Memòria 2018

1.JUSTIFICACIÓ DE LA MEMÒRIA
El CRAE EL Mas pertany a l’Associació ASTEROIDE B-612. És un centre residencial
concertat amb una tipologia vertical de 25 places. Hi acollim infants i adolescents de
franges d’edat molt diverses (0 a 18 anys). Depenent de les necessitats del context,
aquestes franges poden variar. Aquest 2018, la població atesa ha comprès edats de 8
a 18 anys.
La memòria que presentem, deixa constància dels aspectes més rellevants treballats al
llarg de l’any, també deixa palès els objectius i les pautes d’actuació; les quals han
estat establertes a través del Projecte Educatiu de Centre i en consonància amb els
principis de l’Entitat.
Per tant, aquesta memòria esdevé una important eina de treball i de reflexió, la qual es
converteix en un reflex fidel de la feina portada a terme per tots/es els/les professionals
que han treballat en el CRAE El Mas en el transcurs de l’any 2018.
En la present memòria, hem realitzat una avaluació dels objectius establerts per l’any
2018 amb la finalitat d’establir el grau d’assoliment d’aquests. Aquesta avaluació ens
permet treballar els punts forts i detectar mancances existents per millorar la
planificació per l’any següent. L’elaboració i redacció de la memòria s’ha confeccionat
en les reunions educatives on s’ha realitzat una autoavaluació general de tots els
aspectes, i des d’on, també s’ha aprofitat per realitzar la programació del següent any.
El treball que volem destacar gira entorn els objectius plantejats en la programació del
2018. L'objectiu general per tot el centre que vam establir va ser: el reciclatge com a eix
principal en tots els grups, adaptant-nos a les particularitats i necessitats de cada franja
d’edat.
També, al final de l’any 2017, vam detectar la necessitat de promoure les relacions
socials entre els iguals tant dins com a fora del centre. Arran de la valoració positiva
d’aquest objectiu l'any anterior, així com l’ impacte d’aquest a nivell emocional, vam
considerar prioritari reformular-ho i aplicar-lo en el grup de Petits i Mitjans. Adaptant-lo
a les particularitats i a l’edat evolutiva de cada infant.
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Per últim, l'altre dels objectius que es van establir per aquest any va ser treballar més
en profunditat l'educació sexual, posant èmfasis en el mòdul de grans.
Tot i que no ha estat un objectiu propi d'aquest any, des de l’equip del Mas es valora la
importància de que tot infant i adolescent pugui viure en una família. Per això, durant
aquest 2018, com cada any, hem seguit fomentat el treball amb les famílies
col·laboradores en coordinació amb l’Entitat.

Per tant, varis infants han gaudit d’espais més normalitzats, com així, d’uns espais de
cura i atenció més personalitzats, durant els caps de setmana i/o períodes vocacionals.
Al llarg d’aquest 2018, tot i que no estava programat en la PA del 2017, s’ha revisat el
PEC amb l'Àrea de Centres de DGAIA com a un objectiu sobrevingut, fet que ha
comportat la creació d’espais de reflexió i avaluació davant l’acció educativa de la vida
quotidiana. Introduint la visió de nous professionals incorporats recentment a l’equip.
Aquest fet ha fomentat el dinamisme dins l’equip del Mas, revertint positivament en
l’atenció rebuda per part dels infants i adolescents.

2.VALORACIÓ GENERAL
El CRAE, té l’encàrrec d’exercir la guarda dels infants o adolescents desemparats
proposats per DGAIA, oferint un recurs alternatiu a un medi familiar inexistent,
deteriorat o amb greus dificultats per cobrir les necessitats bàsiques dels infants i
adolescents.
Les funcions que s’estableixen per portar a terme des del centre són:

Aquest procés de treball cooperatiu, ha fomentat una mirada crítica davant les
practiques educatives, promovent la creativitat i la interacció de noves mirades.
Adaptant-se al context variable que conforma la realitat del Mas i permetent oferir una
acció educativa de major qualitat.

Oferir una atenció integral als infants i adolescents que estan ingressats i
contribuir al seu procés educatiu i de desenvolupament personal.

Com a aspectes que ens han condicionat el nostre treball durant l'any 2018 és que en
comparació al 2017, els infants i adolescents que es trobaven al centre ja portaven un
temps, fet que feia que estiguessin adaptats al CRAE, i hagués una estabilitat que des
de l'equip educatiu s'ha pogut aprofitar per fer un treball més educatiu i afectiu que no
de contenció.

Dissenyar un projecte educatiu individual de tots els infants i adolescents a partir
del diagnòstic inicial establert que serveixi per treballar de forma individualitzada
amb ells/es.

S'han pogut detectar certs aspectes com ara una manca pel que fa al respecte en
relació als educadors/es i companys/es del Mas, i certa falta de responsabilitat envers
les seves actituds i accions respecte els altres i ells/es mateixos. Per tant creiem que és
prioritari prendre consciència davant la importància de tenir cura de l’entorn i de les
persones que ens envolten, treballant l’empatia i la cohesió grupal a través d’espais de
lleure i activitats programades, que treballarem durant el 2019.

Basant-nos en l’encàrrec rebut, cada any, establim un objectiu general de centre, el
qual es treballa ajustant-lo i adaptant-lo al moment evolutiu i a les necessitats de cada
infant i adolescent. D’aquesta manera el treball individual que es realitza contribueix al
desenvolupament personal de tots/es ells/es.

També s’han detectat com creixien les inquietuds en relació a la sexualitat dins del grup
de mitjans. S’han detectat unes mancances significatives en aquesta àrea, així com un
desconeixement important que afecta les relacions entre iguals, tant a dins com a fora
del centre. Creiem interessant treballar en profunditat el tipus de relacions a establir,
defugint d’aquelles tòxiques i/o abusives, així com fomentar el coneixement i respecte
del propi cos, que treballarem com a objectiu al llarg del 2019, amb el grup de mitjans.
Per últim, degut a l'augment d'edat dels adolescents del centre, ens vam trobar que
existeix una manca d'habilitats en relació amb l'autonomia, i l'entrada a l'etapa adulta
en la que molts d'ells/es entraran en poc temps, amb tot això dins l'equip educatiu, va
sorgir la necessitat de plantejar-nos l'objectiu de crear un projecte d'autonomia, per tal
que els adolescents puguin adquirir un grau d'autonomia òptim, que els permeti encarar
l'etapa adulta i la sortida del centre amb eines i garanties d'èxit.

Tenir cura de la salut física i psíquica.

Coordinar-nos amb altres serveis i professionals que intervinguin en el procés
d’atenció als infants i adolescents per tenir una visió global de tots ells.

Tenint en compte que la distribució dels infants i adolescents és per mòduls d’edat,
aquest any també ens hem plantejat un objectiu més específic per a cada grup, per tal
d’atendre les necessitats de cada grup de forma més concreta.
Ens vam proposar com a objectiu general de centre :

Valoració qualitativa dels infants i/o adolescents atesos al llarg de l’any.
Aquest 2018, s'ha caracteritzat per ser un any molt tranquil, degut a les poques baixes
d'infants i adolescents que hi ha hagut, els infants i adolescents que han estat atesos al
llarg de l'any ja tenien la dinàmica del centre ben integrada, i ha permès poder treballar
aspectes de forma més intensiva i detallada, ja que la coneixença i el vincle entre els
infants i adolescents ja estava establert, els grups han variat poc tant de nens i nenes
com d'educadors i educadores referents.

Destacar que s'ha pogut atendre amb èxit, un problema de conducta d'autolesions
d'una adolescent, des del moment que es va detectar i amb la preocupació per la
gravetat dels fets, tot l'equip educatiu es va abocar a trobar una solució, a part de
l'ajuda per part d'un psicòleg privat que feia tractament a l'adolescent, es va demanar
ajuda a la terapeuta de l'entitat per tal d'elaborar una estratègia per tal d'abordar la
situació de forma educativa, aquesta estratègia ha estat un èxit, ja que l'adolescent ha
deixat de fer autolesions des de l'abril del 2018 aproximadament, i ha reforçat la seva
autoestima.
Els infants i adolescents residents al CRAE El Mas durant el 2018 han tingut edats
compreses entre els 9 i 18 anys, no s’ha donat cap internament de nens més petits de
9 anys.
Es segueix la tendència dels últims anys d’augment d’edat. Fet que ha deixat palès,
que cada cop és més important el treball de l'autonomia amb els adolescents, i per
aquesta raó estarà marcat com a objectiu de cara al 2019, poder crear un pla
d'autonomia que ens permeti treballar, els hàbits i poder garantir l'èxit dels adolescents
en el futur.

L’educació ambiental i promoció del reciclatge entre tots els mòduls.
Amb aquest objectiu preteníem treballar l’educació ambiental, conscienciació i
sensibilització. Impulsar la gestió ambiental al centre, treballar la reducció, la
reutilització, el reciclatge i la recollida selectiva dels residus.
L’objectiu pretenia desenvolupar un esperit crític i sensibilitzar els infants i adolescents,
de manera que millorin la comprensió del que suposa un residu, es valorin els recursos
de què estan fets i s’aprengui de primera mà el problema ambiental que poden suposar
els residus en el medi natural.
La valoració que hem fet d’aquest objectiu és:
L'objectiu s'ha assolit en grau baix. Malgrat que hi havia una bona intencionalitat i un
esforç individual, ha faltat responsabilitat col·lectiva. No s’han respectat les fases
programades. Sí que hi ha alguns aspectes que hem pogut implementar, s’han situat
alguns contenidors diferenciats, però no tots els necessaris.

A nivell general, la població atesa comparteix la situació de desemparament, residint en
un Centre Residencial d’Acció Educativa com a mesura de protecció. Tanmateix, cada
infant i adolescent té característiques particulars que dificulten la generalització d’uns
trets globals.

S’ha començat a crear consciència sobre la importància de reciclar, però encara no
està integrat l’hàbit ni assolits tots els coneixements derivats. Pensem que s’haurien de
millorar els contenidors situats a l’espai del menjador o respectar el seu ús (a vegades
es tira la resta als contenidors de paper o plàstic), respectar les safates diferenciades
segons orgànic / paper / resta , etc.

Alguns d’ells/es passen per una situació d’inestabilitat emocional, amb una manca de
referents i límits clars, tal i com hem esmentat amb anterioritat el l'estabilitat en la
població atesa, degut als pocs canvis que hi han hagut, ens ha permès fer un treball
més detallat envers les potencialitats dels infants/adolescents atesos.

També estaria molt bé disposar de contenidors diferenciats a l’espai de fora, pintats de
cada color corresponent. En conclusió, seguirem treballant el reciclatge de forma
transversal per tal de promoure aquest bon hàbit però no com a un objectiu prioritari,
atès que hem detectat d'altres més prioritaris de cares al 2019.

L’acció educativa duta a terme parteix de les potencialitats dels infants i adolescents.
En aquest sentit, em pogut treballar la capacitat de resiliència de tots/es ells/es, per tal
de fer front a les situacions complexes en les que s’han trobat i sortir-ne reforçats/des
d’aquestes. El desenvolupament de les potencialitats es fonamenta en la teoria de les
intel·ligències múltiples, entenent que cada infant i adolescent destaca en àmbits
diversos (emocional, musical, matemàtic, corporal, etc).
Una aplicació pràctica d'aquesta teoria de les intel·ligències múltiples ha passat pel
foment de les activitats extraescolars, aprofitant els recursos de l’entorn, els interessos i
les potencialitats dels infants.

3.POBLACIÓ ATESA
Nombre de casos proposats, acceptats i denegats.

Distribució per edats i sexe dels infants i/o adolescents.

Durant l’any 2018, al CRAE El Mas s’han proposat un total de 2 casos, i han sigut
acceptats, sempre després de llegir la síntesi i de parlar amb els serveis que
realitzaven el seguiment, i havent vist que podíem donar resposta a les seves
necessitats educatives.

Durant el 2018, la mitjana d’edat del centre ha estat d’entre 9 i 17 anys, es segueix la
tendència dels últims anys d’augment d’edat.

Per acceptar casos, a banda de tot lo expressat anteriorment s’ha intentat tenir en
compte la disponibilitat d’habitacions i llits en referència al sexe dels infants i
adolescents, però val a dir que no s’ha pogut complir de la manera que des del centre
ens hagués agradat, ens trobem en una situació de saturació en les habitacions dels
nens.

A finals de 2018 el grup de petits era de 10 a 12 anys, hi havia un total de 7 infants. El
grup de mitjans tenien entre 12 i 14 anys, i eren un total de 8 infants, el grup de grans
entre els 14 i els 15 anys, eren 6 adolescents, i per últim el grup d’autònoms d’entre 16 i
17 anys, amb un total de 6 adolescents.

Els casos proposats han sigut dos adolescents, provinents de la família biològica, i del
territori, EFI7.

Nombre d’infants i/o adolescents atesos al llarg de l’any.
El nombre d’infants i adolescents atesos al llarg de l’any 2018 al CRAE El Mas ha estat
de 27.
Nombre i procedència dels nous ingressos.
Aquest any hem tingut un total de 2 ingressos. La procedència dels nous ingressos ha
estat:
1 de família biològica, amb EAIA de Vallés Oriental.
1 ingrés d’acolliment en família extensa, amb EAIA de Maresme.

Nombre i motiu de les baixes efectives.
En referència a les baixes efectives d’aquest any també han sigut un total de 2
adolescents, els motius són els següents:
Una adolescent per majoria d’edat, amb trasllat a un pis de l’ASJET
Una adolescent ha sigut traslladat a un altre recurs, Casa d’Infants.

Aquest any treballat amb quatre mòduls d’edat (petits, mitjans, grans i autònoms/es).

En total hem atès a 14 infants i adolescents de sexe masculí i 13 de sexe femení.

També s’han dut a terme modificacions en el vagó de les bicicletes, on s’han col·locat
bastidors per mantenir endreçades i en bones condicions les bicicletes.
I per últim s’han fet les revisions necessàries pel bon funcionament de les instal·lacions
de gas, fossa sèptica, extintors...
Canvis en el mobiliari:
D’acord amb la reforma de la planta baixa, s’han canviat els plafons que feien de
separació de l’espai, i s’han col·locat prestatgeries noves.
La resta de modificacions en el mobiliari s’han produït depenent del moment i de les
necessitats detectades..
A nivell de maquinària, l’any passat es van adquirir dues rentadores i dues assecadores
noves.
En quan als elements decoratius com quadres, fotos i altres, s’han anat canviant
segons criteris de l’equip.

Nombre d’infants i/o adolescents estrangers.
En el transcurs del 2018 hem tingut un total de 27 infants i adolescents de 3
nacionalitats diferents.
Una adolescent de nacionalitat guineana.
Una adolescent amb nacionalitat polonesa.
Els 25 infants i adolescents restants que han viscut al mas són de nacionalitat
espanyola.

4.FUNCIONAMENT DEL CENTRE
Estructura física: Modificació de les instal·lacions:
Durant el transcurs del 2018 s’ha pogut dur a terme un dels canvis proposats com a
aspectes deficitaris a millorar en l’anterior memòria.
Aquesta ha estat la instal·lació del parquet a la planta baixa. Tanmateix es van retirar
els plafons que dividien la planta baixa en diferents espais, tot creant una zona més
diàfana i integrant els diferents espais en un.

Aspectes deficitaris que caldrà millorar:
En el transcurs de l’any s’han detectat diferents aspectes que caldria millorar:
Canviar mosquiteres de les finestres.
Pintar habitacions.
Àmbit econòmic:
La petició de les dades econòmiques per partides sol·licitades i el tancament econòmic
de l’entitat es realitza durant el mes de febrer. Aquest fet provoca que la memòria
econòmica anual no estigui tancada a data d’entrega d’aquesta memòria. Per tant,
aquest punt l’annexarem el més aviat possible.
Formació i supervisió
Durant aquest 2018, la formació que hem rebut al centre ha estat sobretot lligada a un
dels objectius proposats a la programació del 2018: "l'educació afectivo sexual". Els
cursos realitzats han estat:
Taller sexualitat joves. Per als adolescents del CRAE 4 sessions de dos hores
cadascuna.
Taller d’apoderament femení. Per a les adolescents del centre a càrrec de Revolució
femenina.

Curs bàsic de protecció contra la victimització a infants i adolescents als centres de
protecció a la infància. DGAIA
La figura del delegat de victimització està elaborant el protocol a seguir segons les
direccions de la DGAIA.

5.PROPOSTES

Pel grup de Mitjans s’ha proposat el foment de l’autoconeixement, les relacions
basades en la reflexió i l’empatia, desenvolupant relacions sexo-afectives sanes,
allunyades de models tòxics.
Es considera que només amb una consciència clara sobre com un/a mateix es
relaciona amb si mateix i amb l’entorn, es podrà establir una xarxa de relacions
realment significatives.

Durant l’any 2018, l’equip educatiu ens vam marcar com objectiu general del centre, el
foment del reciclatge. Donat que no s’ha assolit aquest objectiu es proposa allargar-lo
durant l’any 2019. Amb això es pretén impulsar la gestió ambiental del centre, treballant
la reducció, la reutilització, el reciclatge i la recollida selectiva de residus.

Tanmateix de cara el 2019, tenint en compte les necessitats detectades dins el grup de
grans i autònoms/es ens proposem com a nou objectiu poder treballar i potenciar
l’autonomia personal o independència en la seva transició cap a la vida adulta. Aquest
objectiu neix de la necessitats detectades entre els i les adolescents, de rebre un
acompanyament més enfocat al desenvolupament integral de la persona.

Tanmateix, al llarg d’aquest 2018, l’equip educatiu ha observat una manca pel que fa al
respecte en relació als educadors/es i companys/es del Mas.

En darrer terme, l’equip educatiu considera oportú seguir treballant i potenciant un
seguit d’aspectes relacionats amb les nostres mancances i potencialitats com a grup:

Ens proposem que els infants i adolescents es responsabilitzin de les seves actituds i
accions respecte els altres i ells mateixos. Considerem prioritari prendre consciència
davant la importància de tenir cura de l’entorn i de les persones que ens envolten,
treballant l’empatia i la cohesió grupal a través d’espais de lleure i activitats
programades.

Formació: Continuar oferint a l’equip educatiu formacions continuades
adaptades a les necessitats i interessos del context de treball.

Per tant, la proposta global del treball educatiu durant el 2019 es centrarà en treballar a
favor del respecte com a objectiu general per a tots els grups, adaptant-nos a les
particularitats i necessitats de cada franja d’edat.

Infraestructures: Revisar i col·locar mosquiteres a les habitacions dels infants i
adolescents. Pintar les habitacions. Posar un porxo a l’espai exterior.

Tal i com vam fer l’any passat, a banda de l’objectiu general, cada mòdul en funció de
les necessitats observades, treballaran un objectiu específic.
Pel que fa al grup de petits, creiem que és important tenir presents els drets i deures de
l’infant, però no hem d’oblidar les responsabilitats personals i obligacions pel
desenvolupament i bon funcionament del dia a dia, ens proposem com objectiu:
Aprendre a responsabilitzar-se de les actituds i accions de la vida diària. Amb aquest
objectiu intentarem que cada infant aprengui a responsabilitzar-se d’allò que li
correspon i així millorar la seva autonomia, la convivència i per esdevenir una persona
íntegra en el seu futur.

Comissions de treball: Establir grups de treball a través de comissions per tal
d’organitzar les tasques vinculades amb la tasca educativa.

