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1. LA FUNDACIÓ MINYONES
Tot i que la Fundació Minyones és de les més antigues que es troba encara
en funcionament, una de les nostres metes és la de millorar dia a dia la feina que
fem amb els menors que ens arriben i adaptar-nos a tots els canvis necessaris per
seguir en aquesta labor. És per això, que tots 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 nostra feina.
Com 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 tots l’esforç que està en les nostres mans per intentar cobrir les
seves necessitats bàsiques i complir els desitjos
que puguin millorar la seva estada a les llars.
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, ajudant-los a créixer i desenvolupar-se de
manera sana.
En relació a la part organitzativa de la Fundació Minyones, enguany ens hem
seguit certificant en l’àrea de Qualitat, i ens hem anat adaptant a la nova ISO
9001:2015 que fa que la part directiva estigui més implicada i sigui paper important
d’aquesta tasca qualitativa.
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 2017.
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2. UNA FUNDACIÓ, TRES LLARS DE PROTECCCIÓ
Com ja és sabut, la Fundació Minyones està constituïda per tres llars de
protecció 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 a superar les dificultats i a aprendre a construir el
seu futur.
La nostra manera de funcionar és la de treball en equip per àrees, és a dir,
cada educador o auxiliar s’encarrega de l’organització i el bon funcionament d’una
àrea específica relacionada amb els infants, aquestes són: àrea escolar, àrea
sanitària, àrea de menors i família i àrea de Qualitat. Totes aquestes relacionades
entre sí, fan que tot l’equip pugui estar implicat en el desenvolupament i millora de
tots els nostres infants. La figura de la coordinadora de la llar és molt important per
cohesionar i coordinar les tasques de cada un. Els infants, coneixedors del sistema
i els seus responsables, parlen de les seves inquietuds amb el responsable de
l’area corresponent o amb qui tenen més vincle.
Aquesta tasca és possible gràcies al contacte personal i, sobretot a l’eina del diari i
les xarxes de comunicació com el whatsapp, fonamentals pel bon funcionament de
la llar.
Cada educador té dos o tres infants assignats per complimentar el seu SERAR
recollint la informació del Diari, eina imprescindible al dia a dia de les nostres llars,
on els responsables d’àrea i els educadors i auxiliars de torn reflexen el que ha
passat durant el dia.
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
setmanalment a 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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ORGANIGRAMA FUNDACIÓ MINYONES
PATRONAT

DIRECTOR

COORDINADORA
SA VILETA (1/2)

COORDINADORA
ESCORXADOR (1/2)

RESPONSABLE
QUALITAT (1/2)

RESPONSABLE
QUALITAT (1/2)

EDUCADORS (2)

COORDINADORA
LLUIS MARTÍ (1/2)

TREBALLADORA
SOCIAL (1/2)

RESPONSABLE
QUALITAT (1/2)

AUXILIARS
EDUCATIUS (2)

PERSONAL DE
SERVEI

1. Equip Tècnic: Director, Presidenta Patronat, Coordinadors/es, Psicòloga/psicòleg i Treballador/a social.
2. Equip Educatiu: format pels membres de l’equip tècnic, més els educadors i auxiliars educatiu.
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PSICÒLOGA
(1/2)

FUNDACIÓ MINYONES. Memòria any 2017
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.

2) Involucrar a les famílies, sempre que sigui possible, 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 formacions i reciclatges
constants, atenent amb molta diligència tot allò que afecti a la nostra
millora.



Relacionant-nos amb altres centres per tal de compartir inquietuds i
trobar-ne solucions.

5) Integrar els nins i nines en el barri on viuen amb nosaltres.
6) Preparació psicològica dels infants en funció dels programes d’intervenció.
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.
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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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6. QUÈ APORTEM LES MINYONES ALS MENORS QUE ARRIBEN A
LES NOSTRES LLARS?
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 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 els menors el sentiment de solidaritat i
cooperació, afavorint els valors ètics i morals.

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.
Els menors a les nostres llars poden utilitzar el seu temps lliure a realitzar les
activitats a la llar que més els interessin; jocs de taula, escoltar música, jugar amb
les juguetes, patins o la pilota al pati, dibuixar, llegir... Totes aquestes activitats les
poden fer una vegada han fet el seu temps d’estudi o no tenguin programades les
activitats extraescolars que, a principi de curs trien per participar-hi. Entre aquestes
hi ha la pràctica d’esports com futbol, atletisme, gimnàstica rítmica o esportiva,
patinatge, judo, psicomotricitat... tot en funció de l’elecció del nin/a o de l’edat
d’aquest/a.
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Les activitats en grup, solen anar encaminades a gaudir de les activitats que
es puguin realitzar en motiu de les festes de Palma o dels pobles del voltant,
excursions, cinema, teatre, activitats infantils o qualsevol esdeveniment en el qual
sapiguem que els hi pot agradar. Aquestes activitats solen realitzar-se en cap de
setmana, que és quan tenen més temps d’oci.
Aquest és el resum d’activitats fetes durant l’any 2017:

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

Excursió a s’Arenalet d’Aubarca (Artà) i quedam a dormir
al Refugi!
Monkey Park
Curses d’atletisme a Calvià.
Tarda de jocs de taula, manualitats, Sing Star i Just
Dance amb la Play.
Dia per foravila i dinar de torrada.
Anem al cinema a veure Vaiana.
Activitats infantils al Sant Sebastià Petit de Palma.
Barridiades a Son Gotleu.
Excursió i torrada a s’Ermita de Llubí.
Parc de Sa Riera, Parc de Ses Estacions.
Dinam a l’Skalop.
Visita al museu Dic de l’Oest.
Excursió i dinam d’entrepans a sa comuna de Bunyola,
Passem el dia al Palma Aquarium.
Anem de Fira, veiem un passacarrers, amb gegants,
castells, dracs i batucada.
Passem la tarda al Ram.
Disfresses Rueta Palma.
Dinem a fora, El Sol a Son Serra de Marina, jocs a la
platja.
Visita a les Coves del Drac.
Excursió a Son Real.
Competicions d’atletisme.
Cinema a veure La Bella y la Bestia.
Visita al Safari Zoo.
Dinem al WOK.
Excursió a Sa Calobra; dinem per allà.
Sortida amb el tren de Sóller.
Barridiades a La Soledat.
Diada de Sant Jordi al Castell de Bellver; anem a
comprar un llibre i veiem els Castellers.
Diada al Jungle Park.
Teatre; anem a veure Els tres porquets.
Barridiades d’Arxiduc Lluís Salvador i dinem a l’Skalop.
Anem al WOK a sopar.
Jocs i concursos d’aigua.
Sortida al Parc de Galatzó.
Passem el dia per la Platja de Ciutat Jardí, pesquem i
fem jocs a l’arena.
Son Talent i Hipòdrom a veure les carreres.
Anem a fer un gelat al Festival Park i Monkey Park.
Dia de piscina a foravila.
10
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JULIOL

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

Anem a la piscina de Ca n’Arabí a Binissalem.
Cala Comtessa.
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’espuma de les berbenes d’estiu.
Gimcana estiuenc.
Excursions amb bicicleta.
Sopars a la platja de la Colònia de Sant Pere.
Anem a veure l’exhibició de gimnàstica esportiva al CF
Es Collerense (Coll d’en Rabassa).
Passem el dia a ca n’Arabí i dinem per allà.
Volta amb bicicleta al Parc de la Mar.
Fira del Meló a Vilafranca.
Diada infantil a Palma amb activitats acrobàtiques i
gegants.
Taller de cuina a les llars; pizza i bombons.
Activitats de la Fira de l’Esport “Fit Salut” al Parc de la
Mar.
Excursió a “Es Camell” d’Escorca.
Fira de les Cultures al Parc de Sa Riera; han fet activitats
de Capoeira, batucada i manualitats.
Diada de “La Sonrisa Médica” a Calvià; boti boti,
espectacle de màgia i shows infantils.
Fem bunyols!
Cursa d’atletisme i ens conviden a dinar de fideuà.
Tallers de Halloween; decoració i màscares de por.
Excursió a les Fonts Ufanes a Campanet.
Excursió al Castell d’Alaró.
Dinem al buffeet Menestralia i voltem pel Magatzem
Verd.
Visitem les coves dels Hams.
Teatre a Mar i Terra.
Anem a jugar a bitlles i cinema.
Anem a voltar amb bicicletes al Parc de la Mar i dinem al
Mc Donald’s.
Visita a Natura Park.
Cinema a veure Wonder.
Festa de Nadal i Pare Noel a Calvià.
Anem a l’Auditòrium a veure el musical La Bella y la
Bestia.
Festa del Pare Noel de la Fundació Graham a Pollença.
Festa del Pare Noel de C&A.
Festa “Los Reyes Magos de verdad”; xocolatada.
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També tenim a la nostra disposició una psicòloga a jornada completa que ve
setmanalment a cada llar per poder tenir una visió més clara d’allò que li preocupa
al menor o també que ens pugui ajudar a entendre alguns dels comportaments que
tenen els nostres infants i trobar-li respostes i noves maneres d’actuar que facin
que el menor es senti protegit i segur a les nostres llars.
Els veu individualment, no cada setmana a tots, però si que intenta prioritzar
als infants que considerem ho necessiten més. Col·labora conjuntament amb els
psicòlegs del SIF i està en contacte amb aquests per seguir una mateixa línea.
També, quan és possible, treballa amb tot el grup de menors de cada llar per fer
activitats conjuntes i així millorar la relació entre ells i aconseguir una millor
convivència.

A la pàgina web www.fundaciominyones.com ens donam a conèixer de
manera senzilla i oberta i expliquem les nostres arrels, la nostra història, les
activitats que fem actualment, 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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7. PROGRAMES AMB ELS QUE TREBALLEM
Des de la Fundació Minyones, i sempre basant-nos en la nostra filosofia,
funcionem amb els següents programes de treball amb menors i família.
Relacionats amb els MENORS:
o Programa de prevenció d’abús sexual
Introducció i Justificació:
Assumim la importància de la sensibilització i la detecció envers l’abús
sexual infantil per a prevenir una possible agressió i re-victimització
secundària del nostres infants. Especialment, tenint en compte la població de
risc que atenem (nins institucionalitzats, amb discapacitats cognitives i/o
emocionals provinents de contexts desestructurats amb un alt percentatge
de maltractament, així com per haver patit experiències prèvies d’abús)
entenem que és necessari treballar d’una manera específica amb els infants
aquest tema.
Resum de la intervenció i conclusions:
El conte “Estela grita fuerte” ha demostrat ser una eina útil per a treballar la
prevenció dels abusos sexuals i poder parlar de forma oberta de les
diferències entre el bon tracte i el maltractament per part dels adults cap als
nins, aspecte essencial en el context on desenvolupem la nostra tasca.
S’han complerts els objectius que es pretenien assolir després de les
diferents sessions desenvolupades.
Es destaquen els següents; el poder diferenciar el que són bons secrets que
es poden guardar i quins són perillosos, poder distingir entre adults de
confiança, a parlar d’emocions com la culpabilitat i la vergonya i per últim, a
poder diferenciar les situacions d’alarma que es van presentant de manera
simbòlica, esperant que aquests recursos adquirits es puguin generalitzar en
el seu dia a dia.
Arrel de treballar amb aquest conte, es varen destapar una sèrie de
conductes sexualitzades que estaven ocorrent en les nostres llars i així es va
començar a prioritzar la importància de treballar en el dia a dia en la
prevenció de situacions de risc, i en l’adquisició de més competències
professionals en l’àrea d’intervenció afectiva-sexual per part dels educadors.
Es contempla en un futur pròxim posar en funcionament un programa
d’educació afectiu sexual dirigit als infants residents per complementar el
programa de prevenció d’abusos.
Com a possible millora i per a futures intervencions es planteja fer grups més
petits i per edats per adaptar més els continguts i enriquir els tallers. També
pel perfil de la població atesa serien més profitoses intervencions més
individualitzades que solen funcionar millor.
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o Programa d’atenció en crisis.
Introducció i Justificació:
El programa d’ intervenció en crisi tracta de protocol·litzar unes eines que
tenen com a objectiu el control de la conducta, abordant els components
emocionals i cognitius que produeixen les crisis. És una eina educativa, i en
gran part terapèutica, provinent de les metodologies psicoterapèutiques, que
ha demostrat la seva utilitat dins el context de l’acolliment.
Cerca el mateix objectiu que la modificació de conducta però, a diferencia
d’aquesta, a més del canvi conductual tracta de modificar els factors
emocionals i cognitius del propi infant.
És primordial que tots els educadors coneguin la definició i els components
d’una crisis i que puguin tenir uns criteris similars a l’hora d’avaluar i
intervenir davant d’aquestes.
L’efecte que persegueix és afavorir un bon clima general a les llars, dotar als
professionals amb eines i que puguin intervenir amb més seguretat i
professionalitat.
La utilització d’aquest protocol i la reflexió sobre les intervencions pretenen
ser una eina d’aprenentatge i debat sobre els models de treball davant les
reaccions i emocions dels professionals per tal de millorar-les. S’intenta
enquadrar les crisis en un marc de comprensió i entenent-les com una
oportunitat per treballar i establir una relació més estreta que permeti canvis i
noves experiències amb els infant. La importància de poder fer una
adequada intervenció és de vital importància perquè és durant les crisis quan
les emocions afloren, se permeabilitzen les barreres defensives i quant hi ha
més facilitats per arribar al fons emocional i cognitiu del nin.
Resum de la intervenció i conclusions:
En conclusió, es va elaborar aquest programa i en concret el protocol
d’intervenció per tal de poder sistematitzar les actuacions davant una crisis i
que els treballadors de la fundació poguessin adquirir majors competències i
seguretat en les seves intervencions.
Per tal d’avaluar els resultats obtinguts durant el curs 2016-2017 la psicòloga
de la llar va passar uns qüestionaris a tots els treballadors de la fundació.
A continuació presenta un resum de les conclusions que ha pogut extreure;
Els tres ítems avaluats el qüestionari varen ser: en primer lloc, si
consideraven útil el protocol elaborat, en segon lloc si entenien millor la
definició i funcionament d’una crisis i per últim, si sentien que els hi havia
ajudat per adquirir majors competències i seguretat.
En relació al primer ítem (utilitat del protocol elaborat) un 5’5% ho ha trobat
sols útil per millorar les seves intervencions i l’elevat 94,5 ho ha considerat
molt útil. Aquest 5,5% considerava que s’havia de treballar de manera més
pràctica adaptant el protocol a cada nin.
En el segon ítem que avaluava la comprensió i funcionament dels episodis
de crisis, la meitat considera aquest objectiu assolit i l’altra meitat considera
que no està assolit al 100%, per això proposen que es realitzin més
formacions de manera continuada per acabar d’assolir-ho.
Per acabar, la darrera pregunta avaluava si consideraven que havien adquirit
majors competències i seguretat en les intervencions. El 94,5% considera
que ha adquirit més competències i seguretat i sols un 5´5% pensa que
necessita més temps per assolir aquest objectiu; aquests proposen anar
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refrescant el protocol de manera més freqüent i treballar en les reunions
d’equip els casos més complexes.
En general podem concloure que ha estat una eina útil per sistematitzar i
uniformitzar les intervencions en crisis de tots els treballadors de la fundació;
però que és necessari seguir treballant en individualitzar les intervencions,
adaptar els protocols en funció dels diferents perfils i tipus de crisis i tenir en
compte en quin moment del procés es troba l’Infant.
o Programa d’atenció seguiment psicològic
Introducció i Justificació:
La Fundació compta amb una psicòloga a jornada completa per a dur a
terme el programa d’atenció i seguiment psicològic de les tres cases. Una
gran part de la tasca desenvolupada va dirigida a orientar i objectivar les
actuacions educatives, de la millor manera possible, pel benestar dels infants
que atenem.
La necessitat d’aquest programa es justifica pel perfil de població atesa; nins
i nines amb seqüeles, més o menys visibles, causades per la situació de
desprotecció viscuda.
Es valora la importància de comptar amb la psicòloga dins l’equip per així
crear un ambient terapèutic que intenti pal•liar les experiències tan adverses
de les quals provenen aquests infants. L’objectiu principal és poder afavorir
un procés de creixement saludable i prevenir la re-victimització del menors
als que atenem durant la seva estada.
Resum de les intervencions i conclusions:
En conclusió, l’objectiu d’aquest programa és donar un suport i seguiment
psicològic als infants atesos per la Fundació. També poder detectar les
necessitats dels menors i/o famílies i treballar amb tot l’equip per a poder
cobrir-les, en coordinació amb els altres serveis de la xarxa. La seva finalitat
és orientar i objectivar les actuacions educatives de la millor manera possible
pel benestar dels infants.
El primer eix del programa és la coordinació amb els equips a les reunions
mensuals, formacions i espais que es creïn per a aquest efecte.
En concret, l’any 2017 la psicòloga ha treballat amb tot l’equip de
professionals dues temàtiques; l’atenció en crisis i com intervenir davant
conductes sexualitzades.
Quant a l’atenció en crisis es poden consultar els resultats al programa
específic presentat.
En relació a la intervenció en conductes sexualitzades, l’objectiu que es va
plantejar era un canvi de mirada i d’intervenció front a aquesta problemàtica.
En primer terme, es va realitzar una formació general, abans de l’estiu, i com
es va detectar la necessitat de profunditzar i individualitzar les intervencions
per cases, es realitzà una formació a cada una d’aquestes amb els diferents
grups de treballadors.
Es va entregar un qüestionari a tots els treballadors per avaluar quatre ítems.
La primera pregunta demanava si la formació al llarg del curs havia respost
les seves expectatives i necessitats. Un 83% considerava que la formació
havia respost a les necessitats i expectatives sobre aquesta temàtica.
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El % restant apuntava a la necessitat de tenir més espais de treball amb la
psicòloga per a aplicar els continguts teòrics a la pràctica diària.
La segona qüestió que es volia avaluar era si els treballadors consideraven
que el nombre d’hores i el material havia estat suficient. Un 72,3% opinava
que eren necessàries més hores per anar refrescant els continguts i
individualitzant les intervencions. Les
dues darreres preguntes feien
referència a valorar si creien que havien assolit majors competències i
seguretat a l’hora d’intervenir, i si consideraven assolit l’objectiu que ens
plantejàvem (un major coneixement sobre l’origen, detecció i intervenció en
aquesta àrea). Així doncs, un 88,9% considerava que s’havia assolit
l’objectiu, recalcant que havien fet un canvi de mirada i es trobaven més
preparats per detectar i prevenir aquestes conductes. El % restant opina que
és un tema molt ampli i que seria necessari més temps per a què es pugui
assolir l’objectiu completament.
Per acabar, en relació al darrer ítem el 100% considera que ha adquirit
majors competències i seguretat a l’hora d’intervenir en la problemàtica
abordada.
En resum, com a millora de cara al futur, es podria plantejar la possibilitat de
poder trobar més espais de treball entre els educadors i la psicòloga per
profunditzar i treballar els casos de manera més detallada.
El segon gran eix del programa de seguiment psicològic és la intervenció
amb els infants acollits.
El 90 % dels menors residents a les nostres llars està en tractament en el
servei d’infància i família, pel que l’atenció psicològica es duu en coordinació
amb el terapeuta assignat. La psicòloga fa un seguiment des de la llar i
intenta donar continuïtat al treball terapèutic des de l’àmbit del context
residencial. En els casos que no son derivats al SIF, en concret durant el
2017 hi va haver 4 casos, s’intervé de manera més freqüent i intensiva des
de la llar.
Durant l’any 2017 la psicòloga ha realitzat una avaluació psicològica de tots
els menors atesos a la fundació. La finalitat d’aquesta és detectar les
necessitats en totes les àrees de desenvolupament que han pogut quedar
impactades per la situació de desprotecció viscuda.
A nivell general, es detecta la presència d’indicadors de trauma en
pràcticament la totalitat dels casos. En l’àrea cognitiva, sorgeixen moltes
dificultats en les funcions executives (en la majoria dels casos la capacitat
atencional és troba alterada), en l’aprenentatge i encara que menys
freqüents, en el llenguatge.
Per a poder coordinar les intervencions i pal·liar les dificultats detectades,
durant aquest darrer any s’han dut a terme un major nombre de reunions
amb els tutors orientadors dels centres escolars. En total, en 10 casos han
estat necessàries reunions amb diferents periodicitats, segons els casos.
També, en tres casos s’han fet informes amb la problemàtica específica de
cada infant per a poder adaptar-hi les necessitats curriculars.
Les àrees on les seqüeles són més visibles i es treballa més intensament
són les àrees de personalitat, l’afectiva i la social. El 90% de la
simptomatologia detectada correspon a alteracions vinculars, de la regulació
emocional i del comportament, així com alteracions en l’autopercepció. Cal
afegir els processos de dol menys o més intensos depenent del cas.
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El tercer i últim eix de l’atenció psicològica és el treball realitzat amb les
famílies, siguin biològiques quan hi ha un retorn previst, o acollidores i/o
adoptives.
En concret, durant el 2017 es va realitzar el seguiment de tres famílies. En
una d’elles la intervenció anava dirigida a recolzar el procés de reunificació
familiar i en les altres dues era ajudar en el procés d’acoblament a la nova
família (els dos casos eren d’acollida).
Relacionats amb les FAMÍLIES (Biològiques i d’Acollida i/o Adopció):
o Programa d’acompanyament a les famílies biològiques,
d’acollida i/o adopció
Introducció i Justificació:
Aquest programa està dirigit tant a famílies biològiques, quan hi ha
possibilitat que els seus fills retornin amb elles a casa, com amb les famílies
d’acollida i adopció que inicien l’aventura de ser les famílies d’aquests
menors que no tenen possibilitats de retorn.
Tant amb uns com altres, el que fem des de la llar, és acompanyar-los en
aquest procés, resoldre dubtes i respondre preguntes que sorgeixen durant
el procés d’acoblament, a més de donar el suport necessari perquè es pugui
complir l’objectiu de benestar dels menors.
Resum de les intervencions i conclusions:
Durant l’any 2017 hem treballat amb dues famílies per retorn familiar, una a
la llar de l’Escorxador i l’altra a la llar de Lluís Martí. Tant amb una com l’altra
hi ha hagut un contacte estret amb els pares, tot i que, en un principi, ens va
costar arribar-hi perquè eren famílies amb moltes inseguretats i pors envers
la situació de tutela dels seus fills.
Tot i així, una vegada establert el pla de feina, i construït el vincle, tant una
família com altra s’han mostrat molt col·laboradores i hem pogut arribar als
objectius plantejats.
És destacable el fet que, una vegada fet el retorn, les famílies segueixen en
contacte amb la llar, ens segueixen cercant quan tenen algun dubte i es
troben agraïts de la feina compartida.
En relació a les famílies d’acollida i/o adopció, hem treballat amb 5 famílies,
una d’elles per adopció i la resta per acollida permanent.
Amb algunes d’elles hem treballat més estretament, des de la llar, per la
confiança que aquests pares dipositaren amb nosaltres. D’altres famílies,
amb el suport de l’IMAS i el contacte esporàdic en les recollida i tornada del
menor a la llar, va ser suficient pel bon acoblament.
Amb les famílies amb qui si hem tengut contacte més directe, podem dir que
l’experiència és molt bona, ja que ens alegra saber, després d’un temps, els
avanços que fan els menors i veure com, finalment, en un entorn familiar bo,
el menor pot arribar a estar content i ser feliç, i així ens ho demostren veientlos a fotografies, vídeos o visites que ens fan a la llar.
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o Programa de visites supervisades.
Introducció i Justificació:
Les visites supervisades permeten als progenitors i a altres familiars sense
custòdia mantenir contactes amb el/s menors en un ambient segur.
A la Fundació Minyones es prioritza el benestar i comoditat dels menors, per
això, en els casos en què les visites no són conflictives es duen a terme a la
llar on resideix/en el/s menor/s en qüestió, evitant així que s’hagin de canviar
d’ambient o hagin de ser supervisats per un adult que no coneixen, podent
condicionar així les seves conductes (tant dels menors com dels adults). A
més, d’aquesta manera també s’afavoreix al vincle i tracte dels educadors
amb les famílies, possibilitant una relació d’ajuda i major col·laboració en el
procés dels infants.
Tractament de la informació i Conclusions:
La informació extreta de les visites es útil per poder dur a terme un
seguiment de les relacions del menor amb els familiars, també de com es
senten ambdues parts i de quina manera evoluciona el cas, per tenir
informació per a futures intervencions. La informació d’aquestes visites
queda registrada en la documentació del SERAR de cada menor, servint de
comprovant en cas d’incompliment en les visites, impuntualitat o condicions
inadequades.
Amb el registre de visites durant l’any 2017 s’ha comprovat que augmenta de
confiança i seguretat, així com també el vincle entre el menor – familiar –
professional que supervisa. Afavorint d’aquesta manera les futures
intervencions.
No ens hem trobat amb cap cas de conflictivitat ni tampoc amb la necessitat
de suspendre cap visita, ara bé, sí que ha estat necessària la intervenció per
reconduir situacions inadequades, o per prendre decisions d’espaiar les
visites. Així i tot el balanç és positiu.
o Programa de famílies volum.
Introducció i Justificació:
El Programa de Famílies Volum pretén que un nombre de nins i nines de les
nostres llars puguin gaudir d’un temps fora d’aquesta amb persones o
famílies voluntàries que volen dedicar part del seu temps lliure per estar amb
els nostres infants i realitzar diferents activitats, com poden ser excursions,
sortides culturals, practicar esport, passar temps en família, activitats d’oci...
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Aquest programa està pensant per a les següents situacions en que es
troben els nostres menors:
-

-

Menors que no tenen cap tipus de contacte familiar, és a dir, no tenen ni
sortides ni visites amb cap persona externa a la llar a l’espera d’una
família adoptiva o d’acollida i degut a l’edat es preveu difícil que en
puguin trobar alguna.
Menors que es troben en un procés d’indecisió degut a que una família
adoptiva o d’acollida no els convenç o no es senten preparats i tampoc
poden estar amb la seva biològica.

Tractament de la informació i Conclusions:
La documentació obligatòria és entregada al Servei de Menors en forma de
fotocòpies o originals quant calgui. Sempre que sigui necessari, i per tal
d’anar tots en la mateixa línia, la treballadora social comparteix aquella
informació que considera oportuna tant a la família o persona com a l’equip
professional per tal que el menor no rebi missatges contradictoris, es
segueixi una mateixa línia educativa i, en definitiva, els menor es senti recollit
i reconegut per a tots els que formem part del procés.
Durant l’any 2017 hem funcionat amb tres volums, i l’experiència és molt
positiva ja que, en alguns casos, aquestes sortides ajuden als menors a
assumir la seva realitat, a veure que hi ha entorns familiars molt agradables,
a compartir el temps amb altres, a gaudir d’oportunitats fora de la llar i, fins i
tot, poden ajudar a decidir-los envers el seu futur immediat.
Relacionats amb els TREBALLADORS:
o Programa de formació interna i externa
Introducció i Justificació:
Unes de les principals funcions de la Fundació Minyones és la implementació
d’un programa de formació contínua el més complet possible per adequar la
pràctica educativa al context que ens trobem. El reciclatge de nous
coneixements i tècniques per fer aquesta tasca de la manera més
professional possible és molt important per a una bona pràctica educativa,
així com per a motivar als treballadors millorant les seves competències
professionals i donant-los un espai de millora personal i professional.
És per això que, marcat pel nostre Sistema de Qualitat, mitjançant les
reunions d’equip tècnic i educatiu; detectem, valorem i analitzem quins
poden ser els temes més necessaris i interessants per a poder proporcionar
als treballadors les eines i els coneixements que ens seran més útils pel dia
a dia de les llars.
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Tractament de la informació i conclusions:
Una vegada ha finalitzat el curs, sigui quina sigui la seva naturalesa i
metodologia, es passa a cada participant un breu qüestionari per valorar-ne
si la formació que s’ha fet ha estat útil, si l’objectiu del curs s’ha complit i si el
material i les hores han estat les adequades i suficients, per després
conèixer si la formació donada ha estat profitosa, o si és necessari tornar-la
a fer perquè l’empresa formadora no ha complit amb els requisits que li
demandàvem.
En relació a les formacions fetes el 2017, en general tenen bona acollida
entre el personal de la Fundació ja que, sobretot les formacions internes
estan relacionades amb aquelles mancances que podem tenir com a
educadors o que tenen a veure amb la nostra tasca i la millora d’aquesta.
Férem un curs de tècniques de modificació de conducta que si va aportar
diferents tècniques i, algunes d’elles han tret resultats positius durant el curs
passat. Així i tot, el segon curs que férem relacionat amb la contenció física i
emocional, en general, va decebre bastant, ja que esperàvem que fos una
mica més pràctic i ens dones les tècniques per a fer una bona contenció, no
sols la teoria que, la majoria de nosaltres, ja coneixem.
Els altres cursos com el de manipulador d’aliments o el de riscs laborals, són
obligatoris i solen complir amb l’objectiu d’aquest.
També anàrem a unes Jornades d’identificació de menors víctimes de tracta
que van ser molt interessants i varem aprendre a reconèixer els trets
identificatius dels menors víctimes de tracta i explotació sexual i com tractarho si pensem que algun dels nostres menors en pot ser víctima.
Per últim, el taller impartit per Pepa Horno sobre el seu llibre “La mirada
consciente” també va tenir bona crítica ja que les idees de l’autora estan molt
relacionades amb el dia a dia de les llars d’acollida, i et permeten conèixer
noves formes de fer i ens fa pensar i reflexionar sobre les nostres actuacions
diàries amb els menors acollits.
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8. AVALUACIÓ DE LES ACCIONS QUE S’HAN DUT A TERME
L’ANY 2017
Els programes de l’IMAS amb els que més treballem, pel tipus d’infants que
ens arriben a la Fundació Minyones són:
o Retorn Familiar, tant amb els pares com amb família extensa,
sempre que sigui possible. És sempre la primera opció. Pel perfil
de població que atenem i per la idea que tenim d’un centre
d’acollida, com un lloc de pas, empenyem des del primer dia que
els menors són alta a la Fundació Minyones, per esclarir , sempre
amb les màximes garanties, quan més aviat millor el seu futur,
evitant la cronificació dels casos. Per això exigim a les famílies una
feina concreta, compromís real i interès en millorar i rectificar els
errors comesos.
Durant l’any 2017 de les 11 baixes que es donaren, 4 foren per Retorn
Familiar i d’aquestes 4, totes tenien en el seu Pla de Cas aquesta opció.
Podem dir que la tasca que se’ls va encomanar en el Pla de Feina va
aconseguir els resultats esperats.
BAIXES 2017
RETORN
FAMILIAR
2

BAIXES 2017
RETORN
FAMILIAR
2

ESCORXADOR
PLA DE CAS 1
Separació amb
previsió de
retorn familiar.
LLUÍS MARTÍ
PLA DE CAS 1
Separació amb
previsió de
retorn familiar.
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I si aquest no és possible, perquè els compromisos demanats anteriorment no
s’ha assolit:
o Acolliment permanent i/o Adopció, quan s’ha intentat fer feina amb
la família i aquesta no ha respost, intentem que els infants puguin
refer la seva vida i créixer en un ambient familiar, malgrat sabem
que aquestes mesures sempre tenen una llarga espera, és
l’alternativa més adequada, ja que l’altre via, la de seguir en
centre, la procurem deixar com a darrera opció, sempre pensant
amb el benestar dels menors.
Degut al perfil de població atesa, la Fundació Minyones té molta
experiència en processos d’adopció i acolliment en família externa,
podríem dir que és una de les nostres especialitats, aspecte
normalment valorat pels tècnics de l’Imas.
Durant l’any 2017 de les 11 baixes que hi va haver, 7 varen ser baixa per
acolliment permanent i/o adopció. D’aquests, 3 dels menors tenien en el seu
pla de cas la separació definitiva i el possible acolliment familiar. Quatre
d’ells en el primer pla de cas figurava el possible retorn amb la seva família,
però degut a l’incompliment del pla de cas per part dels pares, el cas passa a
acolliments i/o adopció.
BAIXA 2017
ACOLLIMENT
PERMANENT i/o
ADOPCIÓ
1

BAIXA 2017
ACOLLIMENT
PERMANENT i/o
ADOPCIÓ
1

SA VILETA
PLA DE CAS 1

Separació definitiva
ESCORXADOR
PLA DE CAS 1

Separació definitiva.
Cap familiar denuncia
la seva situació de
tutela administrativa.
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El cas passa a
Acolliments.
CANVIS PLA DE CAS

El cas passa a
acolliments, 2 anys
d’espera.
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BAIXA 2017
ACOLLIMENTS
PERMANENT i/o
ADOPCIONS
1

1
3

LLUÍS MARTÍ
PLA DE CAS 1

Separació definitiva.

Separació amb
previsió de retorn.
Separació amb
previsió de retorn.

CANVIS PLA DE CAS

Primer el cas passa a
Adopcions.
En vistes que no hi ha
famílies per a adopció
es passa el cas a
acolliments.
Adopció.
Acolliment Família
Externa.

o Canvi de centre, una vegada els nostres infants arriben als 13
anys, en les nostres llars no els podem oferir allò que necessitem
per afrontar la seva realitat, la de fer-se gran sense una família al
costat. Per això, oferir un canvi a un centre adaptat a les seves
necessitats maduratives, els ajudarà a créixer i tenir opcions pel
dia de demà poder sortir-se’n sol o sola.
Durant l’any 2017 sols 4 infants han estat baixa per canvi de centre, i aquest
ha estat un canvi intern, per ajudar al Pla de feina, ja que la família es troba
més a prop del barri de Minyones III i així es faciliten els trasllats.
BAIXA 2017
CANVI DE CENTRE
4
(canvi intern. De
Minyones I a Minyones
III)

SA VILETA
PLA DE CAS 1

CANVIS PLA DE CAS

Separació amb
previsió de retorn.

No s’han produït
canvis en el pla de cas.

Tot i que nosaltres, des de Minyones tenim clares les opcions, ens
trobem amb una dificultat des del primer moment en que arriben els menors
ja que, sovint, el Pla de Cas no estan clars, no sabem sempre si el retorn és
o no possible, si hi haurà possibilitats de poder anar amb una família
extensa, si el més adient és preparar al menor per a un acolliment extern.
Sabem que, en molts casos, les famílies no ajuden gaire a tenir clares les
diferents alternatives, però ajudaria molt, sobretot a l’hora de treballar amb el
menor les seves opcions, el fet de saber, des d’un principi, quin és el seu
futur immediat més probable.
En el 2017 hi ha hagut 16 noves entrades, i 4 d’elles són per un canvi de
centre intern.
La majoria de les entrades tenen clar quin ha de ser el Pla de cas, però cal
destacar que, en alguns casos seguim pendents d’aquest (està el procés en
Valoració de la intervenció) i és aquest un aspecte que, des de la Fundació
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ens preocupa, ja que, malgrat tota la part administrativa necessita el seu
temps i tot el procés és llar, els nins segueixen creixent al mateix ritme, i les
seves oportunitats van minvant a mesura que tornen grans.
De les entrades que tenguérem l’any 2017, 7 d’elles eren Guardes, quasi la
meitat de les altes i, a dia d’avui, sols dues d’elles han estat baixa aquest
primer trimestre de 2018. I una d’elles, ja en el 2017 es va canviar el Pla a
Separació definitiva per incompliment de Pla de cas, i a dia d’avui, estem
pendents que el cas passi a Acolliments i/o adopcions.
SA VILETA
ENTRADA 2017
AMB PLA DE CAS

PLA DE CAS 1

2

Guarda

2
1

Guarda
Separació definitiva

S’HA CANVIAT D’ENÇÀ
VA ENTRAR? A QUIN
PLA? MOTIUS
Són baixa a principis
del 2018.
A principis de l’any
2018 el cas passa a
Adopcions.

ESCORXADOR
ENTRADA 2017
AMB PLA DE CAS

PLA DE CAS 1

3

La proposta preliminar
indica que és una
possible Reunificació
familiar.
Segons el pla de cas
del 2017 s’ha de fer
una Valoració en la
intervenció.

2
(els dos menors ja
havien estat amb
nosaltres i es va fer un
retorn familiar)
1

2

No tenim document de
pla de cas, però en
teoria es valora al pare
per retorn familiar.
Guarda
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S’HA CANVIAT D’ENÇÀ
VA ENTRAR? A QUIN
PLA? MOTIUS
No s’han complit els
objectius i estem
pendents que sigui
separació definitiva.
Estem pendents que
passi a Separació
definitiva i a l’espera
d’un judici per
maltractaments.
Estem pendents d’un
canvi de referent.
-
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ENTRADA 2017
AMB PLA DE CAS

LLUÍS MARTÍ
PLA DE CAS 1

1

Guarda amb previsió
de retorn

2

Separació definitiva de
la mare.
Possible Retorn
familiar amb el pare.

4 (2 i 2)
(canvi intern, de
Minyones I a Minyones
III)

Separació amb
previsió de retorn

S’HA CANVIAT D’ENÇÀ
VA ENTRAR? A QUIN
PLA? MOTIUS
1r Tutela (La mare no
ha complit amb el Pla
de Cas)
2n Acolliment Família
Extensa (La nina no va
voler anar amb la tia)
3r Pendents en el 2018
que el cas passi a
Acolliments i/o
Adopcions.
Pendents de retorn
familiar amb el pare.

El Pla segueix el
mateix, tot i que dels
quatre germans, els
dos més petits estan
fent, sembla un bon
procés de retorn a
l’àmbit familiar, i els
dos majors, fins ara,
no han volgut retornar
a casa seva.

Ja que, no sempre estan clares les alternatives, la Fundació Minyones
també treballa amb les Famílies Volum, programa que ajuda als infants a,
mentre esperen a què passarà amb les seves famílies o mentre passa el
temps perquè els hi trobin una nova família, puguin aprofitar de sortir amb
figures familiars diferents a les seves, o amb plans alternatius i més
individualitzats per ells, i així establir nous vincles, més positius que els
coneguts fins ara, a part de proporcionar al menor el seu temps i companyia i
que puguin gaudir d’activitats d’oci que, de vegades, no és possible realitzar
amb la llar d’acollida.
Durant l’any 2017 un total de 5 nins i nines de Minyones van tenir volums i
van fer sortides de cap de setmana i/o festius amb aquests.
NINS AMB VOLUM
1 nin

ESCORXADOR
TIPUS SORTIDES/
FREQÜÈNCIA
Quinzenals fins que es
troba una família
d’acollida.
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TOTAL SORTIDES
APROX.
5
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NINS AMB VOLUM
3
1

LLUÍS MARTÍ
TIPUS SORTIDES/
FREQÜÈNCIA
Setmanals (caps de
setmana i en augment)
Quinzenals/ Mensuals
(diferents volums)

TOTAL SORTIDES
APROX.
+30
20

Com hem dit abans al punt 7 d’aquesta memòria, les experiències amb
famílies volum són positives, i agraïm des d’aquí la voluntarietat i ajuda que
ofereixen desinteressadament aquestes famílies envers els nostres infants.
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9. EQUIPS DIRECTIU, TÈCNIC, EDUCATIU I
PROFESSIONAL
Minyones durant aquest any 2017, ha comptat amb el següent equip professional:
EQUIP DIRECTIU:
Presidenta del Patronat
Director

Aina Ferrà Fluixà
Mateu Bosch Santandreu

EQUIP TÈCNIC:
Presidenta del Patronat
Director
Treballadora Social
Psicòloga
Coordinadora Minyones i Responsable
de Qualitat Minyones I
Coordinadora Minyones II i Responsable
de Qualitat Minyones II
Coordinadora
Minyones
III
i
Responsable de Qualitat Minyones III
EQUIP EDUCATIU i PROFESSIONAL:
Director
Treballadora Social i Educadora
Psicòloga
Coordinadora Minyones I i Educadora
Coordinadora Minyones II i Educadora
Coordinadora Minyones III i Educadora
Educadora
Educador
Educadora
Educadora
Educadora
Educadora
Educadora
Educadora
Educadora
Educador
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Gerent Fundació i Cuinera Minyones I
Cuinera Minyones II
Cuinera Minyones III

Aina Ferrà Fluixà
Mateu Bosch Santandreu
Patricia Casto Hinojosa
Alba Corrales Berjano
Magdalena Castellano Durán
Marta Clemente Garcia
Maria Pilar Ferragut Bosch

Mateu Bosch Santandreu
Patricia Casto Hinojosa
Alba Corrales Berjano
Magdalena Castellano Durán
Marta Clemente Garcia
Maria Pilar Ferragut Bosch
Maria del Mar Pardo Veny
Carles García Esteva
Rut Marinné Bonnín
Marta Antònia Servera Matamalas
Anabel Carrilo Lucía
Magdalena Leiva Tomàs
Selene Pérez Lucas
Juana Mª Tomás Ferrutxe
Alicia Blanch Oliver
Arnau Caldentey Riera
Mª Reyes González Torres
Esperança Ramis Rigo
Esmeralda Martín González
Rosa Simó Borràs
Àgueda Fàbregas Brugues
Daniel Carpio Moratalla
Josep Escandell Perelló
Catalina Sureda Frau
Estela Cañellas Sánchez
Mireia Pacheco Artigues
Joana Santandreu Sureda
Maria Dolores Zoilo Castro
Juana Moratalla Angulo
27
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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 tècnic 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 psicològica 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.
REUNIONS AMB ALTRES ORGANISMES:
IMAS
SIF (Servei Infància i Família)
Col·legis (Tutories amb el
coordinador de Minyones)
FEIAB
Seguiment
de
programes
residencials

Sol·licitades
21
11
3

Convocades
23
9
9

Total
44
20
12

0
0

8
1

8
1
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10. FORMACIÓ
Aquest any 2017 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
contenció emocional i física.
Esperàvem que fos més dinàmic i pràctic, donant solució als nostres dubtes, a part
de partir de la nostra experiència.
Necessitat
detectada
Formació
permanent

Denominació de
curs
Tècniques de
modificació de
conducta.

Formador

Data realitzat

Objectiu del curs

Ibérica
Soluciones
Formativas

14-02-17, 0703-17 i 04-0417

Conèixer les diferent
tècniques de
modificació de
conducta i la seva
aplicació.

Com identificam
els signes de
tracta i
explotació
sexual en els
menors?

Jornades;
Introducció a la
identificació de
menors víctima
de tracta d’éssers
humans i menors
en situació
d’explotació
sexual.

IMAS

5 i 6 d’abril
25 i 26 d’abril

Trets identificatius
dels menors víctimes
de tracta i explotació
sexual i com tractarho.

Formar de
manera pràctica
als educadors
perquè
aprenguin a
evitar i, si no és
possible, fer
correctament
les contencions
físiques.

Curs de contenció Penta Learning
emocional i física Teresa Sánchez

10 i 17
d’octubre de
2017

Aprendre tècniques
de contenció per
adaptar a la nostra
realitat.

Formació de
manipulador
d’aliments pel
personal que ha
entrat nou a la
Fundació.

Curs Manipulador
d’aliments

Professional
Minyones

10-10-17

Formar a les noves
incorporacions de
l’empresa.

Formació en
riscs laborals al
personal nou de
les llars.

Curs Riscs
Laborals

Maribel Muniesa

17-10-17

Formar a les noves
incorporacions de
l’empresa.
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Conèixer
pràctiques i
experiències
d’altres centres
de protecció
amb les escoles
de la comunitat.

Encontre
FEIAB
Professionals,
Bones Pràctiques
d'escoles, instituts
i programes de
protecció i justícia
juvenil.

Conèixer
Taller “La mirada
diferents
consciente”
maneres
d’actuar amb els
menors a
centres
d’acollida.

Pepa Horno

30

27-10-17

Promoure la
convergència de la
intervenció educativa
i socioeducativa
entre els
professionals de les
escoles i els
programes de
protecció i de justícia
juvenil.

06-11-2017

Aprendre altres
maneres d’actuar i de
veure a l’infant que
es troba a centre de
protecció.
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11. CONCLUSIONS
La Fundació Minyones fa un esforç any rere any per anar renovant-se,
adaptant-se als nous temps i les noves necessitats, intentant no perdre les arrels
que l’han caracteritzada. Per una part, l’equip educatiu s’ha anat professionalitzant i
especialitzant cada vegada més, tenint en aquests moments un programa de
formació per anar enriquint els sabers dels professionals que hi treballem, i per
una altra, des de la direcció s’està fent un esforç per transmetre a l’equip la
importància de no perdre dos trets fonamentals que han estat bàsics en la història
de la Fundació per poder ajudar als nostres infants a sortir endavant i que no
s’aprenen a cap formació: la dedicació i la vocació.
Partint d’aquestes premisses, el que volem és que els infants quan estan a la
Fundació Minyones descobreixin un entorn segur, estable, previsible que els ajudi a
sentir-se millor, podent anar adquirint hàbits, eines relacionals i autoestima per
ajudar-los a créixer de manera integral. Per aconseguir totes aquestes fites, tan
abstractes, el que va millor, segons la nostra experiència, és partir de la
quotidianitat, la normalitat, el dia a dia, crear il·lusions factibles, curolles, per petites
que siguin, que motivin el despertar-se. Per aquest propòsit tenim el programa
d’oci i temps lliure, les activitats extraescolars, l’equip de futbol sala, les
excursions...
Els darrers anys hem vist com les crisis conductuals dels nostres infants
s’han disparat, és evident que el perfil de la població, com de la societat, ha canviat.
Per respondre millor a les seves necessitats i a les dels educadors, que a vegades
es trobaven sense saber clarament què fer, vàrem fer el programa d’atenció en
crisi, que ha estat molt ben rebut pels professionals i hem millorat la resposta que
donam als infants afectats per aquest problema.
Per desgràcia, el que continua essent habitual, és el perfil d’infant abusat. Un
tema molt delicat, que afecta molt i molt de temps, als menors que ho han sofert i fa
que la convivència dins la llar sigui “diferent”, per evitar que repeteixin les
conductes de les quals han estat víctimes, no hi pot haver moment sense
supervisió, i si és dóna el cas que es repeteixen, l’actuació del professional que ho
troba, ha de ser molt especialitzada. Per aquests motius hem posat en marxa el
programa de prevenció d’abusos pels menors i hem fet formació específica sobre el
tema amb els professionals de cada llar.
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12.PROPOSTES DE MILLORA
De cara al futur, les nostres propostes de millora són les següents:
-

Transmetre i conscienciar a tot l’equip la importància de continuar
millorant amb la professionalització, sense perdre mai l’essència de la
nostra tasca, la vocació i l’amor als infants, mirant sempre primer per ells
que per nosaltres.

-

Trobar espais per individualitzar i personalitzar més el tracte amb els
infants.

-

Aquest 2017 es va donar dos casos que el procés d’acolllida no va ser
l’adequat. Un per fer massa via a ingressar i un per no tenir en compte els
educadors que els menors coneixien de l’acoblament quan havien
d’ingressar i el primer dia d’escola. De cara a l’any 2018 posarem en
marxa una guia d’aspectes bàsics a tenir en compte per a que el/ la
menor se senti còmode tan prest com sigui possible, respectant el seu
temps, els educadors/es que coneix, els acompanyaments a escola...

-

Hem tengut petits problemes amb les famílies dels casos de guardes
perquè no s’han establert clares les normes i quan s’ha fet i les famílies
no han fet cas, no s’ha reconduït adequadament. De cara al futur, en els
casos de guardes, tendrem un document amb les normes bàsiques, al
qual se li afegiran les específiques de cada cas. Aquest document es
signarà, i en cas de no complir-se, es reuniran les parts interessades,
amb el tècnic referent, si cal, i s’intentarà reconduir la situació.
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