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Característiques del barri
Barriada situada a la periferia de la ciutat de Palma
 Respecte a la població, hi ha censats uns 2.380
habitants, dels quals un 20’6% de la població són
infants/joves, de 0 a 18 anys (490 hab.)
 Densitat de població molt alta. De les més altes de
Palma.
 Blocs de vivendes de protecció oficial creats a l’any
1972 a on va venir a residir un important nucli de
població emigrada desde la Península.
 Augment important de població d’ètnia gitana
 Població inmigrant d’entorn un 15%.


Factors de risc














Dificultats econòmiques.
Famílies depenen d’ajudes socials
Dificultats en la cobertura de necessitats bàsiques
Àmbit laboral: atur, precarietat, baixa qualificació professional, economia
submergida…
Manca de perspectives de futur dels joves
Joves que duen a terme conductes predelictives i altres conductes de risc: consum
de drogues, conductes sexuals de risc…
Fracàs , absentisme i abandonament escolar
Venta de drogues i fàcil accés
Manca de supervisió dels infants i manca de habilitats parentals
Analfabetisme i persones sense estudis bàsics 41% segons l’Observatori Municipal
de Palma, 2014
Molts joves i adults amb mesures judicials
Problema greu de vivenda : desnonaments, ocupació, tall de l subministrament de
llum, d’aigua…
SS SS fora del territori.

Factors de protecció







Sentiment de pertinença al barri.
Elevat nombre de entitats i serveis a la barriada.
Treball conjunt entre elles i bona relació
Relació d’ajuda entre els veïns i veïnes
Bones infraestructures (camp de fútbol, biblioteca, parc,
centre cultural, piscina, Naüm…)

Valors







Proximitat
Importància al vincle educatiu
Flexibilitat horària
Responsabilitat
Treball individual i comunitari a partir de les necessitats
detectades.
Persones = protagonistes

Exemplificar en un dia a
dia del TC

Qui treballa a nivell
comunitari al barri?

-Escoleta municipal
- CEIP Son Anglada
- CEIP Ansel
Turmeda
-CC Sant Viçens de
Paul
-CEIP Son Serra
IES Guillem Sagrera
-IES Emili Darder

EOEP

CMSS
Mestral
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Necessitats detectades

Programes i linees de feina

• Desmotivació envers els estudis
• Absentisme escolar
• Pares amb poca consiència sobre
la importància dels estudis
• Dificultats amb habilitats parentals
• Pares adolescents
• Dificultats dels menors per acceptar
normes i limits
• Menors amb dificultats de relació
• Dificultats amb la resolució de
conflictes
• Pobre autoimatge i baixa
autoestima
• Voluntariat amb bona predisposició
però baixa formació sobre el
maneig del nostre perfil d’infants
• Dificultats econòmiques
• Desnonaments, ocupació i

• Reforç educatiu
• Seguiment centres educatius
• Programa de competències
familiars i altres treballs grupals
(grada positiva)
• Programa educatives i lúdiques
• Psicomotricitat
• Accés a Futbol (Beques)
• Escola d’estiu
• Menjador escolar (Educo)
• Programa mamas i nadons
• Seguiment i formació del voluntariat
(entrenadors-voluntaris Naum)
• Programa de recerca de feina
• Projecte Tarjeta Verda
• FP llanternaria i climatització
• Curs d’ajudant de cuina i
restauració

Treball comunitari Son
Roca
1. Treball en Xarxa
2. Coordinadora d’Entitats, Serveis i
Persones de Son Roca
3. Taula d’Infància

1. Treball en xarxa
A través de l’exemple d’un cas:

Què detectem?
 Dificultats per imposar normes i limits al fill
 Dificultats acadèmic (desmotivació escolar)
 Motivació del menor pel futbol
 Dificultats econòmiques familiars
 Inestabilitat laboral

Intervenció en xarxa
sobre aquest cas
Reunions en xarxa

Naüm
CD Son Ximelis
Centre educatiu
EOEP
CMSS

Motivació escolar a través del reforç positiu (Beca de
futbol, més minuts de joc, tarjeta verda, capitania…)

CD Son Ximelis
(entrenadors)
Naüm

Seguiment al Programa de reforç escolar

CD Son Ximelis
Naüm

Seguiment escolar

CD Son Ximelis
Naüm
Escola
EOEP

Treball de les relacions familiars i les habilitats parentals a
través del PCF

Naüm
CD Son Ximelis

2. Coordinadora d’Entitats, Serveis i
Persones de Son Roca


Qui participa?
- AA VV Nova Son Roca
- Càritas Mallorca
- AMIPA CEIP Son Anglada
- Projecte Socio educatiu Naüm
- CD Son Ximelis
- Associació Tercera edat Son Roca
- SS SS Mestral
- Centre de salut
- Dinamo
- AMIPA CEIP Anselm Turmeda
- Veïns/es del barri
-

Coordinadora d’entitat
serveis i persones de Son
Roca


Reunions mensuals amb l’objectiu de:
1.

Conéixer el que feim cada un (traspàs d’informació)

1.

Programar activitats culturals conjuntes
a)

Festes del barri: Sant Antoni, San Sebastià, Carnastoltes, Maic
Cultural, Festes d’agost, Xocolatada de Nadal,

1.

Avaluar les activitats conjuntes duites a terme

1.

Reflexionar plegats sobre les necessitats i mirar de donarlis resposta de manera conjuntes

4. Reflexionar plegats sobre les necessitats i mirar de donar-lis resposta
de manera conjuntes. (Curs 2016/17)

Poca conciència sobre neteja i
manteniment del barri.
(evocaments de fems, cacas de
ca…
Manteniment públic deficitari

Comissió de
manteniment i
neteja

- Informar/ denunciar a
l’ajuntament sobre
manteniments deficitàris
- Accions educatives amb
les escoles
- Accions de
concienciació
comunitària

Joves amb baixes expectatives de Comissió joventut
futur
Menors sense ESO finalitzat
Atur laboral alt
Joves amb poca qualificació
Consum i venta de drogues

- Valorant projectes de
formació
- Oferir espais d’oci
saludables (gimnas…)
- Reunions amb els joves
- Assossiacionisme joves

Inseguretat al barri
Violència entre iguals, de gènere

- Campanya de
sensibilització i informació
al barri.

Comissio per la no
violència

3.Taula d’infància
La TAULA D’INFÀNCIA és una proposta de treball en
xarxa destinat a treballar sobre les necessitats que hi ha
de la infància i joventut dins el territori, fomentant el
treball en xarxa entre les diferents entitats i serveis de la
barriada.





En aquesta participen totes les entitats que treballen per
la infància i la joventut del territori, que comprenen les
edats de 0 a 18 anys.

Taula d’infància
 Qui

participa?

CÀRITAS
DINAMO

CLUB

ESPORTIU DE RUGBY
CLUB DE PATINATGE
CENTRE DE SALUT DE SON SERRA
POLICIA DE BARRI
DINAMO
AMIPA CEIP SON SERRA

• El compromís i la implicació de
les famílies en l’educació dels
seus fills/es.
• Dificultats per part de les famílies
per cobrir les necessitats
bàsiques dels infants i joves,
respecte a l’alimentació i
l’higiene.
• Carència de pautes i habilitats
parentals dins les famílies.
• També han detectat
• Tenir les mateixes oportunitats
en matèria d’estudis,
professionals, ...
• Superar l’estigmatització que
tenen per pertànyer a la barriada.
• Treballar el tema del civisme per
part dels infants dins la barriada.
• La creació d’espais per a ells/es.
• Treballar els valors d’igualtat amb
els infants i joves, per superar les
actituds masclistes, racisme, ...
• Posar en marxa programes de
reforç educatiu dins el territori.

Comissió per
a la familia
Comissió per
a joves

Fases d’intervenció al treball
comunitari
Detecció
necessitat
s

Necesitats
prioritzad
es

Linees de
feina

Avaluació

