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1. LA TASCA DE LA FUNDACIÓ
És una realitat que la Fundació Minyones n’és de les més antigues que es
troba avui en dia en funcionament, així i tot els professionals que hi treballem
intentem estar en constant reciclatge i ens anem formant i adaptant a totes aquelles
tècniques i millores relacionades amb la millora en les accions de seguiment i
benestar dels menors tutelats.
Ja ho diu la nostra filosofia, la raó de
ser i objectiu principal en el qual es mou la
nostra tasca són els infants que ens
arriben, el seu benestar i la seva educació,
i és per això que fem tot l’esforç que està
en les nostres mans per intentar complir
amb les seves necessitats més bàsiques i
amb els desitjos que poden fer la seva
infància una mica més estable.
La nostra tasca diària va encaminada a ajudar a créixer i desenvolupar-se
als menors que ens arriben desprotegits i amb situacions familiars molt injustes per
a ells i amb moltes dificultats per mantenir un benestar en l’entorn on es troben.
El que realitzem a les nostres llars s’orienta a aconseguir afavorir vincles
segurs pel nin/a que tenen com a objectiu poder normalitzar les diferents àrees en
les que el menor es troba afectat.
Com ja fa uns quants anys la Fundació Minyones aquest curs 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.
Com cada any i perquè des de fora es conegui la labor de les Minyones 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 2016.
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2. LES NOSTRES LLARS; MINYONES I (Sa Vileta),
MINYONES II (Escorxador) i MINYONES III (Lluís Martí)
Un any més recordar que la Fundació Minyones està constituïda per tres
llars que funcionen com a Unitats de Tractament Educatiu Individuals, cada una
d’elles organitzada per aconseguir el desenvolupament integral i personal dels
infants amb l’objectiu d’ajudar-los superar les dificultats i a aprendre a construir el
seu futur.
Des de fa anys funcionem 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 i 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.
Així i tot, malgrat no funcionem amb la figura de tutor a nivell real si que a través del
seguiment del SERAR se’ns assigna uns menors i com a tal, funcionaríem en
aquest sentit com els seus tutors.
Aquesta eina és bàsica pel seguiment dels casos i 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.
També és important la figura que tenim de la psicòloga de llar, que ve un o
dos dies a cada casa i que ens permet complimentar la visió de l’nfant des d’una
altra perspectiva, més terapèutica. 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, seguir recalcant que la feina en equip
és fonamental pel bon funcionament de la llar i pel
compliment dels nostres objectius, i és important la feina
conjunta tant dels professionals de les Minyones com amb
els demés professionals que intervenen directa o
indirectament amb la vida dels infants per a que
s’aconsegueixi arribar a un canvi positiu i adequat per a la
vida i el futur dels menors atesos.
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3. PROGRAMA EDUCATIU DE LA FUNDACIÓ MINYONES
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.
Els objectius generals que es tracten d’aconseguir són:
1)

Introduir en els nins i nines dins una formació
humana que els permeti créixer amb consciència
de tot allò que és just i noble per a la persona i per
a la societat i el món que els toca viure, partint
sempre de la seva pròpia realitat i 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.

2) Involucrar a les famílies en l’educació dels seus
fills.
3) 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.
4) Responsabilitzar als educadors i educadores:


Facilitant i potenciant els hàbits positius que afavoreixen la convivència
del grup familiar i social.



Convidant a experts amb qui estudiar tant els criteris generals que donen
forma global als problemes que pateixen els infants institucionalitzats.



Estudiant i preparant-nos pedagògicament, fent reciclatges constants,
atenent amb molta diligència tot allò que afecti a la nostra formació.



Relacionant-nos amb altres centres per tal de compartir inquietuds i
solucions.
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5) Integrar els nins i nines en el barri on viuran amb nosaltres (escola, clubs
d’esport, recursos socials o d’oci, etc.).
6) Preparació psicològica dels infants en funció dels programes d’intervenció
(separació definitiva, acolliment amb família extensa o externa, etc.).
7) Mantenir contactes regulars amb les famílies d’origen dels infants acollits i
també amb les famílies acollidores i/o adoptives per tal de conèixer millor la
seva realitat i, en la mesura de les nostres disponibilitats i possibilitats,
treballar amb les que més ho necessitin.

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’intervindrà 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 DE LA FUNDACIÓ MINYONES
Els Objectius inclosos en la política de Qualitat de la Fundació Minyones són:


Millorar la qualitat de vida dels menors atesos.



Defensar els interessos del menor davant la comunitat.



Fomentar la participació de tots els membres implicats en la Llar i en el seu
funcionament.



Disposar d’una formació permanent del personal.



Complir amb la legalitat vigent.



Compromís per millorar contínuament.



Implicar a l’Administració en el coneixement de les necessitats reals dels
menors.



Coordinar-nos amb les diferents institucions, entitats i persones involucrades
en el dia a dia dels menors.



Complir els acords amb els proveïdors.

A més dels objectius més específics com son:
-

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.
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5. ORGANITZACIÓ
L’objectiu fonamental de cada una de les llars és normalitzar al màxim la vida
dels infants que, sense poder triar, es troben que han d’estar una temporada 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.
El programa d’organització de la Fundació Minyones a través del
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’intervindrà
per a que el menor vagi interioritzant els hàbits normalitzats com així també les
normes de convivència dins la llar.
Les activitats tenen com a objectius principals:








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

En l'organització de cada casa s'establiran les activitats de la vida diària en
un pla compartit en el qual s'afavorirà la participació dels menors de
responsabilitats d'acord a la seva edat i possibilitats.
Els menors aprendran a interioritzar rutines, que presentaran una freqüència
i un ordre, aportant-los seguretat i els servirà de model per a aplicar en altres
circumstàncies de la seva vida.
S'organitzarà el temps, tenint en compte que hi haurà un temps compartit i
un temps per estar sol, el qual s'haurà de respectar i fer respectar.
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MINYONES I (LA VILETA)
AVALUACIÓ i ACCIONS
Total infants atesos durant l’any 2016:
Infants atesos any 2016

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

8
7
6
5
4
3
2
1
0

8
7
2

8

7
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
0
2
2
3
2
2
3
0
2
1
7
10

Infants atesos segons l'edat

6%

12%
De 5 anys

12%

De 6 anys
12%

0%

De 7 anys
De 8 anys
De 9 anys

17%

De 10 anys
17%

D’ 11 anys
De 12 anys

12%

9

De 13 o més
12%

FUNDACIÓ MINYONES. Memòria any 2016
Motiu de les altes: Cal destacar que aquest any les altes a Minyones I tenen
motius bastant diferents respecte a la normalitat. Un 60% son Inadequats
compliments i Renúncies de famílies cangur i pre adoptives que, s’entén,
haurien de tenir més eines i recursos per no arribar a aquestes situacions.
Renúncia per part de la família cangur 1
Renúncia per part de la família pre
adoptiva
Inadequat compliment de la família 4
cangur
Inadequat compliment amb família 4
biològica
Motiu Altes

10%
10%
40%

40%

Renúncia per part de la família cangur

Renúncia per part de la f amília pre adoptiva

Inadequat compliment de la família cangur

Inadequat compliment amb família biològica

Tipus d’ingrés: El 50% foren per Urgència i l’altra 50% a través del Puig dels
Bous que sol ser el més habitual.
Urgència o directe
A través del Puig dels Bous

10

4
4

FUNDACIÓ MINYONES. Memòria any 2016
Motiu de les baixes:
Retorn familiar (pares)
Retorn família extensa
Acolliment família externa
(Pre- adoptiu)
Canvi de centre
Canvi de centre intern

Acolliment família
externa (Preadoptiu)
14%

1
4
1
1
0

Canvi de centre
14% Retorn familiar
(pares)
14%

Retorn família
extensa
58%

Visites i sortides familiars o amb famílies d’acolliment o volum durant l’any
2016:
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
11
1
3
2
14

TOTAL Nº
208
2
16
20
194

0

0

1

4

1

4

3

13
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Registre recompte visites i sortides
Nº INFANTS

TOTAL Nº

16
14
12
10
8
6
4
2
0

250
200
150
100
50
0
Visita
setmanal

Visita
mensual

Visita amb Sortida de Sortida entre Sortida de Sortida entre Sortida de
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 (al
manco un
dia)

Rendiment escolar:
RENDIMENT
Baix rendiment i estancament
Progrés adequat
Progrés molt bo i superior a la mitjana
Repeteix curs
Nombre de Reunions amb els tutors

TOTAL
3
15
0
2
50

Rendiment escolar

0%

10%

15%

75%

Baix rendiment i estancament

Progrés adequat

Progrés molt bo i superior a la mitjana

12

Repeteix curs
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Àrea Sanitària. Visites mèdiques segons l’especialitat:
ESPECIALITAT
Pediatra
Dentista
Oftalmòleg
Psicòleg
Traumatòleg
Psicomotricitat
Cardiòleg

TOTAL
21
10
8
63
1
40
1

Visites mèdiques

1

Cardiòleg

40

Psicomotricitat

1

Traumatòleg

63

TOTAL

Psicòleg

8

Oftalmòleg

10

Dentista

21

0

10

20

Pediatra
30

40

50

60

70

Àrea de temps lliure (També s’inclouen les activitats que començaren per octubre
de 2017 i per tant també les noves entrades)
TIPUS ACTIVITAT

USUARIS TOTALS
2015-2016
2016-2017
3
6
2
0
3
4

Futbol
Psicomotricitat
Gimnàstica rítmica

Àrea Temps Lliure

6

4

3

2

3

Psicomotricitat

Gimnàstica
rítmica

USUARIS TOTALS 2016-2017

Futbol

0

USUARIS TOTALS 2015-2016
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MINYONES II (ESCORXADOR)
AVALUACIÓ i ACCIONS
Total infants atesos durant l’any 2016: 10
Infants atesos any 2016

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

0
5
5

5
4
3

5

5

2
1
0

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
0
0
1
0
3
4
1
0
1
10
0

Infants atesos segons l'edat

10%

0%

10%

0%
10%
0%

De 6 anys
De 7 anys
De 8 anys
De 9 anys
De 10 anys
D’ 11 anys

40%

30%

De 12 anys
De 13 o més

Motiu de les altes: Durant l’any 2016 no hi va haver altes a la llar de Minyones
II (Escorxador)
Motiu de les baixes: El 100% dels menors que foren baixa, el motiu principal
va ser el retorn amb la família (pares)
Retorn familiar (pares)
Retorn família extensa
Acolliment família externa
(Pre- adoptiu)
Canvi de centre
14

5
0
0
0
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Visites i sortides familiars o amb famílies volum durant l’any 2016:
TIPUS
Visita setmanal
Visita mensual
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 entre setmana
amb família d’acolliment
Sortida de cap de
setmana amb família
volum

Nº INFANTS
2
2
2

TOTAL Nº
24
6
8

7

176

7

336

0

0

0

0

1

48

Registre recompte visites i sortides
Nº INFANTS

TOTAL Nº

8
7
6
5
4
3
2
1
0

400
350
300
250
200
150
100
50
0
Visita
setmanal

Visita
mensual

Visita/
Sortida de Sortida entre Sortida de Sortida entre
Sortida amb
cap de
setmana
cap de
setmana
els germans setmana amb família setmana amb família
amb família
amb família d’acolliment
d’acolliment

15

Sortida de
cap de
setmana
amb família
volum (al
manco un
dia)
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Rendiment escolar:
RENDIMENT
Baix rendiment i estancament
Progrés adequat
Progrés molt bo i superior a la mitjana
Repeteix curs
Nombre de reunions amb els tutors

TOTAL
8
4
0
5
15

Rendiment escolar

24%

0%
29%

47%

Baix rendiment i estancament

Progrés adequat

Progrés molt bo i superior a la mitjana

Repeteix curs

Àrea Sanitària. Visites mèdiques segons l’especialitat:
ESPECIALITAT
Pediatra
Dentista
Oftalmòleg
Otorrino- Laringòleg
Psicòleg
Psicomotricitat
Cardiòleg
Endocrí
Al·lèrgens

TOTAL
20
18
6
7
103
229
1
3
2

Visites mèdiques
Al·lèrgens

2
3
1

Endocrí
229
103

TOTAL

Cardiòleg
Psicomotricitat
Psicòleg

7
6

Otorrino- Laringòleg
18
20

Oftalmòleg
Dentista
Pediatra

0

50

100

150

200
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Àrea de temps lliure: (També s’inclouen les activitats que començaren per
octubre de 2017)
TIPUS ACTIVITAT

Curs 20152016
9
1

Futbol
Hockey

Curs 20162017
3
0

Àrea Temps Lliure

3
9

0

USUARIS TOTALS 2016-2017

1

USUARIS TOTALS 2015-2016

10
5
0
Futbol

Hockey
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MINYONES III: LLUÍS MARTÍ
AVALUACIÓ i ACCIONS
Total infants atesos durant l’any 2016: 12
Infants atesos any 2016

6

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

3
3
6

5
4

6

3
2

3

3

1
0

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
0
1
1
1
4
3
1
0
1
6
6

Infants atesos segons l'edat
8%
0%

8%
8%

8%

8%

De 6 anys
De 7 anys
De 8 anys
De 9 anys
De 10 anys

26%

D’ 11 anys
De 12 anys
34%

De 13 o més

Motiu de les altes: El 100% de les altes d’aquest any son per Inadequat
compliment.
Impossible
compliment
(malaltia,
presó)
Abandonament o renúncia
Inadequat compliment (negligència,
maltractament, abusos)
18

0
0
3
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Tipus d’ingrés: El 100% ha estat a través del Puig dels Bous com a centre de
primera acollida
Urgència o directe
A través del Puig dels Bous

0
3

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

1
0
1

(Pre-

Canvi de centre
33%

1

Acolliment família
externa (Preadoptiu)
33%

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

19

Nº
INFANTS
3
7
4
3
3

TOTAL Nº

2

12

1

24

2

45

3

64

7

38

4

18

64
38
18
43
26

Retorn familiar
(pares)
34%
Retorn família
extensa
0%
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Registre recompte visites i sortides
Nº INFANTS

TOTAL Nº

8
7
6
5
4
3
2
1
0

70
60
50
40
30
20
10
0
Visita
setmanal

Visita
mensual

Visita amb Sortida de Sortida entre Sortida de Sortida entre Sortida de
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 (al
manco un
dia)

Rendiment escolar: (curs 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
3
4
5
0
36

Rendiment escolar

0%
42%

25%

33%

Baix rendiment i estancament

Progrés adequat

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

TOTAL
36
27
15
2
84
2
3
28
8

Visites mèdiques
Endocrí

8
28

Psicomotricitat

3
2

Traumatòleg
Neuropediatra

84

TOTAL

Psicòleg

2

Otorrino- Laringòleg

15
27

Oftalmòleg
36

Dentista
Pediatra
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Àrea de temps lliure (També s’inclouen les activitats que començaren per octubre
de 2017 i per tant també les noves entrades)
TIPUS ACTIVITAT

USUARIS TOTALS
2015-2016
2016-2017
4
2
1
0
0
3
0
1
2
1
0
1

Futbol
Ioga
Patinatge artístic
Handbol
Gimnàstica rítmica
Atletisme

Àrea Temps Lliure

3
42

0
Handbol

1
2

1
USUARIS TOTALS 2016-2017
0
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Atletisme

0
Patinatge
artístic

Ioga

Futbol

0
1

Gimnàstica
rítmica

1

4
3
2
1
0

USUARIS TOTALS 2015-2016
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ACTIVITATS DURANT ELS CAPS DE SETMANA I LES VACANCES
Aquests han estat alguns dels plans que hem fet els caps de setmana, dies
festius, ponts i vacances, amb els menors que es troben a les llars de Minyones.
Alguns dels plans pels menors son més atractius que d’altres però sempre
intentem que estiguin el més entretinguts i divertits possible.
GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

Festa del dia dels reis.
Tallers nadalencs a Portals.
Patinatge a la pista de gel de Plaça Espanya.
Foguerons Sant Antoni i torrada Sant Sebastià.
Tallers petit Sant Sebastià de Palma.
Festa dels reis mags d’Ultima Hora al Palma Arena.
Cinema: Harry Potter 5.
Passam la tarda a Monkey Park del Festival Park.
Anem a Son Moix a veure jugar el Real Mallorca.
Visita Exposició Expo Jurassic.
Cinema al Festival Park.
Barridiades del parc de Son Rullan.
Espectacle de circ/teatre.
Cinema a veure Alvin y las ardillas.
Visitem la canera municipal, passejam es canets i anem a
dinar de buffet.
Excursió a Son Sellart.
Passejada per Valldemossa i berenam de xocolata amb
coques de patata.
Dia per Son Talent.
Musical de Peter Pan a l’Auditòrium de Palma.
Dinam al Diablito i després jugam al Monkey Park de
Festival Park.
Excursió a l’ermita de Llubí i dinam de torrada.
Anem al Ram i al parc del Poble Espanyol.
Parc del Secar de la Real.
Cinema Ocimax a veure Kung Fu Panda III.
Activitats esportives al camp de futbol de Sant Ferran.
Cinema a veure Los recuerdos de Marni.
Realitzam un taller a Abacus.
Excursió amb el tren i tramvia de Sóller.
Passam dos dies a l’Hotel Belleveu Club d’Alcúdia.
Anem a jugar a bitlles!
Anam a passar el dia de l’Àngel al Castell de Bellver.
Anam a passejar a Son Serra i dinam per allà.
Barridiades al parc de Ses Fonts.
Cinema El libro de la selva en 3D.
Fem crespells i senyorets de Pasqua.
Anem d’excursió amb catamarà per sa costa i dinam de
paella.
Dia per Marineland!
Dia de Sant Jordi; música per s’escorxador, activitats a
plaça Santa Pagesa.
Passejada per Cala Domingos.
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MAIG

Diada infantil de Trui teatre “Món de colorins”.
Cinema a Ocimax.
Visita al Magatzem Verd.
Activitats esportives al gimnàs Illes; body combat i jocs
d’aigua.
Excursió al castell de Sa Punta de n’Amer.
Taller de pizzes i galetes a Santa Maria al local
misrecetas.com.
Passem el dia al Parc de Katmandú.
Fira de Manacor.
Anem a veure el Circ Alegria.

JUNY

Passem el dia a Aqualand!
Diversió al Monkey Park de Festival Park.
Piscina i juguem al billar.
Cinema a veure “Tortugas Ninja”.
Col·laborem amb el Mercat “Fuerza para Álvaro”.
Dinem al PlayPark.
Dia per Hidropark (Alcúdia).
Visitem Marineland.
Dia de piscina i hotel Tolleric.
Cap de setmana d’hotel amb tot inclòs.
Visitem i passem el dia per la Reserva del Puig de Galatzó.

JULIOL

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.

AGOST

Festa d’espuma de les berbenes d’estiu.
Gimcana estiuenc.
Excursions amb bicicleta.
Sopars a la platja de la Colònia de Sant Pere.

SETEMBRE

Visita al museu Rafel Nadal Sport Xperience de Manacor.
Jocs infantils Plaça Misericòrdia més festa d’escuma al
Terreno.
Cinema a veure “Peter y el dragón”.
Visita guiada al Poble Espanyol.
Piscina i dinar a Ca’n Arabí (Binissalem).
Fira de la ciència ficció a Katmandú.
Juguem a la Sala Màgica d’Ocimax.
Diada a l’Sport Center Rafa Nadal.
Teatre a la plaça de la Misericòrdia.
Tarda al Monkey Park.
Festes de Son Carrió i partit de pàdel.
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OCTUBRE

Fira pagesa d’Alcúdia.
Diada infantil “Sonrisa Médica” a Santa Ponça; jocs, conta
contes, màgia, balls...
Excursió al cap de Formentor.
Visita a la granja d’Alcúdia.
Anem a la Fira de Teatre de Vilafranca; petites obres de
teatre, batucada, jocs de fusta al carrer...
Fireta d’Inca i Cursa Infantil.
Excursió Volta des General i berenada de coca amb
xocolata a Valldemossa.
Festa Halloween amb taller de cuina terrorífica,
maquillatge...
Festa Halloween a Marineland.
Cinema a veure “Cigüeñas”.

NOVEMBRE

Actuació del “Mago Pop” a l’Auditòrium de Palma.
Visita al Rancho Grande; veiem els animals i dinam de
torrada.
Anem al cinema d’Ocimax a veure Trolls.
Passem el dia i dinam de torrada a l’Àrea Recreativa
d’Esporles.
Dia per Palma Jump.
Cinema a veure “Animales fantásticos”.

DESEMBRE

Encesa de llums de Nadal i sopar a fora.
Festa del Pare Noel de la Fundació Graham a Alcúdia.
Presentació del Recreatiu Manacor i torrada.
Anem al circ!
Activitats infantils a Ikea.
Festa del Pare Noel de C&A.
Festa “Los Reyes Magos de verdad”.
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6. EQUIPS DIRECTIU, TÈCNIC, EDUCATIU I PROFESSIONAL
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 i Responsable
de Qualitat Minyones II
Coordinadora
Minyones
III
i
Responsable de Qualitat Minyones III
Psicòloga
Responsable de Qualitat Minyones I

Alba Corrales Berjano
Magdalena Castellano Duran

EQUIP EDUCATIU i 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
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
Magdalena Castellano Duran
Marta Antònia Servera Matamalas
Anabel Carrilo Lucía
Catalina Roca Soler
Maria del Mar Pardo Veny
Rut Marinné Bonnín
Carles García Esteva
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
Els equips educatius separats per cases es reuneixen amb l’equip directiu un
dimarts cada mes. A més els equips educatius es reuneixen també un cop al mes
per planejar i avaluar objectius i per parlar de les actuacions i activitats fetes o que
s’han de dur a terme amb els menors.
Llavors entre dues i tres vegades a l’any es reuneixen els tres equips educatius
amb l’equip directiu quan es tracta de començar i acabar el curs escolar i abans de
les vacances d’estiu.
A més durant les formacions que es duen a terme a la Fundació Minyones es
reuneixen tots els membres de les tres llars per així tenir els mateixos
aprenentatges i seguir una mateixa línea educativa.
L’equip directiu també es reuneix un cop al mes per parlar de temes que afecten a
les tres llars i al funcionament de la Fundació.
L’equip responsable de Qualitat també s’ha reunit cada 4 mesos aproximadament
per anar avaluant el sistema i millorar tot allò que creiem que ens pot ajudar a
treballar de forma més pràctica i dinàmica. A més hem fet una auditoria interna i
una externa on se’ns va felicitar per la feina feta fins aleshores i ens tornaren
certificar un any més com a empresa de Qualitat.
L’ordre dels dia de les reunions d’equip educatiu amb equip directiu ha estat centrat
en la situació dels infants que tenim acollits, el seu dia a dia, els seus desitjos de
futur, la possibilitat del retorn amb la família pròpia, possibilitats d’adopció i/o
acolliment, procés d’adaptació, pla de cas, situació legal i judicial dels seus
expedients familiars, 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. Aquest any afegirem una nova àrea
que és la psiclògica a la llar ja que el paper que representa la psicòloga en el dia a
dia dels menors i la seva perspectiva i visió de com està el menor ens ajuda en les
diferents actuacions cap a aquest.
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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
16
8
3

Convocades
22
6
9

Total
38
14
12

1
0

10
2

11
2

Reunions amb altres organismes
Sol·licitades

Convocades

Total

25

40
35
30
25
20
15
10
5
0

20
15
10
5
0
IMAS

SIF (Servei
Col·legis
Infància i (Tutories amb
Família)
el coordinador
de Minyones)
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Comissió
d’infància
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7. FORMACIÓ DELS EQUIPS DE TREBALL
Aquest any 2016 els cursos que s’han fet han tengut bastant bona acceptació entre els
treballadors, han estat cursos interessants i relacionats amb la nostra tasca. L’únic que
no va ser allò que s’esperava va ser el curs sobre la intervenció en la resolució de
conflictes, pensem que perquè estava més enfocada a menors adolescents i no al
nostre perfil.
Necessitat
detectada
Formació en
manipulació
d’aliments

Denominació de
curs
Manipulador
d’aliments

Formador

Data realitzat

Objectiu del curs

Juan Luis Sánchez
Berrocal- Fundació
Amés

02-02-2016

Formar al personal de
com manipular els
aliments per poder
servir dinars, berenars i
sopars als menors.

Saber què hem
de fer amb els
nins que tenen
trastorn de vincle
i es senten
insegurs per no
saber què
passarà.

Labilitat emocional i
trastorn del vincle

Alba Corrales
Bejarano
(psicòloga
Minyones)

26-04-2016

Conèixer què és la
labilitat emocional,
repassar els termes
més importants de
trastorn del vincle i
saber com actuar
davant aquestes
situacions.

Estar al dia dels
canvis en la nova
llei de protecció
dels menors.

Taller de la nova
llei de protecció de
la infància

Juanjo Sánchex i
Toni Castell
(especialistes del
departament jurídic
de l’IMAS)

03-05-2016

Donar a conèixer les
implicacions de la nova
llei de protecció a la
infancia; s’expliquen
nous conceptes.

Conèixer
dinàmiques a dur
a terme amb els
infants alhora de
solucionar
conflictes entre
ells.

La intervenció breu
i estratègica en la
resolució de
conflictes entre
al·lots

Anna Salapsicòloga
especialista

25-05-2016

Donar estratègies de
solució de conflictes
amb la participació dels
infants i adolescents
dels centres
residencials.

Conèixer els riscs
laborals
relacionats amb
la nostra feina.
Millorar la nostra
tasca diària.

Formació en riscs
laborals

Quatre Illes

14-06-2016

Formar al personal nou
en riscs laborals.

Encontre
Professionals; La
intervenció amb
infants i
adolescents amb
trastorns de
conducta.

Oriol Lafau

9 i 10 novembre Continuar amb
2016
l’aprenentatge de la
intervenció feta a
l’Encontre de l’any
passat.

Pel curs següent seria interessant poder treballar el conflicte intern dels educadors
referent al rol personal i professional i la necessitat de distingir els dos espais per així
evitar l’estrès a la feina i el malestar que ens poden provocar aquests conflictes.
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8. NOVA PÀGINA WEB DE LA FUNDACIÓ MINYONES
Actualment la majoria de les persones cerquen referències i informació
mitjançant les noves tecnologies, és per això que la Fundació Minyones decidirem
posar en marxa una pàgina web per poder donar a conèixer les nostres arrels, la
nostra història i les activitats que fem actualment.
A www.fundaciominyones.com ens donam a conèixer de manera senzilla i
oberta i expliquem com és el nostre funcionament i la nostra realitat. Mitjançant un
passeig virtual per les nostres llars, les persones interessades poden veure com
treballem i com ens organitzem.
Així com també donem a conèixer la nostra Política de Qualitat, els nostres
valors com a Fundació dedicada a la infància i al seu benestar i tot allò relacionat
amb els menors amb els quals treballem.
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9. CONCLUSIONS
Durant l’any 2016 s’ha constatat el canvi que es ve donant, aproximadament
des de la darrera dècada, cada vegada és més important el treball amb les
famílies pròpies, ja que el més habitual és el retorn dels infants que hem atesos
amb elles, durant aquest any, de les 14 baixes que hi ha hagut a la Fundació
Minyones, 10 han estat un retorn o bé amb els pares, o bé amb els germans
dels pares.
Respecte a les altes, durant el 2016 n’hi ha hagut 11. De les 11, 4 han
ingressat directament sense passar pel centre de primera acollida. D’aquestes
4, una ja havia estat amb nosaltres i torna a ingressar després d’un fracàs de
l’acolliment pre-adoptiu. Els altres tres són fracassos de famílies CANGUR,
famílies col·laboradores del servei que no han pogut o no han sabut continuar
amb la tasca reparadora i educativa que tenien encomanada. Ja fa anys que
venim alertant de la perillositat en la proliferació d’acolliments d’infants de
moltes edats, problemàtiques i plans de casos diferents, bé sigui per la poca
aptitud que tenen, pels pocs recursos que se’ls donen des de l’IMAS, poca
supervisió... la causa no la sabem, el que sabem és que els ingressos a centres
d’infants provinents d’aquestes famílies cada vegada és més habitual i se li ha
de cercar solució.
Com venim fent els darrers anys, donem molta d’importància a la formació
dels equips educatius, i especialment en els cursos que ens permeten incidir
directament en la nostra tasca diària envers als menors que atenem. Igual que
ja férem l’any passat, tot el personal educatiu té almenys 4 hores mensuals de
formació obligatòria.
Aquest any hem aconseguit, també per la bona voluntat dels terapeutes i del
personal de visites, que la majoria de cites amb el SIF i visites fossin hores no
escolars, tot i això, encara no podem dir que cap infant ha de deixar l’escola per
anar al psicòleg o a una visita amb un/a familiar.
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10.

PROPOSTES DE MILLORA

1-. Com hem destacat a les conclusions, el motiu més habitual de baixa d’un
infant a centre, és el retorn familiar, per tant, pensem que el que hem de fer
nosaltres és anar adaptant-nos a les necessitats que van sorgint, i això n’és
una.
Des de sempre, pel perfil i edat de nins i nines que atenem, la Fundació
Minyones ha estat especialitzada en processos d’adopció. Pensem que una
proposta de millora de cara al futur ha de ser, sense deixar la mencionada
especialització en els processos d’adopció, anar intensificant la nostra feina amb
les famílies pròpies per intentar donar les màximes garanties als retorns
familiars
2-. Continuar en la formació de tots els professionals que intervenen en el dia
a dia per intentar dotar-los d’eines i estratègies que permetin treballar amb els
infants, entendre’ls, educar, vincular, posar límits, empatitzar... amb tendresa i
fermesa.
3-. Temporalitat: Aquesta proposta de millora va més dirigida a l’IMAS que a
nosaltres mateixos, ja que pensem que aquest tema el tenim ben clar. Un any
per un infant de 6 anys no és el mateix que un any per una persona de 40 anys.
Per poder fer que aquesta proposta ens afecti també a nosaltres, ens
comprometem a insistir davant les institucions i professionals que faci falta per
tal d’acurçar el temps durant el qual es ratifiquen totes les mesures.
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