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1. ENTITAT.
Nom NAÜM. Projecte socio-educatiu. Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül.
C.I.F. R0700009D
Adreça: C/ Can Ferragut 4-A
Localitat Palma de Mallorca
C.P. 07011
Telèfon 971-783019 //971-790037
E.Mail: hcaridad_1@infonegocio.com Fax 971-799704
Inscripción registral:
Reg. Mº Justicia (Entitat religiosa nº 952-SE/B)
Fecha: 17 de maig de 1982
Representant legal: Margalida Jordà Munar
DNI: 78183821 J
Càrrec: Directora del Projecte i representant legal de l’entitat
TÍTOL DEL PROJECTE: PROGRAMA DE PREVENCIÓ COMUNITARIA PROYECTE
SOCIOEDUCATIU NAÜM.
2. BREU RESUM DEL PROJECTE.
El Centre Naüm va començar a l’any 2000 realitzant activitats lúdiques i motivant, amb un
grup de joves reduït amb el què contactà, gràcies a la 0presència dels professionals al
carrer i a l’establiment del vincle educatiu amb els menors. L’any 2001, la Parròquia de Sant
Roc i Naüm (Germanes de la Caritat) varen decidir, veient la urgent necessitat, retornar la
figura de l’educadora del carrer al barri. De llavors ençà (14 anys) ha treballat en aquesta
barriada, juntament amb el Centre Naüm (Germanes de la Caritat), el GREC i en
coordinació amb la treballadora Social de Càritas, el CMSS Mestral, així com amb la
Coordinadora d’Entitats, Serveis i Persones de la barriada.
A mesura que s’anaven desenvolupant activitats i coneixent i engrescant als infants i joves
del barri, els professionals i responsables han anat també fent-se coneixedors de totes les
carències que pateixen en els diferents nivells aquests menors i joves (educatiu, afectiu,
escolar i acadèmic, econòmic, material). Per tal de donar-hi resposta s’han anat generant
noves activitats amb l’objectiu de compensar, dins les seves possibilitats i des de l’àmbit
comunitari, les desigualtats socials fruit d’un context marginal i abandonat institucionalment
durant anys. Actualment atenem a uns 440 infants i joves durant l’any i fem activitats
pràcticament tots els dies laborables. La nostra primera intenció s’ha convertit en una
modesta realitat a la que gosam dir Centre de dia Naüm. Encara ens trobem construint el
camí, l’equip que hi treballem seguim cercant solucions a totes les dificultats que se’ns
presenten i ho seguirem fent, cercant aliats, formant-nos, treballant i reivindicant el que
pensam que li és legítim a tota persona; alimentació, higiene, educació, afecte, formació,
treball, oci i, en definitiva, una vida enriquidora i saludable.
Des de la perspectiva de la intervenció socioeducativa del Centre Naüm, el treball
comunitari, molt lligat al territori i les seves condicions, adquireix aquí un gran protagonisme.
Per tant, es tracta d’un Projecte de continuïtat amb totes les innovacions que s’han anat
incorporant al llarg d’aquests 15 anys.

3. POBLACIÓ BENEFICIÀRIA
3.1. PERFIL DE LA POBLACIÓ QUE HEM ATÈS.
El perfil de població participant ha estat el que s'esperava inicialment, tot i que s’ha
mantingut un augment de la població jove-adulta (de 20 a 35 anys) atesa des de la entitat
degut a un augment de demandes per les dificultats en la seva situació personal. Els
principals factors de risc de la població durant 2014 han estat la precarietat econòmica,
l’atur, la manca de formació, la facilitat d’accés al consum de drogues, el fracàs escolar, les
conductes delictives, les dificultats dels menors per assumir normes i límits, la manca de
supervisió dels menors i la manca d’habilitats dels pares i mares.
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Durant l’estiu, també hi va haver un augment d’infants i joves entre 4-16 anys, a l’escola
d’estiu.
A la barriada hi ha un sector d'infants i joves fora dels circuits de socialització. Estan
bàsicament al carrer i estan en risc d'exclusió social. Els factors de risc més importants dels
INFANTS I JOVES participants són compartits amb els de la resta de la població, dels que
destacaríem:
1. Pertànyer a minories ètniques (Actualment el 24% dels menors són d’ètnia gitana,
havent mesos que el nombre augmenta.) i no està socialment integrats.
2. Immigrants ( Actualment el 22% dels menors són immigrants) amb la corresponent
dificultat la inclusió social plena.
3. Presentar Necessitats Educatives Especials (El 16% dels menors usuaris del centre
tenen reconeguda alguna discapacitat) fet que també dificulta la seva inclusió social.
4. Joves que han quedat al carrer sense feina i sense títol de secundària. Fracàs
escolar.
5. Presentar factors de risc acusats en l’àmbit familiar i social i ser atesos per serveis socials
d’atenció primària i específica. Es preveu, segons les dades dels darrers anys, que durant el
2014 els participants atesos al Centre Naüm siguin derivats dels següents recursos:
El 40% siguin usuaris del Serveis Socials d’Atenció Primària i específica dels quals:
Derivats dels S.S. S.S. de l’ajuntament (Mestral): 30-40 casos anuals.
Derivats de la treballadora Social de CÀRITAS: 30-35 casos anuals.
Dels serveis de protecció al menor: 5-10 casos anuals.
Derivats de la Direcció General de Menors: 5 casos anuals.
Centre de Protecció de primera acollida: 5 casos anuals.
Cada infant i jove és valorat per l’equip educatiu, segons les dades fetes a les derivacions i
l’observació inicial realitzada, i inclòs en les activitats que més s’ajusten al seu perfil i
necessitats.
S’atenen a infants i joves des dels 4 anys fins els 25 anys, en els diferents blocs d’activitats.
3.2. ANÀLISI DE LA POBLACIÓ.
Son Ximelis compta amb 5000 habitants amb una densitat de població molt alta 566,16 i la
més alta de Palma.
La població de Son Ximelis és jove; més del 27 % de la població té menys de 24 anys.
Segons l’estudi de L’Observatori de la Igualtat, d’aquests habitants el 84 % són espanyols i
el 16% estrangers. La població estrangera es va reduint per trasllat
a altres zones de Palma, per emigració a altres països de la UE o retorn al país d’origen.
Ha augmentat la població d’ètnia gitana provenint d’altres barriades de Palma que han estat
desnonades y que ara lloguen o ocupen habitatges de Son Roca propietat dels bancs, els
anomenats Pisos de Potada .
A nivell educatiu i formatiu les dades de la població són les següents:
- Hi ha un alt grau d’analfabetisme en comparació amb la resta de barriades de Palma.
- El 40 % només ha cursat els estudis primaris
- El 41 % té la primària incomplerta
- El 15 % no tenen cap tipus d’estudis
- Hi ha un 3.35 % de persones que ha cursat estudis de grau professional o mitjà,
ESO/ Batxiller Elemental.
- Més del 60 % dels joves abandona els estudis abans de finalitzar l’Educació
Secundària Obligatòria.
- L’índex de fracàs escolar i d’absentisme escolar als col·legis de primària és molt alt.
- El 30 % dels alumnes dels CP repeteixen cursos.
- El 20 % de l’alumnat dels CP està en els programes d’integració i de compensació
educativa
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La majoria de la població adulta es dedicava, abans de la crisi, a feines relacionades amb la
construcció i al sector de serveis. Actualment la majoria d’aquesta població està en situació
d’atur. Aproximadament parlam d’un 65% de la població activa.
També trobam un nombre de famílies monoparentals important entre els casos que atenem
al Centre Naüm.
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3.3. FACTORS DE PROTECCIÓ I DE RISC A NIVELL COMUNITARI.
FACTORS DE PROTECCIÓ A NIVELL COMUNITARI.
Potencialitat de l’entorn social:




Sentiment de pertinença a una comunitat.
Tradició d’activitats lúdiques i culturals pròpies del barri organitzades per la coordinadora
d’entitats.
Creació de projectes socials per part de la Coordinadora d’Entitats de Son Roca i
col·laboració d’aquesta amb els serveis i recursos del barri.
Potencialitats pròpies de la població:








Donades les dificultats d’accés al mercat laboral, principalment dels joves, ha augmentat l’
interès per la formació.
Gran interès dels infants i joves per activitats de lleure, socioeducatives i per activitats
esportives.
Infants i joves amb hàbits de participació comunitària.
Bon clima de convivència al barri.
Barri de gent treballadora amb famílies arrelades i amb sentiment de pertinença al barri.
Alta demanda d’ajuda als serveis més propers per part de la població en risc o en situació
d’exclusió.
Potencialitats dins l’àmbit escolar:
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Esforç del Centre Naüm i l’educadora de carrer per a millorar la coordinació amb els centres
d’educació primària i secundària; treball conjunt de casos, etc. I a realitzar intervencions
dins els centres educatius.
La Congregació de les Germanes de la Caritat i la parròquia de Sant Roc segueixen
desenvolupant la seva tasca socioeducativa al barri i dediquen molts d’esforços per a
millorar, adaptar, augmentar i mantenir les intervencions que hi realitzen.
Potencialitats dels serveis, recursos i infraestructures destinades a les famílies:




Voluntat d’adaptació i revisió constant de les intervencions realitzades pel Centre Naüm a
les necessitats dels seus usuaris; etc.
Bones infraestructures al barri (piscina, parc, camp de futbol, centre cultural, biblioteca,...) i
en bon estat de conservació.
Nombre important d'entitats i serveis que treballen coordinada i desinteressadament per
millorar les condicions de vida de la gent del barri

FACTORS DE RISC A NIVELL COMUNITÀRI
Carències de l’entorn social:





Limitacions de l’entorn social de generar un context educatiu on es garanteixin els drets dels
menors.
Espais públics poc educatius, amb poca supervisió adulta.
Venda de drogues, grups de joves i adults que realitzen activitats delictives.
Fàcil accés al consum i venda de drogues al barri (normalització).

Factors de risc propis de la població:











Alt grau d’absentisme, fracàs i abandonament escolar tant en l’educació primària com en la
secundària.
Molts menors amb Necessitats Educatives Especials per desajustaments emocionals i per
manca d’estimulació adequada durant la infantesa.
Baix nivell educatiu i formatiu de la població adulta. Veure punt 1.1.
Atur generalitzat i/o itineraris laborals en precari amb sous baixos i horaris poc adaptats per
a la conciliació familiar.
Molts cops els ingressos familiars provenen de l’economia submergida i la venda de
drogues i altres activitats delictives.
Greus dificultats econòmiques de les famílies que deriven en l’ impagament de deutes i de
factures de la comunitat i altres despeses corrents amb els corresponents talls d’aigua, llum
i desnonaments.
Moltes despeses derivades de la vivenda i alimentació.
Falta de supervisió i d'habilitats educatives bàsiques per part dels pares i mares.
Densitat de població més alta de Palma.
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Població que ocupa pisos al barri i que no té ingressos.
Pràcticament el 90 % dels joves està a l’atur i la majoria no ha fet feina mai.
Carències detectades dins l’àmbit escolar:






El CEIP Anselm Turmeda, escola ubicada a Son Ximelis, no està prioritzada per l’Equip
d’Orientació Educativa i Psicopedagògica Palma II, no disposa de menjador escolar actiu (sí
d’instal·lacions), no ofereix activitats extraescolars i la seva AMIPA no està operativa. A
més, l’equip directiu és molt rebec a participar en la Coordinadora d’Entitats del Barri i
col·labora amb moltes dificultats en el treball conjunt de casos amb les professionals dels
serveis de Son Roca.
Cap dels centres escolars organitza escola d’estiu.
Carència de programes dins els CEIP’s i els IES’s per millorar la motivació i evitar
l’abandonament escolar, per treballar l’absentisme i el fracàs escolar.
Carències dels serveis recursos I infraestructures destinades a famílies, infants i
joves:











Distanciament del Centre de Serveis Socials Municipal de la barriada i enfocament de
l’atenció psicosocial individual en funció de la demanda de la població.
Saturació de la treballadora social de Càritas que atén un matí a la setmana a la barriada.
Dificultats econòmiques del Centre Naüm per d’adaptar el Centre a les necessitats de la
població (adaptant horaris d’atenció i creant serveis específics).
Centres educatius (i APIMAS) i centre de salut no participen en la Coordinadora d'entitats i
serveis.
Problemes de clavegueram en determinades zones quan plou.
Deteriorament urbanístic del barri (zona habitatges, aigua tallada en finques,...).
Falta de millora de la neteja dels carrers.
Barreres arquitectòniques en habitatges i edificis que dificulten la integració de les persones
majors o amb discapacitat.
Distància respecte als serveis socials de zona (la gent no arriba fins a allà).
3.4. CRITERIS DE SELECCIÓ DELS PARTICIPANTS.
No hi ha hagut variacions. S'ha intentat treballar amb el major nombre possible d'infants,
adolescents i famílies. Cal dir que s'ha prioritzat sempre a la població en risc i més
vulnerable. Les educadores de carrer ha prioritzat els casos segons els factors de risc i els
factors de protecció detectats i per aquests motius ha augmentat la intervenció amb jovesadults amb càrregues familiars, ja que són els encarregats de cobrir les necessitats
bàsiques dels menors. Així mateix, aquesta feina de priorització, també està lligada a les
demandes dels centres educatius (CEIP Anselm Turmeda, CEIP Son Anglada, CEIP Son
Serra, CC Sant Vicenç de Paül, IES Guillem Sagrera i IES Emili Darder), el CMSS Mestral,
Càritas i del Servei de Protecció de Menors.
3.5.
TASQUES REALITZADES PER ACONSEGUIR LA PARTICIPACIÓ DELS
BENEFICIÀRIS:
 Adaptació horària a la disponibilitat i les necessitats dels beneficiaris.
 Establiment i manteniment del vincle amb el major nombre de població possible;
 Estades al carrer i als indrets on es relaciona la comunitat;
7









Presència i participació continuada als projectes de caire de grup i comunitari
Establiment de reunions de coordinació amb els diferents serveis i recursos;
Permanències unes hores setmanals al centre Naüm per atendre les possibles
demandes individuals i familiars;
Pòsters de difusió de les activitats realitzades;
Tríptics dels projectes i les actuacions dutes a terme
Donar incentius que millorin la participació (berenars, premis, activitats i sortides del
seu interès,…)
Participació i organització d'activitats puntuals a la barriada per donar-se a conèixer

3.6.
ACCIONS PRÒPIES DELS BENEFICIARIS
 Demandes d'ajuda i informació
 Entrevistes personals
 Inscripció, participació als projectes.
 Valoració i manifestació d’aspectes de millora dels projectes.
 Dur a terme itineraris personals, socials, formatius o laborals
 Anàlisi participatiu de la realitat del seu propi barri
 Programació, realització i avaluació d’activitats i iniciatives concretes pel seu propi
barri.
 Participació i col·laboració en accions comunitàries.
4. FASES DEL PROJECTE
4.1.
FASE 1: Observació, prospecció i vinculació
Pel que fa aquesta fase podem dir que s’ha treballat especialment, ja que la figura de
l’educadora de carrer, que duia 4 anys intervenint en el territori, ha estat substituïda per
dues educadores. Així mateix, aquest fet no ha suposat una dificultat ja que ambdues
educadores treballaven al Centre Naüm i coneixien la figura, als infants, joves i famílies i
l’entorn comunitari. Actualment treballa una educadora de carrer a 37.5 hores i una altra
a 7.5 hores. Aquesta darrera també treballa al Programa A Contra Cop, l”educador social
a l”àmbit esportiu en el Club Esportiu Son Ximelis i col·labora directament a la
Coordinadora d’entitats, serveis i persones del barri.
Les dues educadores han profunditzat en la relació educativa i vinculació amb els
usuaris i han continuat amb els projectes que estaven engegats i que eren coordinats per
l’anterior educadora de carrer. La població del barri, especialment els menors i les
famílies, han tingut contacte amb els programes del Centre Naüm i amb les educadores
de carrer a través de diverses vies. En primer lloc, les demandes directes on s’estableix
una relació educativa sol·licitada a petició dels menors o els adults. En segon lloc, la
presència de les educadores en els diferents espais que els menors i famílies
freqüenten (Naüm, CEIP, IES, Carrer, Parc, Futbol, Pista, etc.) i finalment els casos que
són derivats per altres serveis. Els qui més casos han derivat han estat Càritas i els
centres educatius Son Serra i Son Anglada.
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4.2. FASE 2: DIAGNÒSTIC, PROGRAMACIÓ.
Degut a l’alt nombre de demandes individuals i a l’impossibilitat d’atendre-les totes, s’ha
seguit plantejant projectes de grup i comunitaris que abarquen a més població en la
mateixa situació. Les dificultats més comuns han estat l’atur, la manca d’ingressos
econòmics que complica cobrir les necessitats bàsiques dels menors i la manca de
formació. Per això, malgrat l’elevat nombre de demandes individuals, s’ha intentat donar
respostes que tenguin uns beneficis pel grup i per la comunitat. Les educadores de
carrer continuat la línia de feina anterior, han prioritzat la formació i l’apoderament dels
joves, especialment les dones joves amb càrregues. Així, s’han prioritzat els joves i les
persones amb situació de risc social. En aquest context es treballen els objectius
establerts per a cada activitat. Els projectes pretenen generar entorns compensadors
normalitzats que permetin als menors, adults i famílies adquirir competències i actituds
per al desenvolupament de diferents funcions i rols socials.
4.3. FASE 3: DIFUSIÓ I IMPLEMENTACIÓ
Dels projectes realitzats pel centre, gairebé no ha estat necessari fer difusió, dincs, la
gent ha acudit directament al centre per demanar informació i inscriure-se als projectes.
De totes maneres s’han elaborat pósters i tríptics de cada un dels projectes duïts a
terme.
A tots els projectes realitzats durant 2014 s’han cobert les places i en alguns casos s’ha
augmentat el nombre de participants respecte a l’any passat, a més de quedar molta
gent en llista d’espera.
Els diferents projectes del centre s’han implementat sense incidències. Cada un d’ells,
endemés de l’educadora de carrer, compta amb un o varis professionals encarregats de
programar, implementar i avaluar la feina realitzada i l’assoliment dels objectius
plantejats. L’equip de centre manté reunions i formacions periòdiques per treballar de
manera coordinada i reflexionar conjuntament sobre aspectes metodològics.
4.4. FASE 4: AVALUACIÓ DELS PROJECTES.
L’avaluació s’ha realitzat de manera inicial, contínua i final. Cada vegada donam més
importància a que aquesta avaluació es faci de manera compartida amb els participants dels
projectes. El grau de satisfacció dels participants ha estat elevat.
5. NATURALESA, FINALITATS I OBJECTIUS.
5.1.
NATURALESA DEL PROJECTE NAÜM
 Vol donar resposta a les necessitats dels joves de la barriada de Son Roca, tot
prevenint-los de l’exclusió social, acompanyant el seu creixement, desenvolupant
integralment la persona, potenciant el creixement social i enfortint l’auto- projecte de
creixement humà.
 Els infants i joves han de poder cobrir les necessitats intel·lectuals per integrar-se a la
societat. Aprendran a relacionar-se, a fruir un estil de vida saludable i evitar el
consumisme, tot adquirint actituds positives per al món laboral i potenciant els
9

5.2.

OBJECTIUS ESPECÍFICS VERSUS ACTIVITATS REALITZADES

coneixements bàsics i els recursos personals i comunitaris. Hi haurà els instruments
suficients per a aquesta motivació.
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

ACTIVITATS REALITZADES EN RELACIÓ ALS OBJECTIUS.

Establir o enfortir el
vincle de les entitats
veïnals i serveis amb
la coordinadora i
entre elles.
a)
Donar resposta a les
necessitats de
b)
manera conjunta i
coordinada.
c)
d)
Generar espais
comunitaris per a la e)
participació, la
socialització i la
integració social.

COORDINADORA D’ENTITATS, SERVEIS I PERSONES DE SON ROCA
150 ORGANITZADORS-VOLUNTARIS
1000 PERSONES PARTICIPANTS DE LES ACTIVITATS
TOTAL LA POBLACIÓ BENEFICIÀRIA INDIRECTA.
Activitats de Planificació:
Redacció del projecte Son Roca Cultural 2014, planificació d’activitats al
gener de 2014.
Reunions i contactes amb totes les entitats del barri per convidar-los a que
participin al projecte i fer-ne difusió, durant el gener de 2014.

Fomentar la cohesióa)
social del barri
b)
mitjançant la
c)
intergeneraciona- o
litat i la
o
interculturalitat.

o

o





o
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15 Reunions periòdiques conjuntes amb totes les entitats, veïns i
institucions.
Difusió de les activitats mitjançant l’elaboració de tríptics i fulletons
informatius i cartells. Contribució de totes les entitats en la revista del
barri mitjançant articles, reportatges, etc.
Activitats d’Implementació:
Edició i distribució del Fulletó dels serveis i entitats del barri.
Elaboració revista Coordinadora de Son Roca “Per a tots i totes” NÚM. 1.
Celebració de fetes i diades realitzades per al Coordinadora:
Passacarrers Reis 2014. Acompanyat de balls, i tonades.
Celebració de Sant Antoni 2014 – Sant Sebastià a Son Roca. Beneïdes i
festa popular. (AAVV Nova Son Roca, CD Son Ximelis, Parròquia de Sant
Roc, Germanes de la Caritat-NAÜM, Club de la tercera Edat, veïns,
professionals dels serveis socials i joventut)
Celebració del Carnaval Reivindicatiu 2014. Rueta pel barri. (AAVV Nueva
Son Roca, Nazaret, Centre Naüm, CD Son Ximelis, Parròquia, Voluntaris i
veïns)
Maig Cultural 2014 (totes les entitats del barri participen a diferents
nivells així com també la Plataforma d’Afectats per les hipoteques i veïns
voluntaris)
Tardes jove; Barridiada, Gimkana, Excursió, Cineforum
Espai divers, Territori comú; Vetllada Comunitària
Mostra de cuina intercultural amb plats elaborats per gent autòctona i
nouvingudes. Showcooking dels participants del curs d’ajudant de cuina
de Càritas.
Festes Patronals d’agost, Sant Roc 2014. Enguany augmentem d’un dia a
dos d’activitats:
Taller Pyssla a càrrec de Naüm
Pinxos de llepolies, per Càritas
Castell inflable
Cinefòrum amb la pel·lícula Ironman
Sopar d’ hamburgueses i salsitxes.
Taller de ventalls (Dinamo)
Bingo comunitaris
Joc de furor, presentat per la vicepresidenta de l’AA VV i el president de la



o
a)
b)
c)

Oferir alternatives
de temps lliure i oci
socioeducatiu.

Coordinadora i el CD Son Ximelis.
Concurs de karaoke.
Activitats de la Parròquia de Sant Roc pel Patró. (Missa i ofrena amb
donació d’aliments)
Xocolatada de Nadal 2014. Activitats d’avaluació
Reunions d'avaluació amb totes les entitats (després de cada festa o diada
organitzada)
Recollida d’informació referent al grau de satisfacció dels participants
(sondeig en la població)
Avaluació d’objectius a final de període (desembre 2014) Redacció de la
memòria.

ACTIVITATS PRÒPIES DEL PROGRAMA D’ACTIVITATS EDUCATIVES I
LÚDIQUES
Dues sessions setmanals de 2 hores de durada. Dimarts i dijous de 17 a 19
hores amb un total de 60 sessions durant de gener a dia 15 de novembre
Millorar les
de 2014. Les activitats consten de tallers socioeducatius i lúdics com
habilitats socials de
manualitats, teatre, cuina, habilitats socials, informàtica i esport.
relació, comunicació Activitats de l’educador de carrer dins el programa: Participació en la
i resolució de
planificació, implementació i avaluació del Programa. Presència activa en
conflictes.
les activitats de l’escola d’estiu, així com a les sortides mensuals i als dos
Campaments de l’any. Observació i anàlisis del funcionament del
Augmentar la
programa i propostes de millora. Intervencions de suport individual
supervisió dels
puntual als menors participants. Coordinacions amb altres recursos (CD
menors i les seves
Son Ximelis, Càritas, CMSS Mestral, DINAMO, Servei de Protecció de
capacitats per
Menors,...)
assumir normes i
N’han estat beneficiaris una mitja de 100 infants i joves durant el curs
límits.
escolar, de gener a juny i de setembre a 15 de novembre de 2014.
Han treballat en aquest projecte 8 Educadors/es i més de 2 Monitors de
Potenciar l’
lleure i l’Educadora de carrer 10 voluntaris monitors i ajudants de
integració de les
monitors
diferents cultures i
Les activitats que s’han realitzat han estat:
realitats.
1- Taller de manualitats
1.1 Tallers de motricitat fina.
1.2 Taller d’objectes reciclats.
2- Desenvolupament social, corporal i personal.
2.1 Tallers d’habilitats socials.
2.2 Tallers d’expressió corporal.
2.3 Tallers de cuina
2.4 Taller d’imatges corporal i estètica
2.5 Xerrades sobre prevenció de drogues i hàbits de vida saludable.
2.6 Taller de teatre
2.7 Tallers de coneixement del propi entorn.
2.8 Taller de cinema.
2.9 Taller de drets i deures dels menors
2.10 Tallers de cuina
3- Taller d’informàtica i noves tecnologies.
4- Taller d’activitats esportives
5- Sortides i excursions
12










6-

Esports a la pista esportiva Son Ximelis
Sortides a la barriada (5)
Sortida a la Fira del Ram (3)
Sortida a Sóller i Port de Sóller
Sortida al Muse Can Prunera
Sortida al Casc antic de Palma.
Sortides al cinema
Sortida a la Bolera
Sortida a Lluc
Altres activitats comunitàries
6.1 San Antoni i beneïdes.
6.2 Carnestoltes.
6.3 Maig Cultural. Lipdub.
6.4 Final de curs
6.5 Festes de Setembre
6.6 Xocolatada Nadal
7- Campaments:
-Campament d’Estiu; Colònia de Sant Pere del 28 de juliol al 1 d’agost de
2014
Millorar les
habilitats socials de
relació, comunicació
i resolució de
conflictes.
Identificar i
expressar de manera
adequada emocions
i sentiments.

PROJECTE DE PSICOMOTRICITAT
Tres horabaixes per setmana d’una hora de durada amb un total de 80
sessions anuals.
Gener-Juny:. Beneficiaris: dos grups de 5 menors i un grup de 3 menors.
Total 13.
Setembre-Desembre: Tres grups de 5 menors. Total 15.
Han treballat en aquest projecte 3 psicomotricistes.

Millorar les
habilitats socials, de
relació, comunicació
i resolució de
conflictes

ESCOLA D’ESTIU 2014
Amb 247 participants en total, durant el juliol i agost de 2014.
10 EDUCADORES; 4 MONITORS/ES, L’EDUCADORA DE CARRER I 21
VOLUNTARIS/ES, 5 estudiants en pràctiques ( 2 de l’escola francesa de
Turisme i 1 psicòloga d’una Universitat argentina i 2 en pràctiques de
monitor/a)
Les activitats es realitzaven de dilluns a divendres de 8 a 14:30 hores. En
total 44 sessions.
Activitats realitzades:
4 sortides a la platja
3 sortides a la Bolera
3 sortides al Jungle park
2 sortides a Katmandú
1 sortida a AquaLand
1 sortida a Wester Park
4 sortides al Museu de les joguines
1 sortida a la Piscina Municipal d’Esporles

Augmentar la
supervisió dels
menors i les seves
capacitats per

assumir normes i 
límits educatius.


Potenciar la

integració de

diferents cultures i 
realitats.
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Garantir el dret a 
l’alimentació de

qualitat a menors en
dificultat social.






















1 sortida a la piscina de Fonseca
2 sortides al Centre de Palma
1 sortida la Park de la Riera
1 sortida la Park de la Feixina
Jocs populars i jocs d’aigua
Dinàmiques de grup
Esports: futbol, basket, bolei, baseball, ping pong
Gimkanes pel barri: olímpiques, fotogràfiques
Taller relaxació i massatge.
Manualitats
Tallers de Cuina
Berenars saludables diàriament
Sortides al barri
Habilitats Socials
Teatre
Cinema
Tallers d’informàtica
-Karaokes
Tallers diversos amb material reciclats.
2 hores de Reforç escolar dur tots els dies del mes d’agost pels mitjans
grans .
2 hores de Reforç escolar dur tots els dies del mes de juliol ‘ d’agost pels
grups de petites
3 dies a la Piscina petita al pati de les germanes de la Caritat pels 3 grups
de petits.
4 dies de campament amb participació de 75 infants, joves
Minicampament pel grup de petits amb torrada participant els pares.
Diada de final d’escola d’estiu amb participació dels pares.
MENJADOR ESCOLAR D’ESTIU BECAT
Amb 35 participants becats per l’Entitat INTERVIDA, Programa EDUCO.
De dilluns a divendres de 14 a 15:30 hores amb un total de 44 dies de
menjador. En aquest espai també han participat un monitor contractat
per Naüm i mares i joves del barri que han col·laborat com a voluntaris
d’intendència i neteja.

Millorar les seves
capacitats
personals:(hàbits
bàsics i tècniques
d’estudi)
Augmentar la seva
motivació escolar i
millorar el seu
rendiment.
Implicar a la família
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ACTIVITATS DEL PROGRAMA UN RACÓ CÍVIC I SOCIOEDUCATIU (REFORÇ
ESCOLAR)
110 infants i joves participants i una trentena de voluntaris de reforç
durant el curs escolar.
Han treballat en aquest projecte 8 Educadors i més de 10 Monitors de
lleure i l’educadora de carrer..
VOLUNTARIS/Es: 50
Les activitats realitzades han estat:
1. Difusió i presentació del Programa Racó Educatiu en els centres
educatius esmentats (una presentació cada principi de curs escolar).
Negociació amb els centres educatius sobre la llista de participants en el
centre.
2. Coordinació periòdica amb els Centres Educatius i coordinació externa

en el procés
educatiu del menor
Millorar la integració
dels menors en els
centres educatius

-

amb altres recursos per al seguiment individual dels menors participants (
Serveis Socials, Serveis específics i altres programes)
3. Activitats d’avaluació continua i coordinació interna (Avaluació amb les
educadores del projecte, avaluació amb els centres educatius)
4. Suport en les activitats grupals i individuals durant l’escola d’estiu
(agost).
5. Activitats i contactes amb mares i pares. Entrevistes i contacte periòdics
amb les famílies.
6. Suport educatiu 2 hores 2 dies per setmana durant el curs escolar amb
un total de 64 sessions de gener a novembre de 2014.
7. Darrera mitja hora de les activitats realització de jocs i dinàmiques de
grup de caire més lúdic. (utilització d’ordinadors, jocs de taula, jocs de
pati, futbolí,...)
8. Una Reunió General d’informació amb els pares i mares.
9. Sis activitats comunitàries on han participat tots els infants i joves i
gairebé la meitat dels pares.
10. Reunions mensuals de coordinació i traspàs d’informació amb els
centres educatius de la zona a través de l’Educadora de carrer i la
coordinadora el programa.
Els convenis de col·laboració s’han realitzat entre:
CEIP Anselm Turmeda amb els que se ha realitzat 8 reunions.
CEIP Son Anglada amb els que s’ha realitzat 8 reunions.
CEIP Son Serra amb els que s’ha realitzat 8 reunions.
CC San Viçens de Paül amb els que s’ha realitzat 4 reunions.
IES Emili Darder amb els que s’ha realitzat 10 reunions.
IES Guillem Sagrera amb els que s’ha realitzat 6 reunions.
11.PROJECTE NOSALTRES TAMBÉ CONJUNTAMENT AMB CD SON XIMELIS
I GREC
Conveni de col·laboració amb el Club Esportiu Son Ximelis
S’ha lligat la pràctica esportiva amb l’esforç acadèmic on hem becat a 52
menors durant 2014. Coordinació setmanal (en total 32 reunions) amb els
responsables del Club per fer seguiment dels menors tant dins l’activitat
esportiva com en el seu rendiment acadèmic.

Augmentar els seus
coneixements
professionals
(lampisteria,
climatització i
cuina).
Millorar les
habilitats socials i
prelaborals dels i les
joves.
Aconseguir que els i
les joves assoleixin
els objectius del
programa perquè
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PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL DE LLANTERNERIA
I CLIMATITZACIÓ DOMÈSTICA:
De dilluns a divendres de 8:30h a 14.30h. Generalment de setembre a
juliol.
970 hores teòriques i pràctiques al centre i 160 hores de pràctiques
externes en empreses (15 empreses en col·laboració).
Beneficiaris: 19 Joves entre 16 i 23 anys.
Han treballat en aquest Programa dos professors, Voluntaris per al reforç i
diversos Entitats i Serveis de l’Ajuntament per tallers concrets d’habilitats.
Activitats:
1. Entrevistes personals mensuals
2. Entrevistes familiars trimestrals
3. Entrevistes amb els referents de serveis socials trimestrals
4. Tutories de grup.
5. Classes teòriques de:
5.1. Llengua Castellana

puguin obtenir una
reinserció laboral i/o
educativa.
Prendre consciencia
de les seves pròpies
capacitats.

5.2.Llengua Catalana
5.3. Llengua Anglesa.
5.4. Mòdul Científic-tecnològic
5.5. Mòdul de Ciències Socials.
5.6. Mòdul de Capacitació Laboral i prevenció de riscs a la feina.
6. Treballs reals al taller de lampisteria i climatització individualitzats.
7. Treballs relacionats amb gestions del perfil professional.
8. Visites programades a empreses i edificis, la depuradora, Tirme, Planta
de tractament d’aigües,, embassaments de Gorg-blau i Cúber, Fundació La
Caixa i altres llocs d’interès pel perfil.
9. Pràctiques en empreses.
10. Tallers Socioeducatius de prevenció de Violència de gènere i de
Prevenció de drogodependències.
11. Tutories i habilitats socials.
PROJECTE FORMATIU CURS D’AJUDANT DE CUINA:
(Realitzat conjuntament amb Càritas)
Beneficiaris: 12 a cada implementació. S’han realitzat dues
implementació de gener a novembre de 2014 i ha començat una nova
implementació durant el mes de desembre de 2014. Total: 24.
Han treballat en aquest projecte el professor de cuina, TS del de Càritas i
l’Educadora de carrer.
Dos cursos de 3 mesos consistent en sessions formatives d’ajudant de
cuina de 12 hores setmanals. Organitzat en sessions de 4 hores al dia de
9:30 a 13:30h, els dilluns i dimarts de cuina i els dimecres de Capacitació
Laboral. Realitzat en la cuina del Centre Cultural de Son Ximelis.
Cada implementació consta de 120 hores teòriques, pràctiques i
d’habilitats socials i pre- laborals
60 hores de pràctiques en empreses.
Els dos primers mesos han estat teòric pràctics mentre que el darrer més
s’han realitzat pràctiques laborals en empreses.
Sessions de cuina distribuïdes en tres blocs:
-Bloc d’operacions bàsiques de cuina (tipus d’aliments, conservació, tipus
de talls, manipulació d’aliments,...)
-Bloc de cuina calenta (cremes, fons, cuina mallorquina, espanyola,
italiana, francesa, mexicana, argentina,...)
-Bloc de rebosteria (masses, cremes, fondant,...)
Sortides:
-Visita a la cuina professional de l’Escola d’hoteleria de les Illes Balears
-Visita a la botiga solidaria de Càritas per xerrada sobre comerç just
-Visita al Mercat de l’Olivar
-Preparació i distribució de les coques i plats pel Maig cultural del barri
Xerrades amb professionals externs:
-Xerrada sobre hàbits i alimentació saludable (Impartida pel centre de
salut Son Serra- La Vileta)
-Xerrada sobre igualtat de gènere i violència masclista (Impartia per la
regidoria d’Igualtat de gènere)
Pràctiques realitzades a les següents empreses:
+Q Espuma, Coyunda, Catering Alacena, Forn Can Miquel La Vileta, Forn
Nou, Restaurant San Vicente, Cafeteria hamburgueseria Tarent, Pollos La
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Vileta, Beineta
Millorar els factors
personals
d’ocupabilitat dels
joves participants
mitjançant
l’educació
compensatòria, el
desenvolupament
de les habilitats
socials, la formació
professional/ocupaci
onal l’orientació i la
capacitació laboral

MÒDUL DE CAPACITACIÓ LABORAL I HABILITATS SOCIALS
Beneficiaris: 12 a cada implementació. Total: 24.
Han treballat en aquest projecte la TS del de Càritas i l’Educadora de
carrer.

Aprendre a actuar
com a animador de
temps lliure amb
infants.

MODUL DE FORMACIÓ GRUPAL EN EL PERFIL DE MONITOR DE TEMPS
LLEURE PER JOVES DE 16 A 25 ANYS.
Han treballat en aquest Mòdul dos educadors i l’educadora de carrer.
Han participat en aquest programa 18 voluntaris joves en situació
d’exclusió social.
El programa s’ha desenvolupat de gener a desembre de 2014.
Activitats:
1. Taller de Prevenció a la Violència de Gènere al març de 2014.
2. Taller de Primers Auxilis a l’octubre de 2014.
3. Jornada de convivència durant el novembre de 2014.
4. Participació a Xerrades de la Plataforma del voluntariat.
5. Formació sobre suport educatiu amb infats amb discapacitats.
6. S’han realitzat una mitja de 22 tutories individuals amb cada voluntari.
VOLUNTARIAT DE JOVES EN RISC SOCIAL
Han treballat en aquest Mòdul dos educadors i l’educadora de carrer, a
més a més, de tots educadors dels grups de les Activitats Educatives i
lúdiques del centre Naüm.
Han participat en aquest programa 18 voluntaris joves en situació
d’exclusió social.
El programa s’ha desenvolupat de gener a desembre de 2014.
Activitats:
1. Reunions de preparació d’activitats lúdiques per infants: 52 reunions.
2. Activitats en les que han participat els joves: Els joves han participat una
mitja de 95 activitats durant l’any en les que han desenvolupat tasques
d’ajudant de monitor.
3. S’ha realitzat unes 52 reunions d’avaluació amb els voluntaris durant el
2014.
4. 1 jove s’ha tret el curs de monitor de temps lliure.
5. 1 jove s’ha tret el curs de coordinador d’activitats de temps lliure.

Realitzar un treball
altruista al seu barri.
Participar de les
activitats
comunitàries de la
barriada.
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Dos cursos de 3 mesos consistents en sessions formatives de capacitació
laboral distribuïdes en sessions de 4 hores els dimecres de 9 a 13 h de
Capacitació Laboral.
Activitats:
Sessions d’habilitats socials realitzades per les pròpies professionals:
-Cohesió del grup (prejudicis i etiquetes)
-Habilitats pel treball en equip I: Aspectes bàsics de la comunicació
-Habilitats pel treball en equip II: Habilitats per fer crítiques i rebre-les
-Seguretat alimentaria i prevenció de riscos laborals
-Autoestima
-Orientació laboral I: Recursos laborals i Currículum Vitae.
-Orientació laboral II: Presentació i entrevistes de feina

Ampliar els
coneixements
d’horticultura
ecològica dels
participants.
Augmentar
l’autoestima i la
visió positiva de les
pròpies capacitats
dels participant.
Millorar les
habilitats dels
participants
respecte a
l’orientació laboral i
la recerca de feina.

PROJECTE D’HORT ECOLÒGIC
4 Beneficiaris.
Han treballat en aquest projecte la TS de CMSS Mestral i l’educadora de
carrer.
El taller s’ha mantingut de gener a novembre de 2014 com a projecte
d’autogestió amb la implicació de 4 dels participants del curs de 2013.
Es pretén, a partir de 2015, donar un caire més comunitari al projecte.

Millorar les
competències
acadèmiques y les
habilitats
instrumentals
bàsiques.

FORMACIÓ GRADUAT EN ESO.
20 participants majoritàriament joves, persones amb càrregues familiars i
en situació de risc social. N’acabaren 10.
Aquest curs n’han començat 14.
Han treballat en aquest projecte 7 professors ( 4 d’ells voluntaris i 3
contractats) i l’educadora de carrer.
De gener a maig de 2014:
Dilluns i dimecres de 10 a 13:30 i de 16:30 a 20h.
Dijous de 10 a 13:30h.
De setembre a desembre de 2014:
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
Activitats:
Classes de anglès, socials, català, castellà matemàtiques i naturals.
Tutories individuals per resoldre dubtes.

Millorar les
habilitats socials de
comunicació i
relació dels menors
participants.

PROGRAMA D’HABILITATS SOCIALS DINS L’ESCOLA “ HABILITATS PER LA
VIDA”.
60 Beneficiaris de 3 grups diferents. Aquest any 2014 els beneficiaris han
estat els alumnes de dos centres escolars: el CC San Vicenç de Paül i el CP
Anselm Turmeda. Al primer centre s’ha treballat amb el grup de segon de
primària amb el que s’ha hagut de treballar desdoblant el grup donades
les peculiaritats i necessitats del grup. Al segon centre aquest curs s’han
fet tallers a segon de primària i a sisè.

Aprendre a
reconèixer i
expressar
sentiments de
manera adequada.
Augmentar la
autoestima dels
menors participants.
Augmentar el
autocontrol dels
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Han treballat en aquest programa dues educadores de Naüm, les dues
professores dels grups escolars i l’educadora de carrer.
De gener a juny i de setembre a desembre de 2014. Sessió mensual de
dues hores de durada d’habilitats socials als grups-classe del CEIP Anselm
Turmeda i el CC Sant Vicenç de Paül.
La intervenció es prioritza en aquest dos centres degut a que atenen a un
nombre molt important de població de Son Roca, manifesten dificultats en
aquests àmbits i a que altres centres educatius de la zona ja duen a terme
petites accions preventives als mateixos.

menors participants.
Ampliar les
estratègies dels
centres educatius
per adaptar-se
millor a les
necessitats dels
menors.

Reunió mensual de programació i avaluació de les dues educadores que
implementen el projecte.
Reunió mensual de coordinació i seguiment amb els centres educatius.
Reunió mensual de traspàs d’informació a la Coordinadora d’entitats,
serveis i persones de Son Roca.
Sessió mensual de dues hores de durada d’habilitats socials als grups
classes que ho han sol·licitat, adaptant-les sempre a les necessitats del
grup que hi hagi detectat el tutor/a.
Els temes han estat els següents:
PRIMARIA (Dirigit a 5è o 6è curs)



Millora de les habilitats socials:
1- Cohesió de grup, anàlisis de prejudicis i estereotips
2- Resolució de conflictes i treball en equip
3- Identificació i gestió d’emocions
4- Autoestima i Autocontrol



Hàbits saludables per la vida:
1- Prevenció del consum de tabac i alcohol
2- Nutrició i alimentació, esport i hàbits d’higiene
L’estructura general de les sessions ha estat la següent:
Benvinguda, recordatori de la darrera sessió i revisió de tasques (20
minuts)
Introducció sessió i dinàmiques (1hora i 15 minuts)
Reflexió grupal del dia (15 minuts)
Encàrrecs a realitzar durant el mes i tancament (10 minuts)

Millora del concepte
dels menors dins les
famílies (mirada
positiva).

Augment de la
comunicació
familiar.

Augmentar les
capacitats de criança
dels pares i mares.
Augmentar
l’apoderament de
les dones en la vida
familiar
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ESPAI FAMILIAR “APRENDRE JUNTS, CRÉIXER EN FAMÍLIA”:
12 famílies a l’Espai Familiar de gener a juny.
10 dones al Projecte d’apoderament posat en marxa el setembre del
2014.
12 famílies al nou grup d’Espai Familiar de novembre de 2014 a juny de
2015.
Les persones que han treballat en aquest projecte han estat la TS de
Càritas, una educadora social, una voluntària pel canguratge i l’educadora
de carrer.
A partir del gener el nou grup que es posa en marxa els dinamitzaran
només les educadores de Naüm
De gener a juny de 2014, de manera setmanal els dimecres de 17:30 a
19:30h.
De setembre a desembre de 2014, de manera quinzenal els dimarts de 18
a 19.30h.
S’han realitzat uns 23 tallers, entre ells alimentació saludable, joc en
famílies, sortida a Sóller en tren, Comunicació, igualtat de gènere, ús
educatiu de les noves tecnologies, hàbits d’higiene, prevenció consum
tòxics, habilitats socials i de relació, hàbits d’estudi, etc.

Millora de
l’autoestima de
dones en situació de
desigualtat i
dificultat social

Estructura de les sessions:
De Gener a Juny:
De 17:30 a 18 hores, berenar i acollida de les famílies.
De les 18 a les 18:45 hores sessions per separat del grup de pares/mares i
del grup de fills/es
De les 19 a les 19:30 hores sessió familiar, activitat lúdica i cloenda.
De Setembre a Desembre:
A més de crear un nou grup d’Espai familiar que està realitzant tallers tots
els dijous, s’està creant un grup d’apoderament per dones amb fills i es
manté el grup d’Espai Familiar anterior des d’un caire més
d’acompanyament per l’organització d’activitats lúdiques en família.
El nou grup d’Espai Familiar es troba el dijous de 18 a 19 hores, només
treball amb pares i mares (nins/es realitzant el programa d’activitats
lúdiques) i després es realitza l’activitat conjunta amb els infants de 19 a
19:30 hores.
El projecte d’apoderament ESPAI DONA es realitza a partir de l’octubre
per les entrevistes. A partir del 20 de novembre amb activitats setmanals
el dimecres horabaixa.
S’ha fet suport puntual a l’anterior grup d’Espai Familiar en l’organització
d’activitats lúdiques en família.

Millorar el
coneixement de la
llengua castellana de
dones immigrants
en dificultat social.
Millorar el
coneixement de la
comunitat
Afavorir
l’escolarització
normalitzada dels
menors a través
d’ajudes
d’equipament.
Augmentar el
compromís dels
pares i mares en
l’educació dels seus
fills.
Donar suport i
millorar les
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AULA DE CASTELLÀ
Classes de Castellà per dones immigrants, participen 8 dones de diferents
procedències, totes extracomunitàries.
Un professor i una professora voluntaris. Coordina l’educadora de carrer.
Activitats:
- Contactes i recerca de voluntaris.
- Reunió amb voluntaris professor/a de castellà.
- Elaboració de la fitxa de derivació i de participants.
- Elaboració i difusió dels cartells informatius.
- Compra de material necessari.
PROGRAMA CAIXA PROINFANCIA D’AJUDS D’EQUIPAMENT ESCOLAR,
ULLERES, AUDÍFONS, ALIMENTACIÓ I HIGIENE INFANTIL.
1. Contacte amb les famílies demandant de serveis.
2. Diagnòstic de tots els àmbits.
3. Establiment de Pla de Feina amb la família.
4. Participació dels menors en els diferents serveis del Centre.
4.1. Servei de Centre Obert “Activitats Educatives i lúdiques”: 72 usuaris.
4.2. Servei de Suport Escolar “Un racó cívic i Socioeducatiu”; 60 usuaris.
4.3. Servei de Psicomotricitat: (13 usuaris de gener a juny// 15 a partir de
l’octubre)
4.4. Servei d’Escola de Família “Espai Familiar”; 24 famílies.
5. Dispensació de beques pels serveis i per cobrir necessitats bàsiques dels
infants (material escolar, ulleres, alimentació i higiene infantil): 115
usuaris a l’any.
Professionals que intervenen: La Directora del Centre. 1 secretària

condicions
sanitàries, prevenir
riscs per la salut i
promoure hàbits de
vida saludable dels
infants, adolescents
i les seves famílies.

administrativa, l’educadora de carrer i els educadors/es i monitors/es
de Naüm

Donar suport en la
cobertura de les
necessitats bàsiques
de la població de
Son Roca.
Augmentar a
participació de la població en la
resolució de
problemàtiques
socials.

ARMARI SOLIDARI
Activitats:
49 usuaris en total.
Tots el dijous de 16 a 20 hores des de gener a desembre de 2014.
Espai de recollida d’estris de segona mà en bon estat.
Espai de distribució de roba i altre material de primera necessitat per tota
la família.
Gestió del voluntariat que es dedica a la recollida i preparació de la roba.
Responsable de l’activitat: un dona voluntària.

5.3.
FINALITAT.
Afavorir el creixement integral d’infants i adolescents mitjançant una metodologia
activa per tal d’esdevenir joves i al·lotes amb un estil de vida saludable i
engrescadora, tot integrant-se personalment i socialment i retornant a l’ensenyament
acadèmic o entrant al món laboral amb actitud crítica i creativa.

5.4.
OBJECTIUS GENERALS DEL CENTRE NAÜM:
 Augmentar la supervisió adulta dels infants i joves a partir dels 4-5 anys Estimular educativament els infants i joves de la barriada per dotar-los d’eines
personals i socials per un correcte desenvolupament.
 Disminuir les càrregues familiars de les dones (ja siguin nines, adolescents- joves, com
adultes i majors) per a conciliar la seva vida laboral, educativa, formativa i social amb la
seva vida familiar.
 Construir itineraris d’inserció social i laboral amb els joves participants.
 Integrar infants i joves nouvinguts al barri mitjançant la participació comunitària.
 Integrar dones nouvingudes al barri mitjançant l’aprenentatge de la llengua i la
participació comunitària.
 Educar en el civisme a infants, adolescents i joves per un ús correcte dels espais públics,
cura d’instal·lacions comunitàries i per una millor convivència comunitària amb altres
col·lectius i grups d’edat fomentant els intercanvis intergeneracionals.
 Integrar hàbits de vida saludable en les dinàmiques quotidianes dels menors com per
exemple la pràctica continuada d’esport, berenars saludables i hàbits higiènics correctes.
 Millorar la convivència, la cohesió social i la qualitat de vida de les persones que viuen a
Son Roca.
 Millorar la integració dels menors amb majors dificultats socials en els centres educatius
 Desenvolupar les capacitats dels joves necessàries per a la inserció professional o el
retorn al sistema educatiu
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 Millora de les relacions i les dinàmiques familiars
 Augmentar la integració de les dones nouvingudes

5.5. OBJECTIUS I ACTIVITATS REALITZADES EN EL MARC DEL PROGRAMA DE
TREBALL SOCIOEDUCATIU EN MEDI OBERT CONVENIAT AMB L’ENTITAT GREC.
OBJECTIUS
ESPECÍFICS
Conèixer la
realitat personal,
social i econòmica
de la població i del
territori
Detectar,
planificar,
intervenir i avaluar
els casos que
necessitin una
intervenció ja sigui
individual, de grup
o comunitària.
Generar recursos
comunitaris que
donin resposta a
les necessitats de
la població així
com recolzar els
existents.
Ampliar les
alternatives d’oci
educatiu i
estructurat dels
menors de la
barriada de Son
Roca.
Detectar i
intervenir en
situacions de risc
susceptibles d’una
atenció més
individualitzada.
Augmentar el
suport tècnic dels
professionals
implicats en el
projecte.
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ACTIVITATS
Projectes

Funcions de l’educadora

Projecte

d’habilitats socials
a les escoles

Elaboració anàlisis de necessitats.
Realització de les sessions de
prevenció.

Coordinadora
 Secretaria i elaboració d’actes
d’Entitats, Serveisi Suport tècnic en les diferents iniciatives
Persones de Son
proposades i duites a terme.
Roca.

Preparació per a la

obtenció del
Graduat en

secundària


L’educadora fa la difusió i captació dels
beneficiaris.
Coordinació amb els Mestres.
Seguiment de casos individuals

Aules de reforç 
escolar Activitats
Lúdiques


Donar suport i complementar la tasca
educativa que es desenvolupa.
Seguiment de casos individuals.

Les 22lases de
castellà per
persones
immigrants




L’educadora fa la difusió i captació dels
beneficiaris.
Seguiment amb professionals externs de
seguiment (CMSS i Càritas)

Escola d’estiu






Espai dona



Donar suport i complementar la tasca
educativa que es desenvolupa.
Seguiment de casos individuals.

L’educadora fa la difusió i captació dels
beneficiaris.
Elaboració i execució de les sessions.

2.Intervenció Individual de la Educadora de Carrer.
Taula d’intervenció individual de l’educadora de carrer per àmbits
durant el 2014.
Àmbit
Nú Clarificacions
m.
Salut
5
Seguiment amb pediatria i serveis específics de
salut mental infanto juvenil de Son Espases.
Escolar

130 Seguiment dels alumnes de Racó Educatiu
amb els seus respectius centres educatius.
Parlem d’un total de 97 infants amb els que ens
reunim de forma mensual o bimensual segons
ho tenim estipulat.
Amb alguns casos fem un treball específic
d’economia de fitxes per tal de reforçar
positivament l’èxit escolar d’alguns menors.
Laboral
65 Acompanyament per a la recerca de feina
/Formatiu
(Elaboració de currículum, recerca d’ofertes de
treball…)
Derivació a recursos formatiu- laborals externs
Socio
Jurídic

Familiar

Temps
lliure

9

Acompanyament a recursos socio jurídic de
l’IBD per a l’acompanyament en el divorci,
acompanyament al servei per a la obtenció de
la nacionalitat i suport de Càritas per qüestions
socio jurídiques…
160 Suport en qüestions de caire familiar,
generalment orientació sobre les habilitats
socials.
12

Derivació a recursos externs d’oci i temps lliure
(futbol al CD Son Ximelis…)
Acollida de nins/es a les nostres activitats de
caire lúdic

Famílies connectades
88

De seguiment puntual
56
De seguiment habitual
24

23

5.6.
INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ PREVISTS I
RESULTATS DE LA SEVA APLICACIÓ EN REFERÈNCIA ALS OBJECTIUS
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Programa d’Activitats Educatives i lúdiques,
Escola Estiu i Campament,
PTMSO
OBJECTIU 1
INDICADOR

RESULTAT

OBJECTIU 2
INDICADOR

Aquest any han augmentat menors a les activitats.
Que l’assistència del 84% dels participants ha estat
regular en l’assistència.
Que el 95% dels participants ha fet una valoració
positiva de les activitats.
Millorar les habilitats socials de relació,
comunicació i resolució de conflictes
Dels 226 participants totals de les activitats uns 128
han mostrat millores en les seves habilitats socials de
relació, comunicació o resolució de conflictes.
Uns 56 pares i mares manifesten percebre millores en
les habilitats dels menors.

RESULTAT

El 80% dels menors participants manifesten millores en
les seves habilitats socials
El 50 % dels pares i mares manifesten millores en les
habilitats dels menors

OBJECTIU 3

Augmentar la supervisió dels menors i les seves
capacitats per assumir normes i límits
231 Participants han mostrat millores a l’hora d’assumir
normes i límits.
Durant el curs escolar n’hi ha hagut un centenar de
menors vinculats a les activitats dels horabaixes i a
l’estiu uns 227.
El 90% han manifestat millores per assumir normes i
límits
El 90% dels menors contactats per l’educadora han
estat vinculats a qualque activitat del Centre Naüm
Potenciar l’ integració de les diferents cultures i
realitats.
79 dels participants son immigrants, de minories
ètniques i discapacitats.
Hi ha hagut un 17 % de participants immigrants
Hi ha hagut un 13 % de participants d’ètnia gitana
Hi ha hagut un 5 % de participants de Necessitats
Educatives especials.

INDICADOR

RESULTAT

OBJECTIU 4
INDICADOR
RESULTAT
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Oferir alternatives de temps lliure i oci
socioeducatiu
Han participat 247 menors a les activitats educatives i
lúdiques, amb una assistència regular, i una valoració
satisfactòria de les activitats per part dels participants

Programa de Suport Escolar Racó Cívic i Socioeducatiu,
Programa d’habilitats socials dins l’escola HABILITATS PER LA VIDA i
Projecte de Psicomotricitat,
Projecte Nosaltres També en col·laboració amb el CD Son Ximelis,
PTSMO

OBJECTIU 5 i 6 Millorar les seves capacitats personals:(hàbits bàsics i
tècniques d’estudi), Augmentar la motivació escolar i
el seu rendiment acadèmic.
INDICADOR

RESULTAT

OBJECTIU 7
INDICADOR
RESULTAT

225 dels menors arriben puntuals (hivern i estiu)
69 dels menors participants a programa de suport escolar
duen l’agenda amb els deures anotats (hivern)
229 dels infants i joves de les activitats lúdiques i el suport
escolar mantenen un to de veu adequat durant l’activitat
(hivern i estiu)
71 dels menors que participen al suport escolar que
manifesten millores en l’àmbit acadèmic (hivern)
58 de les famílies manifesten millores en l’àmbit acadèmic
(hivern)
El 91% dels participants arriba amb puntualitat
El 76% dels menors de suport escolar du l’agenda amb els
deures anotats
El 81 % dels menors mantenen un to de veu adequat
durant l’activitat
El 78% dels menors manifesten millores en l’àmbit
acadèmic
El 50% dels tutors o familiars manifestin millores en l’àmbit
acadèmic

Implicar a la família en el procés educatiu del menor
68 de pares i mares participants a les reunions, activitats,
festes, etc.
56 pares han participat en el centre. Es duen a 80 famílies
amb seguiment, 24 en seguiment habitual i 56 en
seguiment puntual. S’ha contactat amb un total de 198
famílies de les que 80 mantenen un contacte habitual amb
el centre.

OBJECTIU 8

Millorar la integració dels menors en els centres
educatius
INDICADOR
Els 6 dels directors dels 6 centres educatius amb els que
ens coordinam fan una valoració positiva respecte a la
integració dels menors en l’àmbit acadèmic
RESULTAT
El 80% dels tutors o mestres fan una valoració positiva
respecte a la integració dels menors en l’àmbit acadèmic
PQPI Llanterneria,
Curs d’ajudant de cuina,
Capacitació Laboral per joves,
Formació Graduant en secundària,
Taller d’Hort Ecològic,
Mòdul de voluntariat i formació en lleure de joves
PTSMO
OBJECTIU 9
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Augmentar els seus coneixements professionals i/o
acadèmics instrumentals

INDICADOR
RESULTAT
OBJECTIU 10
INDICADOR

Dels 94 participants 80 han finalitzat els tallers amb la
titulació corresponent .
El 85 % de les participants han finalitzat els tallers amb la
titulació corresponent
Millorar les habilitats socials i pre-laborals de les joves

RESULTAT

80 de les participants dels tallers han arribat puntuals o no
han faltat a les classes
Els 89 participants dels tallers han realitzat un currículum
vitae, i es saben enfrontar a una entrevista laboral.
Els 89 participants dels tallers coneixen el circuit de borses
de feina
Els 69 participants dels tallers han tingut una primera
experiència al mercat laboral, mitjançant l’execució de
pràctiques en empreses i entitats.
El 85% de les participants han arribat puntuals al curs
habitualment
El 95% de les participants regulars sap fer un currículum
vitae
El 95% de les participants coneixen el circuit de borses de
feina
El 75 % de les participants han tingut un primer contacte
amb el món laboral (amb pràctiques formatives i
contractació laboral)
Aconseguir que els i les joves arribin a assolir els
objectius del programa perquè puguin obtenir una
reinserció laboral i/o educativa
8 dels participants que han trobat una feina gràcies a la
formació rebuda.
32 de les participants han retornat als circuits de
l’educació formal.
El 42 % han aconseguit feina o continuat els seus estudis.

OBJECTIU 12

Prendre consciencia de les seves pròpies capacitats

INDICADOR

86 dels participants als tallers han realitzat comentaris
positius respecte a les seves pròpies capacitats

RESULTAT

El 90 % de les participants han realitzat comentaris
positius respecte a les seves pròpies capacitats

RESULTAT

OBJECTIU 11

INDICADOR

Programa Espai Familiar
Espai Familiar Oci
Espai Dona
PTSMO
OBJECTIU 13
Millora del concepte dels menors dins les famílies
(mirada positiva) Programa Espai Familiar
INDICADOR
12 famílies dels participants han realitzat comentaris
positius cap als seus fills i filles
RESULTAT
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El 100 % dels pares i mares participants realitzen

comentaris positius cap als seus fills i filles
OBJECTIU 14

Augment de la comunicació familiar

INDICADOR

12 famílies han manifestat millores en la seva comunicació
familiar
El 100 % de les famílies participants manifestin millores en
la comunicació familiar

RESULTAT

OBJECTIU 15

Augmentar les capacitats de criança dels pares i
mares
INDICADOR
L’Assistència dels pares i mares participants a l’espai
familiar ha estat molt regular per part de les 12 famílies
12 de les famílies han manifestat millores en les seves
habilitats de criança
Tant la Treballadora social com l’educadora de Carrer
manifesten millores en les habilitats de criança dels pares
participants.
RESULTAT
El 100% de les famílies assisteixen de manera regular
El 100 % de les famílies manifesten millores en les seves
habilitats de criança
Les dues professionals manifesten millores en el 70 % de
les famílies
Programa Coordinadora d’Entitats
PTSMO
Establir o enfortir el vincle de les entitats veïnals i
OBJECTIU 16
serveis amb la coordinadora i entre elles

INDICADOR

15 actes de reunió,
17 activitats conjuntes realitzades.

RESULTAT

Les entitats i serveis s’han reunit més d’una vegada al
mes
Els participants de les entitats que tenen una participació
més alta són:
Càritas
Associació de veïns “Nueva Son Roca”
Projecte Socio- educatiu Naüm
Dinamo
CD Son Ximelis
Club d’esplai (format recentment)
Parròquia
Intervenció Comunitària Inter cultural. ICI . (Intervenció
recent.
Alguns residents del barri
Aquests han participat en la planificació (difusió,
organització...) execució i avaluació de totes les activitats)

-
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Les següents entitats han tingut una participació més
recent i/o intermitent
Associació tercera edat

-

Serveis socials ajuntament de Palma.
Natzaret
Alguns residents del barri
Policia local(assisteix a una reunió)
Aquestes entitats han participat en alguna part del procés
d’intervenció a l’hora de dur a terme les activitats.
Generalment en la organització i execució.

OBJECTIU 17

Donar resposta a les necessitats de manera conjunta i
coordinada

INDICADOR

S’han elaborat iniciatives i projectes conjunts.

RESULTAT

Enguany hem prioritzat diferents línies d’intervenció per
les quals hem treballat.
1. Denuncia i defensa dels drets en qüestió de vivenda
Accions
- Recollida d’informació sobre casos de desnonaments,
vivendes ocupades, tallaments de llum i aigua i altres
problemes derivats a través de qüestionaris passats als
presidents/es d’escales del barri
- Recollida d’informació sobre casos de desnonaments,
vivendes ocupades, tallaments de llum i aigua i altres
problemes derivats a través de la informació de les TS de
Càritas , SS SS i educadora Naüm
- Elaboració d’un informe de denúncia
- Elaboració d’un article pel diari ARA Balears.
- Denúncia a un programa de ràdio d’ib3 “Flors al desert”
2. Treball pel manteniment de la neteja i manteniment del
barri.
Accions:
- “Para hablar del barrio, café comunitario”. Una trobada
amb els veïns per tal de treure més informació i solucions
al problema.
- Informa denúncia a l’atenció de batlia amb fotografies i
signatures recollides.
- Reunió amb els comerciants per tal d’unir formes i trobar
solucions pel manteniment de la zona dels comerços.
- Denúncia a un programa de ràdio d’ib3 “Flors al desert”
3. Denúncia sobre el gasoducte instal·lat sobre el nostre
barri.
Accions
- Reunions amb veïns de Son Roca, Son Roqueta i Son
Ximelis.
- Reunions amb l’oposició política de l’Ajuntament.
- Reivindicació a la zona d’instal·lació del gasoducte com a
protesta.
4. Projecte hort comunitari
Accions
- Seguiment
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-

Es pretén, a partir de 2015, donar un caire més comunitari
a aquest projecte.

5. Organització festes del barri.
Accions
- Reunions de planificació prèvies de totes les diades o
festes.
- Execució de les activitats
- Avaluació final
6. Problemàtica sobre el consum i venta de droga al barri.
Accions
- Tallers sobre habilitats socials a les escoles
- Denúncia a un programa de ràdio d’ib3 “Flors al desert”

OBJECTIU 18
INDICADOR

RESULTAT

OBJECTIU 19
INDICADOR

RESULTAT
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Generar espais comunitaris per a la participació, la
socialització i l’ integració social
Unes 4500 persones participants de les activitats, amb
1000 participants directes i més de 150 persones entre
organitzadors i voluntaris.
20 iniciatives proposades per la població.
17 activitats comunitàries realitzades.
En general, a la majoria d’activitats s’ha aconseguit com
durant el maig cultural augmentar el nombre de
participants, ha augmentat el nombre de iniciatives
proposades y el nombre d’activitats comunitàries
realitzades.
Fomentar la cohesió social del barri mitjançant la
inter-generacionalitat i l’inter-culturalitat
Perfil i nombre dels participants, nombre de projectes i
activitats que tractin aspectes inter-generacionals i
interculturals
En les activitats sempre hi ha hagut representació de la
població immigrant. Especialment els nins estan molt
integrats als recursos i participen des d’ells en espais
comunitaris.
Els adults també han participat especialment en les
activitats més festives, ja és tradició que les dones
immigrants participin amb plats a la mostra de cuina del
Maig Cultural i no tan en les activitats de denúncia o
mobilitzacions en defensa d’alguns drets.
Enguany les nostres línies de feina, incloses les de caire
més festiu o lúdic no s’han oblidat de la denúncia de la
vulneració dels drets que pateixen veïns/es del nostre
barri: desnonament, desigualtats, brutícia, cans perillosos
als seus carrers...
Persones amb especials dificultats econòmiques han
trobat un espai per canalitzar les seves preocupacions,
queixes i demandes d’ajuda, en qüestions d’amenaces per
impagaments d’hipoteques, brutors als carrers...

A la xerrada sobre els drets de la vivenda duta a terme per
la Plataforma d’Afectats per les hipoteques assistiren unes
35 persones, moltes d’elles afectades per aquesta qüestió.

PROGRAMA PROINFANCIA
ARMARI SOLIDARI
MENJADOR ESCOLAR BECAT
PTSMO
OBJECTIU 20
Gaudir de la cobertura de les necessitats bàsiques
mitjançant finançament extern i la col·laboració dels veïns.
INDICADORS
Nombre de serveis realitzats per cobrir necessitats
educatives, afectives, socials i lúdiques.
Nombre de beques per cobrir necessitats materials.
Nombre d’usuaris de l’armari solidari
Nombre de participants al menjador escolar de l’escola
d’estiu.
RESULTATS
S’han dispensat 708 serveis diferents per un total de 115
usuaris.
S’han dispensat 230 beques pels 115 usuaris.
49 usuaris de l’armari solidari.
35 usuaris del servei de menjador a l’Escola d’Estiu.

PROJECTE AULA DE CASTELLÀ PER DONES IMMIGRANTS
PTSMO
OBJECTIU 21
Millorar el coneixement de la llengua castellana de dones
immigrants en dificultat social.
Millorar el coneixement de la comunitat
INDICADORS
Nivell de coneixement de la llengua castellana
Nivell de coneixement de la comunitat; recursos, xarxa
social
RESULTATS
El 100 % de les dones participants ha millorat el seu
coneixement de la llengua
El 73 % de les dones ha augmentat la seva xarxa social i
està vinculada a algun servei específic d’atenció social.
5.7.
CONCLUSSIONS SOBRE ELS RESULTATS OBTINGUTS
Pel que far a la cobertura de l’oci i lleure d’infants i joves hem complert els objectius que ens
havíem plantejat pel 2014 en un 92% en relació als recursos de que disposàvem.
Pensam que també hem contribuït a millorar la inclusió social d’infants, joves i adults, de
minories ètniques i socials. També hem obtingut bons resultats en la intervenció a les
escoles per tal de millorar la integració dels menors.
Pel que fa al tema de desenvolupar les capacitats, aptituds i actituds dels infants i joves,
s’han aconseguit en un 83 % dels casos i seguim treballant en aquesta línia.
Allà on estam més satisfets ha estat en la part de formació per l’ocupació on hem obtinguts
els millors resultats i on ens trobam amb el major nombre de demandes i necessitats. Es
una línia sempre a reforçar, encara que aquest any no hem disposat dels recursos suficients
per cobrir tota la demanda que ens trobam.
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Hem seguit treballant dins l’àmbit familiar i hem aconseguit un major implicació de les
famílies i una major consciència de les problemàtiques que pateixen. S’ha creat un nou grup
de dones-mares per treballar el seu apoderament.
Pel que fa al treball comunitari amb la Coordinadora d’Entitats valoram que s’han assolit i
superat els objectius plantejats per aquest any i on tots hem mantingut un alt grau de
compromís cap a la nostra comunitat, realitzant accions concretes de suport comunitari.
Hem de destacar que aquesta segona part de l’any s’ha iniciat a la barriada un nou
programa de treball comunitari impulsat per La Caixa, L’Ajuntament de Palma i el Grec.
Mitjançant totes les activitats, RELACIONS promogudes i treball comunitari que s’està
realitzant,
creim
que
estam
produint
una
forta
CONTENCIÓ
SOCIAL.
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6. CRONOGRAMA REALITZAT
CRONOGRAMA
ACTIVITATS

1. PROJECTE COORDINADORA D'
ENTITATS, SERVEIS I PERSONES DE SON
ROCA
(Comissions de Feina i Formació, Prevenció
de drogues i Participació ciutadana, Son
Roca Cultural)

NRE.
BENEFICIA
RIS
PER
ACTIVITAT
150
ORGANITZADORSVOLUNTARI
S
100
PARTICIPA
NTS
ACTIVITATS

2. PROGRAMA D'ACTIVITATS EDUCATIVES I
LÚDIQUES
100 durant
el curs
escolar

3. PROGRAMA RACÓ CÍVIC I
SOCIOEDUCATIU

4. PROJECTE ESPAI FAMILIAR “APRENDRE
JUNTS, CRÉIXER EN FAMÍLIA”
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110 durant
el curs
escolar

34

HORARI DE
L’ACTIVITAT

DE GENER A
DESEMBRE
(Mínim un
dilluns al mes
de 17.30 a
19.30 hores)

DIMARTS I
DIJOUS DE 16
A 20 HORES
CAMPAMENT
D’ESTIU I
D’HIVERN
DIMECRES I
DILLUNS DE
15,30 A 19,00
hores durant el
curs escolar.
DIMECRES DE
16.30 A 20,30
HORES

3

4

5

6

7

8

9

MESOS
1
1
12
0
1

1

2

X

X X X X X X X X X

X

X

X

X X X X X

X X

X

X

X

X X X X X

X X X

X

X

X

X X X X X

X

5. PROJECTE FORMATIU CURS D’AJUDANT
DE CUINA
24

6. PROJECTE DE PSICOMOTRICITAT
13

7. MODUL DE FORMACIÓ GRUPAL EN EL
PERFIL DE MONITOR DE LLEURES PER
JOVES DE 16 A 25 ANYS.
8. PROGRAMA D’HABILITATS SOCIALS DINS
L’ESCOLA “HABILITATS PER LA VIDA”
9. AULA DE GRADUAT EN ESO.
10. PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ
PROFESSIONAL INICIAL DE
LLANTERNERIA.
12.1. PROJECTE D’HORT ECOLÒGIC
AUTOGESTIÓ
13. PROJECTE AULA DE CASTELLÀ
14. PROJECTE D’APODERAMENT
15. PROGRAMA PROINFANCIA.
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DILLUNS,
DIMARTS I
DIMECRES DE
9.30 A 14.30
HORES
DIMARTS I
DIJOUS DE 16
A 17,30 H,
divendres de 17
a 18,30h
DIÀRIAMENT

18

38
27
18
4
8
10
115
USUARIOS

5 HORES
SETMANALS
20 HORES
SETMANALS
30 HORES
SETMANALS
6 HORES
SETMANALS
2 HORES
SETMANALS
3 HORES
SETMANALS
30 HORES
SETMANALS

X
x

X

x

X X X X X

x

x

x

X X

X

X

X
X

X X X X X X X X X

X

X

X X X X X

X

X

x

x

x

x

X

X X X X X
X X X X X X X

X

X

X

x

x

x

X X X X X

x

X X

X

X X

X

X X X X X X X X X

X

X
X

X
X
X
X

16.PROJECTE ESCOLA D’ESTIU I
MENJADOR ESCOLAR BECAT

17.PROJECTE DE COL·LABORACIÓ AMB
FCD SON XIMELIS, NOSALTRES TAMBÉ
18. ARMARI SOLIDARI

TOTAL
S
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17 PROGRAMES I PROJECTES

247
USUARIS
ESCOLA
ESTIU
35
USUARIS
MENJADOR
ESCOLAR
BECAT
EDUCO
14
professional
s
5 pràcticants
52 A L’ANY
49
PERSONES
A L’ANY
1052
USUARIS
DE TOTS
ELS
PROGRAM
ES
4500
INDIRECTE
S

30 HORES
SETMANALS
D’ESCOLA
D’ESTIU
7.5 HORES
SETMANALS
DE
MENJADOR
ESCOLAR

2 HORES DE
COORDINACIÓ
SETMANAL
2 HORES
SETMANALS
UNES 150
HORES
SETMANALS
D’INTERVENCI
Ó

X X

X

X X X X X

X X

X

X

X

X X X X X X X X X

X

X

TOTS ELS MESOS DE L’ANY

7. ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES EMPRADES












Mantenint coordinacions periòdiques amb totes les entitats o serveis del territori.
Coneixent els recursos, serveis i entitats del territori i establint relacions.
Consolidant els espais de reflexió conjunta entre serveis i entitats.
Essent una figura propera a les entitats així com a les famílies, els infants, els joves i els
grans.
Tenint presència als seus espais de trobada.
Establint relacions i vincles que facilitin el treball socioeducatiu.
Millorant les condicions socioeducatives dels entorns comunitaris on la població es
socialitza (Naüm, Coordinadora).
Generant espais comunitaris per a la socialització i integració social, reforçant el teixit
social de la barriada de Son Roca (Naüm , Coordinadora).
Promovent la igualtat d’oportunitats dintre el sistema educatiu i garantint el dret dels
menors i les famílies a l’educació, alimentació, oci, treball (Naüm , Coordinadora).
Detectant nous casos sensibles d'intervenció.
Redactant, implementant i avaluant projectes educatius d’incidència comunitària i de
grup des de Naüm o des de la Coordinadora.

8. COORDINACIÓ AMB ALTRES ENTITATS:
1. Càritas: Durant 2014 hem seguit treballant de manera conjunta la línia de feina a
nivell comunitari amb aquesta entitat. La seva presencia al barri, l’elevat nombre de
població que atenen i l'important nombre de projectes que es duen de manera
conjunta, fa que hi hagi una molt bona coordinació: de manera setmanal amb la
professional de treball comunitari i quinzenalment amb la professional de treball
individual. S’han dut a terme 38 coordinacions conjuntes pels 5 projectes conjunts
amb aquesta entitat.
2. Centres educatius: Molt bona coordinació per seguiment de casos individuals. CEIP
Anselm Turmeda 11 coordinacions, CEIP Son Anglada 9 coordinacions, CEIP Son
Serra 9 coordinacions, CC Sant Vicenç de Paül; 9 coordinacions, IES Guillem
Sagrera 7 coordinacions, IES Emili Darder 11 coordinacions, EOEP Palma II 8
coordinacions. Mantenim convenis de col·laboració signats amb tots aquests centres.
Mantenim dos projectes conjunts amb els centres educatius del barri.
3. Centre Municipal de Serveis Socials de Mestral. S’han augmentat el nombre de
coordinacions amb el CMSS Mestral donat l’augment de casos de Son Roca en
aquest centre i a que s’ha destinat una treballadora social específicament per atendre
aquest col·lectiu. El número de coordinacions han estat 16.
4. Club Esportiu Son Ximelis. S’han mantingut 18 coordinacions amb el Club ja que
col·laboram en el projecte Nosaltres També des del programa de Racó educatiu.
L’acord amb el club esportiu consisteix en becar als infants en la pràctica del futbol en
aquest club i condicionar la seva participació al progressos acadèmics dels menors i
a l’esforç en l’àmbit escolar mitjançant la participació en el programa racó educatiu.
5. GREC: Mirant de fomentar l’establiment de vincles i els intercanvis del joves de
diferents barriades de Palma, els educadors de carrer han realitzat activitats
comunitàries conjuntes, algunes programades, implementades i avaluades pels
propis joves.
6. Coordinadora d’Entitats, Serveis i Persones de Son Roca: La coordinació de les
entitats, serveis i persones ha estat molt bona. L’espai i l’organització del mateix està
totalment consolidada. Durant 2014 s’ha donat un increment del nombre de reunions
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(16) degut a l’augment de la feina conjunta de les comissions. L’Educadora de carrer
és la Secretària de la mateixa.
7. IMAS: Ens han derivat diferents casos (3) de menors posats en relació amb
l’educadora de carrer. La directora del Centre ha mantingut coordinacions amb el
tècnic encarregat de Prevenció comunitària donat que l’Entitat ha tingut amb aquesta
administració un contracte menor.
8. PLATAFORMA VOLUNTARIAT: Des d’aquesta Plataforma ens han posat en
contacte amb 4 voluntaris que ens han prestat els seus serveis, 2 al·lotes a l’escola
d’estiu i 3 més al Programa de reforç escolar durant el curs. L’entitat forma part de la
Comissió de sensibilització. Han mantingut amb ells 8 reunions realitzades per la
responsable del voluntariat.
9. CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL: Amb motiu del Conveni de col·laboració
que tenim amb aquesta Conselleria durant aquest any, vengueren 11 joves menors a
fer prestacions en benefici de la Comunitat intervenint en el Programes d’activitats
lúdiques i en el de reforç escolar. El seguiment el fan el coordinador/a dels
Programes juntament amb l’educador dels servei de Mesures Penitenciàries en
benefici de la comunitat.
10. Subdirecció General de Penes i mesures alternatives (Secretaria General
d’Institucions penitenciàries-Ministeri de l’interior): Col·laboració en
el
compliment de les penes de persones adultes amb mesures judicials prestant serveis
a la comunitat través dels programes del manteniment del centre. L’any 2014 han
passat 7 persones (una d’ella ha vengut dues vegades). El contacte és a través del
correu electrònic i fax de la Directora.
11. UIB /UNED: Hem tengut una jove en pràctiques del departament de Treball Social de
l’UIB i una d’Educació social de l’UNED que han treballat en els diferents Programes.
El seguiment el fa l’educadora de carrer. Al setembre ha començat una practicant de
Pedagogia tutoritzada per la coordinadora de Suport Escolar. Aquest any s’han
establert col·laboracions estables amb diferents professors de la UIB i es mantenen
reunions periòdiques (mensuals) en relació a la realització de pràctiques i treballs
d’alumnes de la UIB en el nostre Centre. Tenim conveni signat per a la realització de
pràctiques amb el departament de treball Social i amb el de Pedagogia.
12. Unversitat de La Rochelle (França): tant a l’estiu del 2013 com a l’estiu del 2014
hem tengut dues estudiants d’aquesta universitat fent pràctiques oficials en l’escola
d’estiu. El contacte amb el centre és per correu electrònic a través del professorat i
l’alumnat.
Una altra al.lota argentina a través de la Residencia interdisciplinaria de Salud
mental comunitaria de la Provencia Río Negro (Argentina). Amb abdues
signàrem conveni.
13. EAPN: Reunions mensuals amb l’Entitat i participació d’aquesta amb la comissió de
participació per part de la Directora del Centre. Forta relació, gairebé amb contactes
diaris, i coordinació amb el Programa Proinfància gestionat per la Xarxa EAPN
Balears, per part de l’educadora de carrer i de la Secretària del Centre. En aquest
moment la directora és la Presidenta de EAPN-IB.
14. Centre cultural son Ximelis. 2 Reunions per la realització d’activitats puntuals
conjuntes. Intervenció de l’educadora del Club dins el Centre Naüm. Intervenció
social amb les famílies que tenen beques per part de Naüm.
15. Dinamo. 5 reunions per la col·laboració en les accions amb els joves.
16. Plataforma d’afectats per les hipoteques. 6 Reunions de coordinació d’accions
comunitàries i derivació de casos.
17. IRES Mentories. 3 reunions per la derivació d’un cas.
18. ESPLAI LA ROCA. Participació en dues reunions per la coordinació d’accions
conjuntes.
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9. RECURSOS
9.1.
RECURSOS HUMANS.
9.1.1 PERSONAL REMUNERAT DEL CENTRE NAÜM:
-Coordinadora de Projectes: Educadora Social i acabant la Llicenciatura en Filosofia. Ha
treballat al Centre durant 5 anys com a Educadora de Carrer i actualment dedica 10hs de
treball tècnic, de seguiment dels Projectes i Educadora.
-Educadora de carrer: Diplomada en Treball Social i acabant la diplomatura en Educació
Social. La seva funció es intervenir socioeducativament amb els menors i les famílies així
com realitzar l’anàlisi comunitari del barri, plantejant, desenvolupant i recolzant iniciatives i
projectes dins aquest àmbit. Fa feina al GREC des de l’any 2006 i concretament a la
barriada de Son Roca des de l’any 2010. Dedica 37 hores i ½.
- Professora PQPI/ Educadora/ Auxiliar administrativa/: Llicenciada en Història. Fa feina al
centre des de gener del 2005, està contractada a jornada completa. També es mestra al
PQPI de Lampisterira i Climatització. És la responsable del Sistema de Qualitat del centre i
treballa com a educadora en els programes de Proinfància. Treballa també de Secretària del
Centre.
-Educador dels grans i coordinador programa de Joves i del Programa Educatives i
lúdiques. Diplomat en Magisteri d’educació física i és Director de d’oci i temps lliure. Fa feina
al programa des d’octubre del 2007 i actualment realitza 25 hores setmanals de feina al
centre, de les quals 12 les dedica al programa d’Activitats educatives i lúdiques i 7 al
programa de joves i a les classes d’ESO. Es l’educador responsable del grup de grans
(Majors de 12 anys). Aquest Any està dedicant 6hs més al Programa Un Racó Cívic i
socioeducatiu...” de reforç escolar. Dóna classe també als d’ESO.
- Educadora del grup de petits I (4-5 anys). Graduada en Educació Infantil, monitora i
directora de temps lliure, dedica 17 hores setmanals de feina a l’entitat. Ha estat participant
dels projecte del centre des dels 10 anys i voluntària a partir dels 16, primer com ajudant de
monitora i després, des dels 18 fins els 22, com a monitora. Està contractada per l’entitat
des del 2013 com educadora infantil.
-Educadora del grup de petits II (6-7 anys). Llicenciada en Econòmiques i monitora de temps
lliure, fa 19 hores setmanals de feina a l’entitat de les quals dedica 9 hores a les Activitats
educatives i lúdiques i 8 al Programa Un racó cívic i socioeducatiu.. de reforç escolar. 3
hores a la Contabilitat del Centre. Fa feina al centre des de gener del 2008 tot i que abans
havia estat voluntària durant 2 anys. L’estiu passa a jornada completa a l’escola d’estiu.
-Educadora del grup de mitjans I ( 8- 9 anys FINS AL JUNY ) i actualment treballa amb els
grans en ambdos Programes. Llicenciada en Pedagogia. Actualment és la Coordinadora del
Reforç escolar i també, Voluntariat d’aquest Programa. Realitza 8 hores setmanals de feina
al programa d’Activitats educatives i lúdiques. 10 hores al Programa de Reforç educatiu i
voluntariat. 5 al Programa de voluntariat. 2 hores a l’ESO. Fa feina al centre des de febrer
del 2012. Al mes de juliol el seu contracte fou de 35 hores setmanals i jornada completa el
mes d’agost a l’escola d’estiu.
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-Educadora del grup de mitjans II (10 - 11 anys ). Diplomada en Magisteri de primària i
Directora d’oci i temps lliure. Realitza 21 hores setmanals de feina al centre de les quals
dedica 10 hores al programa d’Activitat educatives i lúdiques, 6 hores al programa Racó
Cívic i Socioeducatiu i la resta al Projecte d’ESO fins al juny. Fa feina al centre des de
mitjans del 2010. Al mes de juliol i agost el seu contracte passa a ser de 28 hores
setmanals.
- Educadora dels mitjans (10-11 anys).: Animador sociocultural i monitor de temps lliure.
Cursant actualment un grau d’Historial. Treballa en el centre 8 hores setmanals al programa
un Racó Cívic i Socioeducatiu des de l’octubre.
-Professor programa PQPI: operari de llanterneria i educador social. Està contractat al
centre com a professor de l’àrea del taller del programa PQPI per 16 hores setmanals, a
més és l’encarregat dels treball de manteniment del centre (4 hores setmanals). Fa feina al
centre des del mes d’octubre de l’any 2000.
-Psicomotricistes. Tres professionals, Diplomades en Educació Social i amb un Postgrau en
Psicomotricitat. Fan feina des de 2011 realitzant tres horabaixes de psicomotricitat amb els
mes petits. El seu contracte es de 2 hores setmanals cada una.
- Professor del Curs d’Ajudant de Cuina. Tècnic superior de Cuina. Treballa a l’entitat des
del 2012.
- 2 Monitors per Activitats educatives i lúdiques durant tot l’any (8 hs setmanals). Al mes de
juliol i agost es contracta, endemés d’aquests 2 monitors, altres 2 per 35 hores setmanals.
En total 4 monitors o monitores entre el voluntariat jove del centre que ja tengui la titulació
de monitor de temps lliures i que duen en el Centre entre 3 i 5 anys. A partir de l’octubre,
també, se’n ha contractat a altres dos monitors/es pel Programa d’Activitats educatives i
lúdiques.
-Personal de neteja: és una jove que fa feina al centre des de gener del 2009.

9.1.2 PERSONAL VOLUNTARI:
-Directora del Centre: Llicenciada en Filosofia i Lletres. Fa feina al centre des de l’any 2000.
És la representant de la titularitat i s’encarrega del bon funcionament del programa
(programacions, avaluacions, gestió econòmica…). Hi dedica unes 35 hores setmanals de
feina.
-Voluntaris per intendència, gestions, comptabilitat (5 persones).
-Grup de monitors/es i ajudants de monitor voluntaris Activitats Lúdiques (25 persones).
Dels quals 9 tenen la titulació de monitor d’oci i temps lliure. Aproximadament unes 40 hores
mensuals. Durant l’estiu: 35 hs setmanals.
-Grup de monitors voluntaris pel reforç escolar Racó Educatiu i escola d’estiu
(aproximadament uns 40 alumnes de la UIB i del CESAG (25) i de la Plataforma el
voluntariat (5), durant tot el curs) 6 hores setmanals.
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- 3 Voluntaris Professors jubilats al Programa Graduat d’ESO i PQPI.
-1 altre voluntari Professor al Programa Graduat d’ESO i PQPI
-Voluntària canguratge (1 persona). Aproximadament unes 20 hores mensuals.
-Voluntària classes castellà per dones immigrants. 4 hores setmanals.
-Voluntaris a comissions de Coordinador (2 persones) i tres persones més que no pertanyen
a cap Entitat que participen, com a voluntàries a la coordinadora.
La resta de professionals que col·laboren en els projectes esmentats pertanyen a diferents
serveis de la barriada, com ara 2 Treballadores Socials del Servei d’Atenció Primària de
Càritas (una en comunitari i l’ltra en atenció individualitzada), el Centre Municipal de Serveis
Socials Mestral, Professors i mestres dels centres educatius de la barriada, l’Educadora del
Club Esportiu Son Ximelis (que fins al mes d’agost de 2014 no ha treballat per manca de
finançament. A partir del setembre ha tornat començar a engegar el Projecte), els
dinamitzadors de DINAMO, etc.
A partir del setembre s’ha incorporat un treballador social (Programa ICI) del GREC.
9.2.

RECURSOS MATERIALS.

El centre Naüm disposa de 8 aules de 60 m2 aules necessàries per realitzar activitats.
D’aquestes aules n’hi ha una destinada a aula d’informàtica amb 11 ordinadors i una
impressora. Una sala- biblioteca. Una sala pel personal educador amb 4 ordinadors i D0S
portàtils, 2 impressores, gelera, fotocopiadora, fax, material d’administració, càmera de
fotos i vídeo, armaris, arxivadors. Endemés d’aquestes aules n’hi ha altres dues que tenen 2
ordinadors més a cada una d’elles.
Endemés estan a la disposició d’aquestes activitats, 2 patis més a la casa d’espiritualitat de
les Germanes de la Caritat, veïna del Centre Naüm.
El centre a més disposa de tres banys, un pati de jocs amb zona tapada i un pati al costat
del centre per col·locar la piscineta d’estiu.
El centre té tots els recursos materials per realitzar les activitats que necessiti l’educadora
de carrer (material oficina, educatiu…)
Ens han cedit la Cuina del Centre Cultural per realitzar el Curs d’Ajudant de cuina i una altra
aula per realitzar el Projecte de Psicomotricitat.
Així mateix, aquest any (2014) ens han cedit l’espai de l’antiga biblioteca del barri, situada
en un extrem de l’edifici del CEIP Anselm Turmeda, allà hi realitzam la formació de graduat
en ESO i totes les reunions de la Coordinadora d’Entitats.
L’educadora de carrer fa feina en diferents espais de la barriada, com poden ser el parc de
Son Ximelis, el camp de futbol o el centre cultural i la biblioteca, però el seu centre de
referència són (a més de les oficines del GREC que no estan a la barriada de Son Roca)
les instal·lacions del Projecte Socioeducatiu NAÜM.
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10. CONCLUSIONS
10.1. VALORACIÓ QUANTITATIVA, QUALITATIVA I ECONÒMICA.
10.1.1.
DADES QUANTITATIVES:
15 projectes comunitaris
4 projectes de caire grupal
Connexió amb 20 serveis, entitats i recursos
7 grups naturals connectats
468 menors connectats
179 adults connectats
190 voluntaris
24 famílies amb seguiment habitual
56 famílies amb intervencions de suport puntual
18 casos en seguiment habitual
89 casos en seguiment puntual
10.1.2.
DADES QUALITATIVES:
-En el que respecta a la formació al barri ha minvat la oferta de cursos formatius per aturats
relacionats amb cuina, agricultura i llanterneria, entre altres, donades les causes ja
explicades al punt 2.5.5. Tots ells han obtingut una gran demanda, generant en tots els
casos llistes d’espera. La major fita ha estat que 8 participants del curs de cuina i 1
participants del PQPI han estat contractats a les empreses on han fet les pràctiques i
que 10 dels 16 menors que varen realitzar el PQPI de llanterneria en el curs 2013/2014 han
reprès els seus estudis, ja sigui matriculant-se a un grau mitjà o finalitzant els mòduls
voluntaris per obtenir el títol de secundaria.
-També cal dir que actualment tenim un grup de 37 persones del barri de entre 18 i 38 anys,
motivades e inscrites per treure-se el títol de graduat en educació secundària, d’aquest grup
17 són els més estables en l’assistència i motivació. Se’n presentaren 8 a l’examen: 1 jove
va aprovar els 3 mòduls obligatoris amb lo qual va obtenir el Graduat de Secundària, 2 joves
han aprovat 2 mòduls cada un, 2 aprovaren 1 mòdul.
Aquest projecte es més sostenible ja que és el que suposa menys despesa econòmica (
actualment 4 professors contractats i 3 professors voluntaris) ja que les classes estan
impartides majoritàriament per professors i tècnics jubilats i voluntaris.
-S’han iniciat línies de feina amb els centres educatius més enllà de la coordinació per casos
individuals.
-Gràcies també a les beques de menjador cedides per Educo que s’han pogut tramitar
especialment amb el CEIP Son Anglada (14 infants) i 4 amb Sant Vicenç de Paül, s’han
cobert les necessitats bàsiques dels infants i s’ha evitat el tancament d’un servei important
pels menors del barri durant el curs escolar. Així mateix, hem pogut gaudir de menjador
escolar gratuït per 35 menors en situació de dificultat social (5 derivats del SS SS de
Mestral).
-Desprès de quatre anys consecutius realitzant l’espai familiar, es valora que aquest ha
tingut un impacte positiu, augmentat les habilitats parentals dels pares i mares participants i
sobretot aconseguint moments d’oci compartit amb els seus fills/es i evitant també de
l’aïllament personal de molts adults sense suport familiar, generant xarxa i socialitzant les
seves problemàtiques. D’aquesta intervenció ha sorgit un nou projecte d’apoderament de
dones del barri en el context de la seva vida familiar. Creiem que podem treballar així per
una major igualtat de gènere.
Durant 2014 s’ha cercat i s’ha aconseguit una major participació i implicació de la població
en les qüestions del seu barri. S’ha mobilitzat a un grup de 19 persones adultes voluntàries
del barri per tal de implicar-se i participar en diferents iniciatives; impartint classes de
graduat de secundària, fent de voluntàries a les activitats per infants del Centre Naüm,
especialment al Servei de Menjador de l’Escola d’Estiu, a l’Armari Solidari, realitzant el
canguratge de l’espai familiar i donant suports puntuals a famílies que ho puguin necessitar,
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realitzant un hort ecològic i oferint visites ofertes a la barriada, fent acompanyaments
puntuals de famílies amb dificultats a recursos específics, realitzant enquestes i difusió de
les activitats pels diferents domicilis i pels comerços, donant suport a les festes i activitats
del barri (maig cultural, Els Reis, estiu, xocolatada, sant Antoni, carnestoltes,…)
Des de l’espai de la Coordinadora d’entitats, serveis i persones del barri, s’ha millorat la
pròpia organització i coordinació del treball en xarxa que venim realitzant. S’han realitzant
noves activitats conjuntes de totes les entitats. S’ha mantingut la cessió d’un local propi
municipal que estava tancat, on actualment es realitzen les classes de graduat de
Secundària, les reunions de la coordinadora i les reunions de veïns per realitzar xerrades i
accions obertes al barri (problemàtiques de vivenda, hipoteques, manteniment i
infraestructures de la barriada...) Ja fa dos anys que funcionam com entitat independent
amb uns estatuts i un CIF propi, però el més destacable ha estat la consecució d’una gestió
econòmica comú, en la qual totes les entitats aporten una quota anual i realitzen accions
conjuntes per recaptar diners i fons propis. Actualment disposam d’estalvis per realitzar el
segon número de la revista de totes les entitats “Per a tots i totes”, que facilita que arribi a
tothom la informació de les activitats dutes a terme i es a la vegada un reconeixement dels
voluntaris i la gent implicada i la realització d’altres activitats que fomentin el sentiment de
pertinença, la interculturalitat i la intergeneracionalitat, etc. Cal destacar que totes aquests
accions són realitzades sense haver demanat cap tipus de subvenció pública.
Finalment cal destacar que tornam gaudir de una educadora social dins el club esportiu Son
Ximelis. Gràcies a n’això es podrà augmentar l’accés i integració al club, dels menors amb
més dificultats, millorar les habilitats dels entrenadors per manejar situacions conflictives
tant amb menors com amb pares i també es notarà en l’augment del rendiment escolar de
determinats casos.
Hem de tenir en compte la qualitat tècnica i de treball de les educadores de carrer en
aquest programes. Sense aquesta intervenció seria impossible dur endavant el que
hem acabat d’exposar.
10.1.3.
ECONÒMICA
A nivell econòmic, tots els nostres programes són deficitaris pel que fa a cobertura de
l’administració pública. El dèficit l’assumeix l’entitat Germanes de la Caritat de San Vicens
de Paül. Aquest fet condiciona molt el funcionament i manteniment dels programes actuals i
al mateix temps limita molt les possibilitats d’engegar noves accions que responguin a les
necessitats de la població. Tot i així, com haureu pogut veure s’han començat nous
Projectes per tal de cobrir noves demandes i hem continuat amb els que l’Entitat ja tenia
implementats sense minvar la seva qualitat.
Actualment ens manca finançament per programes com Graduat en ESO, Curs d’Ajudant de
Cuina, Programa de Joves, el Programa de Formació, etc. i especialment per seguir
realitzant la Formació Professional Inicial en Llanterneria i climatització domèstica que
es ve desenvolupant en el centre des de l’any 2000 i que aquest és el primer any que
no podem realitzar.
En altres casos, hem hagut de reduir les implementacions i les hores d’intervenció, com es
el cas del Curs d’ajudant de cuina.
Aquest any, el Grec ens ha facilitat la participació d’una altra educadora de carrer a 7.5
hores i mitja pel treball individual i familiar, que ha estat una gran aportació encara que
insuficient per afrontar tota la intervenció que se necessita.
Tot i així, seguirem intervenint a la barriada, mentre ens quedin recursos, i seguirem
demandant a l’administració pública que assumeixi la seva part de responsabilitat
mitjançant la contractació dels serveis socials que oferim i que són tan necessaris i
imprescindibles per a la ciutadania.

10.2.
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DIFICULTATS

Respecte dels indicadors plantejats podem dir que els que han tingut un major grau de
consecució han estat els de caire comunitari especialment de feina conjunta amb entitats ja
que 2014 ha estat un any fructífer. Els que han estat positius, tot i que han tengut una
lleugera baixada en el seu grau de consecució, han estat els que feien referència a
procesos individualitzats i socioeducatius amb els menors.
Pensam que aquest fet està molt relacionat amb les dificultats que estan patint les famílies
per cobrir les necessitats més bàsiques dels menors i que afecten a altres àmbits i aspectes
de caire personal. Per tant, valoram que aquestes carències materials afecten greument el
normal desenvolupament dels menors del barri.
Així mateix, ha disminuït el nombre d’accions formatives realitzades amb joves degut a la
manca de finançament. Per una banda, la Conselleria d’Educació encara no ha publicat la
convocatòries per el desenvolupament de Programes de Formació Professional Inicial
(anomenades PQPI el curs passat) i a dia d’avui no sabem si podrem desenvolupar aquest
programa que realitzam des de l’any 2000 i que valoram tant necessari pels joves de la
barriada i de tot Palma.
Així mateix, també ha minvat el finançament privat per aquests programes i hem hagut de
disminuir una implementació del Curs d’Ajudant de Cuina. Aquest any sols hem pogut fer
dues implementacions, en lloc de 3.
10.3.
OPORTUNITATS APROFITADES
Un any més, ens trobam que en la situació estructural actual resulta complicat poder
realitzar processos individuals degut a la manca de recursos, prestacions, etc. i a l’elevat
nombre de necessitats de la població. Des del Centre Naüm intentam donar resposta a les
necessitats de manera global, generant recursos i espais educatius i compensadors.
D’aquesta manera, gràcies a la col·laboració de la Fundació EDUCO, dels veïns, de les
diferents entitats privades, etc., hem pogut oferir el serveis d’assistència social com el
menjador escolar gratuït a 35 menors, l’armari solidari, les beques Proinfància. Així i tot,
ens trobam que la nostra tasca socioeducativa es veu truncada per les carències materials
que pateixen els menors que atenem.
Pensam que la feina en xarxa es la clau per poder tenir dedicació a tants de projectes. El
fet de que no depenguin d’una única entitat o d'un professional tot sol facilita molt el poder
realitzar aquest volum de treball comunitari. De cara a n’aquesta qüestió:
-Hem seguit demanant a les administracions competents que es responsabilitzin d’assumir
l’assistència social primària de la població en situació de risc d’exclusió i
-Hem seguit mantenir a la població informada dels seus drets i dels recursos disponibles al
seu abast i seguirem fent-ho de cara al proper any.
-Continuarem començant projectes que tinguin corresponsabilitat amb altres entitats o
serveis i amb els veïns.
-Hem intentat i intentarem que cada vegada més la població participi i sigui també
corresponsable i gestora dels projectes.
-Hem prioritzat els casos que necessiten d'una intervenció més individualitzada i amb major
durada en el temps i els hem derivat a recursos més adients (per exemple professionals del
CMSS Mestral, Servei de Protecció de Menors (IMAS),...)
Pel que fa a la disminució d’intervenció en formació per joves, hem seguit demanant
col·laboració a totes les entitats privades possibles ( hem tengut una ajuda pel reforç escolar
per part de la Delegació d’Acció Social de la Diòcesi de Mallorca) i compensant la manca de
finançament mitjançant finançament propi. Així mateix, hem seguit reivindicant el paper de la
Conselleria d’Educació en la cobertura educativa d’aquests joves (Formació Professional
Bàsica) i hem demanat i se’ns ha concedit, al SOIB l’acreditació com a Centre de Formació
en les convocatòries per col·lectius vulnerables. Pensam que aquests joves, encara que han
patit fracàs escolar, poden tornar al sistema educatiu reglat, si aquest es sensible a les
seves necessitats, i concloure amb èxit una formació professional.
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10.4.
VALORACIÓ FINAL.
Finalitzat l’any 2014 es pot concloure que s’ha realitzat una feina molt intensiva
especialment en l’àmbit comunitari. Tot i que a l’àmbit individual les demandes són
considerables, en la situació actual resulta complicat poder realitzar processos individuals
degut a l’elevat nombre de necessitats de la població i a la manca de recursos, prestacions,
etc. Per aquests motius, 2014 ha seguit essent un any en el que podem dir que la
intervenció comunitària ha estat molt profitosa.
De cara a l’any 2015 es continuarà intentant donar resposta a les necessitats de manera
global, generant recursos i espais protectors, educatius i compensadors. Ens plantejam pel
proper any les següents mesures:
-Continuarem amb els projectes comunitaris que es venen realitzant: impulsant que el
projecte d’hort el dugin a terme nous participants, formant a noves persones, intentant
cercar finançament
- També hem cercat altres vies per tornar a posar en marxa 2 implementacions anuals del
projecte de cuina.
- Cercarem altres vies per poder mantenir el Programa de la Formació Professional Inicial
de Llanterneria i climatització.
- Continuarem l’espai de famílies, l’espai familiar d’oci i iniciarem l’Espai Dona.
-PSICÒLOGA: Pel proper any i anb l’ajuda d’una subvenció atorgada pel Ministeri de Salut,
família i assumptes socials posarem en marxa un programa d’atenció als infants amb
problemes afectius i d’integració i famílies en problemes de desestructuració, dificultats
parentales... amb el métode del “apego i reconstrucció del vincle”
-Mantindrem a la població informada dels seus drets i dels recursos disponibles al seu
abast. (Beques, cursos, acompanyament a SS.SS o a recursos específics,etc.).
-Continuarem treballant en xarxa, encetant projectes i/o accions que tinguin
corresponsabilitat amb altres entitats, serveis o persones. De cara a 2015 posarem en
marxa amb Càritas i el CMSS Mestral, a petició d’aquest darrer, un anàlisi conjunt sobre les
persones soles i aïllades a la barriada. Per aconseguir això mobilitzarem a la coordinadora,
als voluntaris i a la gent que vulgui donar un cop de mà.
-Intentarem que cada vegada més la població lideri i sigui gestora d’iniciatives que els
afecten directament.
-Prioritzarem els casos que necessiten d'una atenció més individualitzada i amb major
durada en el temps i derivar-los a recursos més adients (per exemple professionals
del CMSS Mestral, Càritas, etc.). Esperam i demanam a l’Ajuntament que aquesta línea
sigui reforçada amb una altra treballadora o educadora social per tal de poder donar
resposta a totes les necessitats de les persones que, amb molta freqüència, queden en llista
d’espera.
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