Progrés molt bo i superior a la mitjana
Repeteix curs
Nombre de reunions amb els tutors

TOTAL
5
11
3
2
32

Rendiment escolar
12

11

10

8
6
4

5

3

2
0

Baix rendiment i
estancament

Progrés adequat

Progrés molt bo i
superior a la mitjana

16

2
Repeteix curs
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Àrea Sanitària. Visites mèdiques segons l’especialitat:
ESPECIALITAT
Pediatra
Dentista
Oftalmòleg
OtorrinoLaringòleg
Psicòleg
Neuropediatra
Traumatòleg
Psicomotricitat
Nutricionista

TOTAL
72
25
6
6
144
5
2
18
4

Visites mèdiques

Al·lergòleg 1

2

Endocrí

nefròleg 1

Nutricionista

Psicomotricitat

2

Traumatòleg

Neuropediatra

Psicòleg

18

5

144

6

Otorrino- Laringòleg

6

Oftalmòleg
Dentista

Pediatra

4

0

25
20

72
40

60

17

80

100

120

140

160
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Àrea de temps lliure: (Curs 2015-2016):
TIPUS ACTIVITAT

Futbol
Natació
Psicomotricitat
Judo
Hockey
Tallers biblioteques, excursions,
fires... (caps de setmana)

USUARIS TOTALS
11
1
2
1
1
10

Àrea Tem ps Lliure

6%

13%

69%

6%

Futbol

Natació

Psicomotricitat

18

Judo

Hockey

6%
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MINYONES III: LLUÍS MARTÍ
AVALUACIÓ i ACCIONS

Total infants atesos durant l’any 2015: 15
Total infants atesos l'any 2015
5

Altes durant l’any
Baixes durant l’any
Permanències durant l’any

5

5

5
5
5

Altes durant
l’any

Baixes durant
l’any

Permanències
durant l’any

Per edats, els infants atesos aquest any a Minyones III queden repartits de la
següent manera:
De 3 anys
De 4 anys
De 5 anys
De 6 anys
De 7 anys
De 8 anys
De 9 anys
De 10 anys
De 11 anys
De 12 anys
De 13 o més
Nins
Nines

0
0
1
1
1
4
3
3
1
0
0
10
5

Númeroinfantsatesossegonsedat
De 13 o més 0
De 12 anys 0
De 11 anys

1

De 10 anys

De 9 anys

3
3

De 8 anys
De 7 anys

1

De 5 anys

1

De 6 anys

1

De 4 anys 0
De 3 anys 0

19

4
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Motiu de les altes: 100% Inadequat compliment; negligència
Impossible
compliment
(malaltia,
presó)
Abandonament o renúncia
Inadequat compliment (negligència,
maltractament, abusos)

0
0
4

Tipus d’ingrés: 75% A través del Puig dels Bous i 25% (un cas) de canvi
intern, de Minyones I a Minyones III
Urgència o directe
A través del Puig dels Bous
Canvi intern

0
4
1

Motiu de les baixes: Un 60% dels infants atesos a Lluís Martí han tornat amb
els pares i no hi ha hagut cap acolliment o proces d’adopció.
Retorn familiar (pares)
Retorn família extensa
Acolliment família externa
adoptiu)
Canvi de centre

(Pre-

3
1
0
1

Motiu de les baixes

20%

0%

Retorn familiar (pares)
20%

Retorn família extensa
Acolliment família externa
(Pre- adoptiu)
Canvi de centre

60%
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Visites i sortides familiars durant l’any 2015:
TIPUS
Visita setmanal
Visita mensual
Visita quinzenal
Visita amb els germans
Viatge amb el seu
germa
Sortida de tot el cap de
setmana amb família
Sortida d’un dia del cap
de setmana amb la
família
Sortida entre setmana
amb família
Sortida de cap de
setmana amb família
d’acolliment
Sortida de cap de
setmana amb família
volum
Sortida de cap de
setmana amb família
extensa

Nº
INFANTS
4
4
3
3
1

TOTAL Nº

7

128

1

44

1

30

2

26

1

12

1

35

50
30
32
12
2

Registre recompte visites i sortides
8
7
6
5
4
3
2
1
0

7
4

4
50

Visita
setmanal

3
30

Visita
mensual

128

3
32

1

12

1

2

44

1 30

2
13

Visita
Visita amb Sortida de Sortida entre Sortida de Sortida entre Sortida de
quinzenal els germans cap de
setmana
cap de
setmana
cap de
setmana amb família setmana amb família setmana
amb família
amb família
volum amb família
d’acolliment
volum
Nº INFANTS
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TOTAL Nº

140
120
100
80
60
40
20
0
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Rendiment escolar: (curs 2014-2015)
RENDIMENT
Baix rendiment i estancament
Progrés adequat
Progrés molt bo i superior a la mitjana
Repeteix curs
Nombre de Reunions amb els tutors

TOTAL
5
6
3
1
20

Rendiment escolar
7
6
5
4

5

6

3

3

2
1
0

1
Baix rendiment i
estancament

Progrés adequat

Progrés molt bo i superior
a la mitjana
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Repeteix curs
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Àrea Sanitària. Visites mèdiques segons l’especialitat:
ESPECIALITAT
Pediatra
Dentista
Oftalmòleg
Otorrino- Laringòleg
Psicòleg
Psiquiatra
Neuropediatra
Traumatòleg
Psicomotricitat
Logopeda
Dermatòleg

TOTAL
51
18
10
4
6
6
10
1
10
45
3

Visites mèdiques

3

Dermatòleg
Logopeda

Psicomotricitat

10

1

Traumatòleg

Neuropediatra

6

Psiquiatra
Psicòleg

4

Otorrino- Laringòleg
Oftalmòleg
Dentista

Pediatra

0

45

10

6
10

10

18
20

23

51
30

40

50

60
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Àrea de temps lliure: (Curs 2014-2015): (També s’inclouen les activitats que
començaren per octubre de 2015 i per tant també les noves entrades)
TIPUS ACTIVITAT

2014-2015
2015-2016
5
1
2

Futbol
Psicomotricitat
Gimnàstica
rítmica/
esportiva
Judo
Tallers
biblioteques,
excursions, fires... (caps de
setmana)

3
5

Àrea Temps Lliure

31%

31%

19%
Futbol

Psicomotricitat

13%

Gimnàstica rítmica/ esportiva
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Judo

6%

Tallers biblioteques, excursions, fires... (caps de setmana)

FUNDACIÓ MINYONES. Memòria any 2015
ACTIVITATS DURANT ELS CAPS DE SETMANA I LES VACANCES
Els caps de setmana, dies festius, ponts i vacances, des de Minyones procurem
muntar activitats, plans d’oci i sortides i/o excursions per tal d’entretenir els nins i
que ho passin el més bé possible.
Aquest darrer any, aquestes han estat les activitats en les que hem participat:

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

Cavalcada dels reis a Palma.
Beneïdes de Sant Antoni a Caimari.
Diada de Sant Sebastià petit, al Parc de Ses
Estacions (animació infantil, espectacles,
tallers, jocs...).
Excursió al castell de Sant Carles.
Activitats infantils medievals del castell de
Bellver i després exhibició de la policia
montada.
Excursió per veure brollar les Fonts Ufanes a
Campanet.
Anem a veure la neu a Lluc.
Mercadet de Marratxí.
Rua i rueta de Palma.
Anem amb tren fins a Manacor.
Anem a veure els carreres de cavalls a
l’hipòdrom.
Activitats infantils al centre comercial Sa
Teulera.
Anem a Valldemossa a menjar una coca de
patata.
Activitats del dia de les Illes Balears.
Anem a veure el Palma Air Europa de
Bàsquet.
Fira des Fang a Marratxí.
Excursió a s’Ermita de Llubí.
Excursió a l’Avenc de Son Pou.
Excursió al Salt del Freud.
Hem anat fins a la platja de Sa Coma, hem
dinat per allà i després hem anat fins al
Castell de Sa Punta de n’Amer.
Participàrem al concurs de pinxos de
l’encarnació.
Hem anat al Pla des Pouet, Valldemossa.
Anam a la granja d’Esporles a fer la visita i
degustació de productes mallorquins.
Hem anat al cine a veure la pel·lícula d’en
Bob Esponja.
Excursió al Puig de Maria Pollença.
Fira de Santa Margalida.
Hem fet activitats relacionades amb les
Olimpiades a Sa Teulera.
Excursió amb el tren i tramvia de Sóller
25
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MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

Diada discapacitats, horabaixa Diada de trot
amb Ponis i Castell inflables.
Passem el dia per Aqualand.
Anem a passejar a la Fira d’Algaida.
Barridiades al barri de La Soledat.
Fira medieval de Capdepera.
Visita a les coves dels Hams.
Diada de l’esport a Son Moix.
Anem a veure una exhibició de cotxes i motos.
Dia a l’Hidropark d’Alcúdia.
Anam a passar dos dies a un hotel a Santa
Ponsa.
Platja de roques Colònia de Sant Pere.
Platja d’arena Colònia de Sant Pere.
Excursió a la platja de les caragolines amb
bicicletes.
Festes Colònia de Sant Pere.
Activitats infantils a casa.
Sopars a la platja de la Colònia de Sant Pere.
Festa d’escuma de les berbenes d’estiu.
Gimcana estiuenc.
Excursions amb bicicleta.
Sopars a la platja de la Colònia de Sant Pere.
Diada de jocs infantils a les Rambles.
Visita guiada al Castell de Bellver.
Anem al circ!
Passeig amb el bus turístic de Palma.
Anem a les activitats infantils que feien al
parc de la mar de Salut- Fit.
Dia al Western Park.
Àrea recreativa de Biniali.
Fira dolça d’Esporles.
Barridiades de Sant Jordi.
Diada de castellers a Cort.
Excursió al Pla des Pouet i a la cova de
l’ermità.
Fires d’Inca.
Disfresses i anam a Marineland.
Presentació Equip Futbol sala Recreatiu.
Anem a can Joan de s’Aigua a berenar i
voltam per Palma.
Taller de robòtica per els nins al Parc de la
Mar.
Festes Caimari; teatre i pamboliada.
Ruta per Sóller i el Port.
Participem a les activitats organitzades per
RANA al Palma Aquarium.
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DESEMBRE

Mercadet Nadalenc de Santa Ponsa; dinar i
Pare Noel.
Anem al cinema a veure Pan.
Festa de la Fundació Graham al Port de
Pollença amb el Pare Noel.
Activitats infantils organitzades a Son Dureta.
Torrada a la comuna de Bunyola.
Anem al circ Alegria.
Berenada i Pare Noel C&A.
Veiem l’encesa de llumets de Nadal de Palma
i passejam pels betlems.
Muntam a les atraccions de la Fireta de
Nadal.
Patinam a la pista de gel de Plaça Espanya.
Xocolatada i regal rei Gaspar (Chelo López).
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6. TREBALLS DELS EQUIPS DIRECTIU I PROFESSIONALS
Per a dur a terme el seu projecte educatiu, la Fundació Minyones durant aquest
any, ha comptat amb el següent equip professional:
EQUIP DIRECTIU:
Directora
Cap de personal
Coordinador general

Aina Ferrà Fluixà
Joana Santandreu Sureda
Mateu Bosch Santandreu

EQUIP TÈCNIC:
Directora
Coordinador general
Treballadora Social
Coordinadora Minyones I
Coordinadora Minyones II
Coordinadora Minyones III
Psicòloga
Responsable de Qualitat Minyones I
Responsable de Qualitat Minyones II
Responsable de Qualitat Minyones III

Aina Ferrà Fluixà
Mateu Bosch Santandreu
Patricia Casto Hinojosa
Joana Santandreu Sureda
Marta Clemente Garcia
Maria Pilar Ferragut Bosch
Alba Corrales Berjano
Joana García Canaves
Marta Clemente García
Maria Pilar Ferragut Bosch

EQUIP PROFESSIONAL:
Treballadora Social i Educadora
Psicòloga
Coordinadora Minyones I
Coordinadora Minyones II i Educadora
Coordinadora Minyones III i Educadora
Educadora
Educadora
Educadora
Educadora
Educadora
Educadora
Educador
Educadora
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Cuinera Minyones I
Cuinera Minyones II
Cuinera Minyones III

Patricia Casto Hinojosa
Alba Corrales Berjano
Joana Santandreu Sureda
Marta Clemente Garcia
Maria Pilar Ferragut Bosch
Joana Antònia García Canaves
Magdalena Castellano Duran
Marta Antònia Servera Matamalas
Anabel Carrilo Lucía
Maria del Mar Pardo Veny
Rut Marinné Bonnín
Carles García Esteva
Maria Forteza-Rey Cabeza
Mª Reyes González Torres
Esmeralda Martín González
Daniel Carpio Moratalla
Catalina Sureda Frau
Rosa Simó Borràs
Josep Escandell Perelló
Esperança Ramis Rigo
Àgueda Fàbregas Brugues
Joana Santandreu Sureda
Maria Dolores Zoilo Castro
Juana Moratalla Angulo
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REUNIONS I DECISIONS DE L’EQUIP DIRECTIU AMB ELS EDUCADORS
L’equip directiu s’ha reunit amb els tres equips educatius una vegada al mes per
separat, excepte durant els mesos de juliol i agost.
També els equips educatius s’han reunit, un cop al mes, per concretar i avaluar els
objectius proposats pels infants que viuen a les llars.
En aquest any també s’han dut a terme dues reunions de Qualitat amb els
responsables de cada casa per tal d’identificar possibles errors, proposar solucions,
plantejar nous objectius, preparar auditories i redactar documents que serveixen
per a la bona organització de les llars.
S’ha realitzat una auditoria interna, que va servir alhora, d’instrucció pels nous
responsables de Qualitat que s’han incoporat aquest curs degut a les baixes
d’abans de l’estiu, i una Auditoria externa.
L’ordre dels dia de les reunions d’equip educatiu amb equip directiu ha estat centrat
en la situació dels infants que tenim acollits, del seu dia a dia, dels seus desitjos de
futur, de la possibilitat del retorn amb la família pròpia, de les possibilitats d’adopció
i/o acolliment, del seu procés d’adaptació, de la situació legal i judicial dels seus
expedients familiars, del procés terapèutic que duen a terme al Servei d’infància i
Família, del que afecta al procés d’acollida dels infants i a la seva situació jurídica i
familiar, sortides, vacances, plans de futur, etc.
Les actes de reunió per tal que quedin més clares les necessitats de cada infant,
estan dividides en les diferents àrees on es mou el nin; Àrea residencial, Àrea
escolar, Àrea Sanitària, Àrea Menors i Família.
També es parla i s’intenten tractar temes referents al funcionament de la llar i de la
feina en equip, ja que creiem molt important que tots el treballadors de la Fundació
Minyones realitzem correctament les nostres tasques amb un ambient professional,
cordial i el més familiar possible.
Sabem que pels infants acollits en les nostres llars, aquest bon funcionament i la
coordinació i cooperació de tots els professionals que els cuidem, eduquem i
atenem diàriament, és el més important.
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REUNIONS AMB ALTRES ORGANISMES:
IMAS
SIF (Servei Infància i Família)
Col·legis (Tutories amb el
coordinador de Minyones)
FEIAB
Comissió d’Infància

Sol·licitades
19
12
3

Convocades
17
7
9

Total
36
19
12

*
*

9
2

9
2

*Es sol·liciten des de la FEIAB, no directament des de Fundació Minyones
Reunions amb altres organismes
25
20

19

36

12

10

30
25

19

9

7

20

9
9

5
0

35

32

17

15

40

23

15
2

2
IMAS

SIF (Servei Infància i Col·legis (Tutories)
Família)
Sol·licitades

Convocades

30

FEIAB
Total

Comissió d’Infància

10
5
0
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7. FORMACIÓ DELS EQUIPS DE TREBALL

Aquest any el pla de Formació ha estat encaminat a conèixer com actuar davant
situacions de crisi, amb infants amb problemes de trastorn mental i, en temes
d’abusos, tres situacions en les quals ens veiem involucrats cada dia en la nostra
feina.
Necessitat
detectada
Aprendre a
abordar
adequadament
les crisis.

Denominació de curs

Formador

Intervenció socioeducativa
en problemes de conducta
i abordatge de crisis amb
menors
residents
en
centres
de protecció i
reforma.

Andreu
Barnés
(Mallorca
Suport)

Data
realitzat
GenerMaig
2015 (Un
dimarts
cada
mes)

Veure com els
menors,
sobretot
de
centres, cauen
en mans del
violadors
oferint-lis,
a
través de les
xarxes socials,
drogues
i
d’altres
per
aconseguir el
seu propòsit.
Degut al canvi
de
responsables
de
Qualitat,
necessitem un
curs/ repàs de
com funciona
el sistema de
Qualitat
Formació
interna
en
tema d’abusos
sexuals

Menors i quasi-prostitució.

Formació
Xapep

19-052015

Curs Sistema
Qualitat/Auditoria Interna.

Miguel A.
Beas
(Mallorca
Suport)

4 i 5 de
setembre
de 2015

Formar
en
Sistema
de
Qualitat i revisar
el què tenim fet
de
cara
a
l’auditoria
externa

Maltractament infantil i
conductes sexualitzades

Xavier
Delgado
(Mallorca
Suport)

13Octubre
17Novemb
15Desemb

Identificar
conductes
sexuals
dels
menors
i
compartir
estratègies
preventives
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Objectiu del
curs
Dotar
de
tècniques
i
estratègies per a
la
prevenció,
abordatge
i
modificació de
conductes
problemàtiques.
Conèixer
la
realitat
dels
menors
en
temes
de
prostitució
infantil.
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Tractament
La salut mental dels
d’infants amb infants i joves (Encontre
problemes de Professionals)
salut mental

Oriol
Lafau 10 i 11 de
Marchena
novembre
(Psiquiatra
Son Espases)

Formació en la Canvis i novetats en la
Nova ISO per nova ISO 2009/2015
adaptar
el
nostre sistema

Miguel
Beas

32

A. 03-12205

Aprendre
a
distingir
els
comportaments
dels
menors
amb
salut
mental i com
actuar damunt
aquests
comportaments.,
Conèixer
els
canvis de la
nova ISO per
poder adaptar el
nostre sistema.

FUNDACIÓ MINYONES. Memòria any 2015
8. LES NOSTRES CONCLUSIONS
Durant l’any 2015, a diferència d’altres, hi ha hagut molt de moviment de
places. Aquest fet el podríem considerar positiu, ja que com sempre diem, les
nostres llars han de ser un lloc de passada, per un temps determinat, mentre es
cerca una solució al seu problema familiar. L’aspecte negatiu d’aquesta dada és
que de les 20 baixes que vàrem tenir, 8 són per canvi de centre de nins que
havien estat més de tres anys amb nosaltres. El cas que ens dol més és el d’un
nin que havia estat 7 anys, els 5 darrers al programa d’adopcions, sense poder
trobar cap família.
A més dels canvis entre els menors, durant aquest any, per millorar l’atenció
als infants, hem augmentat el número d’educadors, fent dues noves
incorporacions, a més d’una suplència per maternitat i un nou auxiliar educatiu.
Aquests canvis, a dia d’avui, ja tenen una influència positiva, si bé és cert, que
els primers mesos varen tenir l’efecte normal que tenen les novetats en els
menors: Enfrontaments, rebel·lions, provocacions, comprovació de límits... Tot
això ha enfortit l’idea regnant en tot el nostre gremi, de l’importància de
l’estabilitat dels treballadors i de les figures vinculants pels menors. A més de la
importància de la feina en equip i l’establiment d’una línia d’actuació clara per
part de tots els implicats en l’educació dels menors, especialment per l’equip
educatiu. Enllaçant aquest fil conductor anem cap a una altra de les conclusions
i que alhora és una oportunitat de millora:
És molt necessari que tota la xarxa ( SIF i tècnics de l’IMAS) conegui el dia a
dia dels menors i tengui confiança en les persones que desenvolupen aquesta
tasca, i davant qualsevol dubte, acusació o insinuació de mala praxis, abans de
donar credibilitat, i alhora força, a l’acusador, conegui de primera mà les dues
versions de l’història. Així, a més d’evitar malsentesos, evitaria l’efecte que té
després en el menor en forma de prepotència, menyspreu i amenaces cap als
educadors tenen cura d’ell cada dia.
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9. LES NOSTRES PROPOSTES DE MILLORA
Durant aquest any 2015 hem anat avançant en els eixos
principals que destacàvem a la memòria passada, hem
consolidat un calendari de formació interna entre els nostres
treballadors, de 5 hores mensuals sobre temes del seu
interès. De cara al 2016, volem seguir en la mateixa línia, i
alhora afegir els temes que vegem necessaris treballar,
encara que puguin resultar incòmodes pels educadors., com
una reflexió sobre la seva pròpia tasca, les emocions que
els desperten els menors, per continuar treballant per dotar
als educadors d’un punt de vista clínic dels problemes dels
infants
Com hem mencionat al punt anterior en forma de conclusió, també pensem
que és una proposta de millora important que tots els components de la xarxa
coneguin el dia a dia dels centres d’acollida, amb les virtuts i defectes de cada
un, i es faci realment feina en equip en tots els sentits, tant per tractar les bones
com les males notícies.
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