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Resum. 

L’ any 2006 es crea a Mallorca el «Programa d’ acolliment familiar permanent en 

família extensa» que gestiona l’ Institut Mallorquí d’ Afers Socials de les Illes Balears 

(IMAS). Aquest programa es contextualitza dins la Secció d’ Acolliments Familiars del 

Servei  de Protecció al Menor i Atenció a la Família d’ aquesta mateixa institució com 

una de les mesures de protecció al menor aplicables d’ acord a la nostra legislació a 

menors que han estat separats dels seus progenitors o representants legals per mesura 

administrativa o judicial i que es troben baix tutela o guarda de l’ Administració Pública 

Autonòmica. Aquests tipus d’ acolliments ja es venien desenvolupant amb anterioritat 

però d’ una manera més informal. A través del seu programa d’ acolliment familiar 

permanent en família extensa (ACOFAM), INTRESS desenvolupa un treball 

col·laboratiu amb m’ IMAS des de l’ any 2009 per gestionar aquests tipus d’ 

acolliments i donar suport socioeducatiu i psicoterapèutic als familiars i menors 

acollits/des, donant-se per tant un treball interinstitucional entre ambdues. El present 

treball té per objecte analitzar com es desenvolupa aquesta mesura de protecció a 

Mallorca, aprofundint en la tasca socioeducativa que realitzen els y les educadors/es 

socials que treballen en el programa.  

Paraules Clau; Acolliment familiar. Família extensa. Intervenció Socioeducativa.  

Abstratct.  

In 2006 is created the « Permanent Kinship Care Program» in Majorca, managed by the 

Majorca’s Institute for Social Affairs of the Balearic Islands (IMAS). This program is 

inside the Foster Care Department of the Child Protection Service as one of the child ’s 

protection measures applicable according the legislation to children that are been 

separated of your parents or  legal tutors by administrative or judicial measure, keeping 

their guardianship the Autonomic Public Administration. Before, this type of foster care 

was informal. Since 2009 INTRESS manages also the permanent kinship care program 

giving support to the IMAS in their socio-educational and psychotherapy function. This 

academic work has as an object to analyze the kinship care measure in Majorca, looking 

carefully at the socio-educational intervention of the social educators that working in the 

program.  

Key Words; Foster care. Kinship Family. Socio-educational Intervention.  
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1. Introducció.  

Tal i com assenyala Montserrat Boada (2006, 205) l’ acolliment familiar en família 

extensa ha estat una pràctica tradicional en la nostra societat quan els progenitors no han 

pogut atendre als seus fills/es. El que és nou i relativament recent, des de fa dues 

dècades aproximadament, és que una part d’ aquests acolliments de fet entrin a formar 

part dels sistemes de protecció infantil com una mesura administrativa d’ acolliment 

alternativa a la família biològica, com és el cas dels acolliments residencials i els 

acolliments en família externa o aliena 

 A Espanya, l’ acolliment familiar es regula per primera vegada com a mesura de 

protecció al menor amb la promulgació de la Llei 21/1987 (11 de novembre de 1987, 

citada a la Llei Orgànica 1/1996). No obstant, va ser la Llei Orgànica 1/996 (15 de gener 

de 1996) la que va suposar canvis més substancials en aquest tipus de mesura de 

protecció, flexibilitzant i regulant el seu procediment a l’ Estat Espanyol, així com 

distingint les seves diferents modalitats atenent la seva finalitat (Art. 173 bis, 15 de 

gener de 1996).  

Vint anys després, la Llei Orgànica 8/2015 de modificació del sistema de protecció a la 

infància i adolescència, introdueix modificacions i algunes novetats respecte a la Llei 

Orgànica 1/1996. D’ entre ells, es posa de relleu que es prioritzarà la mesura de 

protecció d’ acolliment familiar front a la residencial (Art. 2, 22 de juliol del 2015). La 

Llei 26/2015 també estableix com a principi rector d’ actuació dels poder públics l’ 

adopció de mesures de protecció familiars i estables, i prioritzar l’ acolliment familiar 

front l’ institucional (Art. 11, 28 de juliol del 2015).  

Malgrat no s’ especifica el tipus d’ acolliment familiar a prioritzar, lo cert és que 

existeix la tendència en els sistemes de protecció a promoure l’ acolliment en família 

extensa (Bravo & Del Valle, 2009, 25)  i, de fet, les estadístiques ens corroboren que es 

així (Observatori de la Infància, 2015, 29; Consell de Mallorca, 2016, 129-136; 150). 

Aquesta expansió de l’ acolliment en família extensa a Espanya es deu d’ acord a 

Amorós i Palacios (2004, 209) a una sèrie de factors. Per una banda, perquè es pensa 

que és una bona opció mantenir al nin en contacte amb la seva família i desenvolupar-se 

en un context on es conegut i estimat, i per l’ altra, perquè existeix una major 

predisposició de les famílies extenses, a més de l’ estalvi de temps i diners que suposa 

per les administracions aquest tipus d’ acolliment. Altres autors també han fet referència 
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a les avantatges que suposa aquest tipus d’ acolliment en el benestar dels nen/es. Així 

Muiños (2012) assenyala d’ entre elles  la normalització, en desenvolupar-se en un 

context que pràcticament ja es familiar per ells, minimitzant possibles conseqüències 

emocionals i conductuals que pot provocar la separació, l’ afavoriment de sentiments de 

pertinença, continuïtat i seguretat, a més d’ augmentar la probabilitat de mantenir 

relació amb els seus progenitors i germans.  The Child Welfare League of America 

(1994, citat a Montserrat Boada, 2008, 52-53) també descriu avantatges acords a les 

anteriors.  

L’ any 2006 es crea a Mallorca el «Programa d’ acolliment familiar permanent en 

família extensa» per part de l’ Institut Mallorquí d’ Afers Socials, ja que d’ acord a la 

Llei Orgànica 8/1997 (18 de desembre de 1997, citada al Decret 40/2006, de 21 de abril 

de 2006) a les Illes Balears són els Consells Insulars els òrgans competents en matèria 

de Tutela, Acolliment i Adopció de Menors. Des de l’ any 2009 aquest programa és 

gestionat per ACOFAM (INTRESS) qui desenvolupen la intervenció socioeducativa 

amb les famílies acollidores i els menors acollits. (Muiños, 2012; Preciado Del Castillo, 

comunicació personal, 21 de desembre del 2016). Crida l’ atenció que aquest programa 

hagi emergit de forma tan tardana, més encara tractant-se de l’ únic programa d’ 

aquestes característiques en tot el territori autonòmic. 

2. Objectius.  

El present Treball de Final de Grau té per objectiu general analitzar la intervenció 

socioeducativa de l’ Educador/a Social en la mesura de protecció d’ Acolliment familiar 

permanent en família extensa  a les Illes Balears. 

A tal fi, per poder contextualitzar-lo i assolir-lo, es plantegen com a objectius específics:  

 Analitzar les característiques conceptuals, legislatives i el procediment de la 

mesura de protecció d’ acolliment permanent en família extensa a les Illes 

Balears.  

 Analitzar sociodemogràficament els perfils dels familiars acollidors i dels 

menors acollits en el Programa d’ acolliment familiar permanent en família 

extensa de l’ IMAS.  

 Analitzar les necessitats socioeducatives d’ aquests familiars acollidors i dels 

menors acollits.  
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 Analitzar la intervenció socioeducativa i el perfil de l’ Educador/a Social que 

treballa en el Programa d’ acolliment familiar permanent en família extensa a 

Mallorca.  

3. Metodologia. 

Per assolir els objectius anteriorment descrits les tècniques utilitzades per a la recollida 

de dades i d’ informació han estat les següents :  

Una entrevista semiestructurada
1
 de trenta preguntes realitzada a una Educadora Social 

que treballa com a tècnic de referència en el Programa d’ acolliment familiar permanent 

en família extensa a l’ IMAS, pertanyent a la Secció d’ Acolliments Familiars del Servei 

de Protecció al Menor i Atenció a la Família. Dita entrevista es va realitzar al desembre 

del 2015 en el marc de l’ assignatura de Intervenció socioeducativa amb la família 

(22325) dels estudis de Grau en Educació Social de la Universitat de les Illes Balears 

per a la realització d’ un treball acadèmic.  

Una entrevista semiestructurada
2
 de trenta-set preguntes realitzada a la Coordinadora 

del Programa d’ acolliment familiar permanent en família extensa que gestiona 

INTRESS  a través d’ un conveni de col·laboració amb l’ IMAS. Dit programa s’ 

anomena ACOFAM i gestiona juntament amb l’ Institut Mallorquí d’ Afers Socials el 

programa d’ acolliment permanent en família pròpia al territori de Mallorca, a més de l’ 

acolliment permanent en família aliena i les adopcions.  

Una recerca documental i bibliogràfica sobre el tema objecte d’ anàlisi per ampliar les 

fonts d’ informació  i per donar suport a la informació i a les dades recollides a ambdues 

entrevistes. La majoria de documents bibliogràfics aborden l’ acolliment familiar en 

família extensa des d’ una perspectiva internacional, estatal o conformen estudis  

realitzats en altres comunitats autònomes del nostre país
3
. A més, tal i com assenyala 

Montserrat Boada (2008, 54), malgrat ser la mesura de protecció més estesa en el nostre 

país, és pràcticament ara quan s’ inicien algunes investigacions en aquest terreny. No 

                                                             
1,2 

La transcripció de l’ entrevista s’ annexa al final del document. L’ enregistrament en àudio s’ 

annexa juntament amb el Treball.  

 

3
 Es per aquesta raó que s’ ha desenvolupat com a tècniques de recollida de dades dues entrevistes a 

professionals que treballen en l’ acolliment familiar en família extensa en la nostra comunitat 

autònoma.  
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obstant, s’ ha aconseguit rescatar alguns documents editats per l’ Administració Pública 

de les Illes Balears que ofereixen dades de la nostra comunitat autònoma, així com tenir 

accés a la Memòria anual de 2015 d’ ACOFAM (INTRESS) i alguns aspectes del seu  

Projecte d’ acolliment familiar en família extensa
4
.  

Si bé s’ aborden algunes dades en forma de percentatges i nombres- com ara les 

sociodemogràfiques- es tracta d’ un treball de tipus qualitatiu.  

4. Desenvolupament dels continguts. 

4.1 La mesura de protecció d’ Acolliment Familiar en Família Extensa dintre del 

Servei de Protecció al Menor a les Illes Balears.  

A l’ Estat Espanyol, les competències en matèria de protecció de menors estan 

transferides a les Comunitats Autònomes, a excepció d’ Àlaba i Guipúscoa en les que 

les administren les respectives comunitats forals, les Illes Canàries –en les que ho fan 

els cabildos de Les Palmes i Tenerife, i les Illes Balears, on aquesta funció està 

encomanada als respectius Consells Insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa (Oliver, 

Orte & Ballester, 2013, 4)   

A Mallorca, l’ entitat pública competent en matèria de protecció de menors és l’ Institut 

Mallorquí d’ Afers Socials, organisme autònom creat i depenent del Consell de 

Mallorca, d’ acord amb la Llei 8/1997 de les Illes Balears, de 18 de desembre, d’ 

atribució de competències als Consells Insulars en matèria de tutela, acolliment i 

adopció de menors (BOCAIB núm. 157, de 20/12/1997, citada a Direcció Executiva de 

Protecció al Menor i Atenció a la Família, 2011, 11).  

El títol II de la Llei Orgánica 1/1996, de protecció jurídica al menor, presenta un 

concepte molt ample de la protecció del menor, incloent la prevenció, la reparació de 

situacions de risc i l’ atenció en els supòsits de desemparament
5
. Aquesta Llei 

introdueix la distinció entre declaració de risc i desemparament. Mentre en la declaració 

                                                             
4
  No s’ ha pogut accedir a la totalitat del Projecte d’ aquesta entitat donat que es tracta d’ un 

document confidencial.  

5
  La Llei orgànica 1/11996 estableix com a situació de desemparo la que es produeix de fet a causa 

de l’ incompliment, o de l’ impossible o inadequat exercici dels deures de protecció establerts 

per les lleis de guarda dels menors, quan es privi a aquests de la necessària assistència moral o 

material. (Disposició final quinta, 15 de gener de 1996).  
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de risc l’ Administració Pública ha d’ intervenir per reduir, eliminar o compensar les 

dificultats en el context familiar sense separar al o la menor de la família ni assumir la 

seva tutela, en cas de declaració de desemparament sí que la Llei aconsella l’ extracció 

del menor de la família i l’ assumpció de la seva tutela per part de l’ entitat pública 

competent (Direcció Executiva de Protecció al Menor i Atenció a la Família, 2011, 14-

15).  

D’ acord a les dades ofertes pel Consell de Mallorca (2016, 112-113), l’ any 2015 va 

haver 1.498 expedients actius a Mallorca La mesura jurídica executada  més 

predominant va ser la declaració de risc, seguida de la tutela i ,finalment, la guarda
6
. Cal 

ressaltar l’ increment del nombre de declaracions de risc i de guardes respecte a 2014. 

Els principals motius generadors de l’ actuació del servei de protecció són la 

negligència/abandonament físic (20.7%), seguit de la problemàtica en els progenitors 

(18.1%) que inclou; l’ absència de suport funcional a la família,  conflictes conjugals i 

de separació,  consum d’alcohol i/o drogues dels pares, simptomatologia psiquiàtrica 

dels pares, violència domèstica o la  no convivència del menor amb els pares biològics, 

d’ entre altres. Cal remarcar a més, que aquesta categoria ha estat la que més ha 

incrementat respecte 2014 amb un 2.5%.  La tercera categoria més predominant és la 

incapacitat de control de la conducta del menor (16.8%), seguida a distància de l’ abús 

sexual, l’ explotació laboral i el maltractament físic.  

Respecte a les mesures executades, l’ acolliment familiar
7
 és la principal mesura 

executada a nivell nacional i a les Illes Balears. (Observatorio de la Infancia, 2015; 

Consell de Mallorca, 2016) 

De fet tal i com assenyala l’ Observatori de la Infància (2015, 18):  

El total de acogimientos residenciales a 31 de diciembre sufrió un ligero 

incremento (de 13.401 en 2013 a 13.563 en 2014), rompiendo la tendencia 

                                                             
6
 A més de la guarda dels menors tutelats per trobar-se en situació de desemparament, la Llei 

Orgànica 1/1996 estableix que  l’ entitat pública pot assumir la guarda en els termes previstos en 

l’ article 172 del Codi Civil, quan els pares o tutors no puguin cuidar d’ un menor o quan així ho 

acordi un Jutge en els casos que legalment procedeixin. (Art. 19, 15 de gener de 1996). 

7 L’ acolliment familiar és una mesura de protecció que adopta l’entitat pública competent com a 

forma de l’exercici de la guarda. No obstant la tutela segueix recaient sota l’ Administració 

competent de protecció de menors. (art. 173 i 173 bis del Codi civil, citat a Direcció Executiva 

de Protecció al Menor i Família, op. cit. ., 15). 
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descendente de los años anteriores. En cambio, en los acogimientos familiares 

se ha producido un considerable descenso (de 21.644 en 2013 a 19.119 en 

2014). En cualquier caso, en términos absolutos y a 31 de diciembre de 2014, 

el acogimiento familiar sigue siendo la principal medida de protección 

adoptada por las CC.AA. El predominio de las medidas de acogimiento 

residencial frente a las de acogimiento familiar a lo largo del año (Altas 

anuales: 10.235 frente a 4.409), señala una baja estancia en dichos dispositivos 

y una preferencia a medio y largo plazo por las medidas que prescriben el 

mantenimiento de los menores de edad en entornos familiares. 

Taula 1. Comparativa CC.AA.- Mesures adoptades per tipus de guarda (Observatorio de la Infancia, 

2015, 53) 

 

Com podem observar a la taula anterior, les Illes Balears és una de les comunitats 

autònomes on predomina l’ acolliment familiar per sobre del residencial. Aquesta 

premissa queda també corroborada pel Consell de Mallorca (2016, 129-136; 150), doncs 

d’ acord a les dades de 2015 front a 536
8
 infants i adolescents atesos a centres 

                                                             
8 Cal tenir en compte que d’ aquests 536 infants i adolescents atesos a centres residencials, 335 varen 

causar baixa l’any 2015, essent la reincorporació familiar la principal causa. En canvi de la mesura 

d’ acolliment familiar permanent en família pròpia sols es produïren 62 baixes, essent la majoria d’ 

edat el principal motiu. Podem concloure que com a mesura de protecció a llarg termini prima l’ 

acolliment familiar i que l’ atenció residencial podria ser un recurs temporal per a casos de separació 

temporal amb previsió de retorn familiar.  
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residencials es varen produir 774 acolliments familiars. D’ aquests, 484 varen ser 

acolliments familiars permanents en família pròpia (62’5%), seguits de 115 acolliments 

familiars simples temporals en família pròpia, 91 acolliments permanents en família 

aliena i 84 acolliments simples temporals en família aliena. Vegem doncs que l’ any 

2015  a Mallorca la principal mesura executada en el Servei de Protecció al Menor i 

Atenció a la Família  és l’ acolliment familiar permanent en família pròpia. Aquesta 

tendència ja es produïa amb anterioritat, doncs així ho corroboren dades corresponents a  

l’ any 2011 (Consell de Mallorca, 2012).  Els acolliments familiars permanents en 

família extensa també és la principal mesura de protecció desenvolupada a nivell estatal 

dintre dels programes d’ acolliment familiar (Observatorio de la  Infancia, 2015,  29).  

El procediment que les entitats públiques competents en matèria de protecció de menors 

han de seguir per valorar la idoneïtat de les persones que sol·licitin  l’ acolliment 

familiar al territori de les Illes Balears queda regulat en el Decret 40/2006 (21 d’ abril de 

2006), amb independència de quin sigui el  Consell Insular. En aquest Decret sí que es 

regula com un dels principis  d’ actuació dels Consells Insulars afavorir i procurar l’ 

acolliment en família extensa del menor, a no ser que es contraposi a l’ interès superior 

del menor.   

Pel que fa al procediment de l’acolliment familiar permanent en família extensa, objecte 

del nostre anàlisi, cal fer una lectura conjunta i comprensiva del Decret 40/2006, ja que 

no es regula un apartat específic per aquest tipus d’ acolliment.  

L’ article 8 estableix que s’ entén per família extensa el nucli de persones que tenen 

relacions de parentesc amb el menor fins a quart grau de consanguinitat  i que per a 

procedir a l’ acolliment es valoraran els següents aspectes:  la relació prèvia existent 

amb el menor, l’ interès demostrat pel seu benestar, la capacitat de preservar-lo de les 

condicions que determinaren la seva desprotecció i l’ actitud educativa amb els fills 

propis. Per altra banda, s’ estableix que en el cas de l’ acolliment en família extensa no 

es necessari el procediment que es regula per a la família aliena, si bé es realitzarà una 

valoració general de la capacitació per l’acolliment proposat.  

Respecte al caràcter permanent de l’ acolliment, l’ article 19 del Decret 40/ 2006 (21 d’ 

abril de 2006) fa constar les següents particularitats: l’ acceptació de l’ acolliment sense 

límit temporal predeterminat, donat que no hi ha previsió de retorn del menor amb la 

família d’ origen; absència d’ expectatives d’ adopció i l’ acceptació de la relació del 



12 
 

menor amb la seva família biològica. També estableix que són susceptibles d’ aquest 

tipus d’ acolliment els menors sobre els quals l’ equip tècnic de l’ entitat pública 

competent valori la inviabilitat de retorn amb la família biològica i que les seves 

circumstàncies desaconsellin l’ adopció.  

4.1.1 El Programa d’ acolliment permanent en família extensa a Mallorca (Programa 

Niu). 

A Mallorca, el «Programa d’ acolliment permanent en família extensa» (Programa Niu 

en Família Extensa) objecte del nostre anàlisi,  es contextualitza dins la Secció d’ 

Acolliments Familiars del Servei de Protecció al Menor i Atenció a la Família
9
 de l’ 

Institut Mallorquí d’ Afers Socials, depenent del Consell de Mallorca. (Direcció 

Executiva de Protecció al Menor i Atenció a la Família, 2011). Es va crear l’ any 2006 i 

és l’ únic programa d’ aquestes característiques existent en tot el territori Balear. Abans 

no existien acolliments permanents estipulats així, sinó que es realitzaven acolliments 

simples o de fet però no se realitzaven intervencions socioeducatives ni socials de 

seguiment, i tampoc es percebien ajudes econòmiques tal i com ara estan estipulades d’ 

acord a l’ article 6 del Decret 40/2006 (21 d’ abril del 2006). (Muiños, 2012; Roldán 

Fernández, comunicació personal, 01 de desembre del 2015).  

El procés s’ inicia amb la sol·licitud de l’ acolliment
10

 d’ un o una menor tutelat o baix 

guarda per de l’ Administració Pública per part d’ un familiar/s. Tal i com descriu la 

Direcció Executiva de Protecció al Menor i Atenció a la Família (2011, 76) la família 

sol·licitant d’ acollida pot venir derivada per l’ equip de valoració territorial, altres 

comunitats i Delegació de Govern d’ Estrangeria. A partir d’ aquí el personal tècnic que 

treballa en el programa, executa una valoració psicosocial de la família/es sol·licitants, 

que comprèn fer una valoració social i psicològica, una visita a domicili i fer un informe 

d’ aptitud dels acollidors. El tercer pas consisteix en fer la proposta d’ acolliment 

familiar, seleccionar a la família acollidora- que en el cas de coexistir diferents familiars 

aptes, el criteri de selecció que es segueix és qui pot cobrir millor les necessitats del 

                                                             
9L’ Organigrama i Estructura organitzativa del Servei de Menors de L’ IMAS es troba a l’ annex 8.  

10
 El model de sol·licitud d’ acolliment es troba a l’ annex 9. 
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nen/a , sobretot emocionals
11

- i formalitzar l’ acolliment
12

, signant un Conveni de 

Treball amb les famílies acollidores i iniciant una intervenció i seguiment professional 

que durarà tot el procés d’ acolliment. (Direcció Executiva de Protecció al Menor i 

Atenció a la Família, 2011, 76; Roldán Fernández, op. cit. ). Després d’ un procés d’ 

adaptació en el qual el personal tècnic de l’ IMAS també intervé, la darrera passa 

consisteix en realitzar el suport i seguiment de l’ acolliment durant tot el seu procés. És 

a partir d’ aquest moment en el que passen a intervenir conjuntament amb l’ equip 

tècnic del IMAS els professionals d’ ACOFAM (INTRESS)
13

, tal i com veurem més 

endavant. L’objectiu és acompanyar i donar suport a l’acolliment familiar a tots els 

nivells: psicològic, educatiu, econòmic... amb un seguiment regular. És fonamental 

donar suport al menor i als acollidors durant tot l’acolliment. (Direcció Executiva de 

Protecció al Menor i Atenció a la Família, 76-77; Preciado Del Valle, comunicació 

personal, 21 de desembre de 2016)
14

 

Amorós i Fuertes (2000, 141) assenyalen que l’ acolliment familiar, a més, preveu 

simultàniament una intervenció amb la família d’ origen per ajudar-la a resoldre les 

situacions o dificultats que han ocasionat la separació. A Mallorca, aquesta intervenció 

es desenvolupa per part dels professionals de la Secció a la Infància i Família, que 

pertany també al Servei de Protecció al Menor i Atenció a la Família però és 

independent de la Secció d’ Acolliments. (Direcció Direcció Executiva de Protecció al 

Menor i Atenció a la Família, 24-25) 

4.2 Característiques sociodemogràfiques de les famílies acollidores i menors 

acollits al Programa Niu amb Família Extensa.  

Ambdues professionals entrevistades assenyalen que no poden descriure un perfil o 

perfils de famílies acollidores, d’ infants ni de progenitors perquè la població amb la 

                                                             
11

 Muiños (2012) assenyala com a criteri de selecció prioritari el vincle emocional del o la menor 

amb el familiar/s.  

12
 L’ acolliment familiar pot ser administratiu ( formalitzat per la pròpia entitat pública) o judicial 

(per resolució del Jutge, quan els pares s’ oposen a l’ acolliment) (Direcció Executiva de 

Protecció al menor i Atenció a la Família, 73) 

13
 En els casos d’acolliments formalitzats a Mallorca, però que resideixen en una altra comunitat, el 

seguiment el realitzen els tècnics del Programa Niu de la Secció d’Acolliments 

Familiars.(Direcció Executiva de Protecció Al Menor i Atenció a la Família, 77).  

14
 Montserrat Boada (2008, 92) descriu un procés similar en el cas de Catalunya.  



14 
 

que treballen és heterogènia. En tot cas el que queda clar es que es tracten de familiars 

acollidors amb grau de parentesc amb el menor fins a quarta consanguinitat (FEIAB, 

s.d.) i que solen ser majoritàriament avis/es i tiets/es
15

. (Roldán Fernández, op. cit.; 

Preciado Del Castillo, op. cit. ). De fet no s’ ha localitzat cap document institucional ni 

bibliogràfic que analitzi sociodemogràficament als familiars acollidors ni als 

progenitors en el cas de les Illes Balears.  

D’ acord a la Memòria del Programa d’ ACOFAM (INTRESS, 2016, 11), l’ any 2015 

INTRESS va realitzar en el programa d’ acolliment permanent en família extensa el 

seguiment de  417 menors acollits
16

, essent la seva capacitat d’ atenció de 366 

usuaris/es. Com podem veure a la taula següent el nombre de casos ha anat en augment 

al llarg dels anys, el que suposa un increment d’ aquesta mesura de protecció en el 

nostre Sistema de Protecció del Menor. Per altra banda, les dades referides al nombre de 

baixes en comparació a les noves entrades i nombre total de casos ens mostren que 

aquests acolliments són estables i llargs en el temps.  

Taula 2. Menors atesos en el Programa de Suport a l’ acolliment permanent en família extensa. 

(INTRESS, 2015, 11) 

 
  

L’ edat més predominant dels i les menors acollits/des es situa a l’ any 2015 entre els 16 

y 18 anys- tal i com assenyala l’ entitat que ve essent l’ habitual-,  seguida de les franges 

                                                             
 

16
  El nombre de casos ve determinat pel Consell de Mallorca, qui deriva un/a menor i a la família 

acollidora per fer el seguiment de l’ acolliment. (INTRESS, 2015,11) Aquesta xifra no 

coincideix amb l’ aportada pel Consell de Mallorca (2015). Això es pot deure a que els 

acolliments es formalitzin en l’ IMAS però les famílies visquin en una altra CCAA o Illa de 

Balears, doncs com em vist en aquests casos no es ACOFAM qui realitza el seguiment, sinó l’ 

IMAS.  
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d’ edat del 7-9 anys i els 10-12 anys. El 91.1% dels menors són de nacionalitat 

espanyola, seguida a gran distància de la marroquina (2.1%). Respecte a les altes 

produïdes en 2015, la majoria dels i les menors procedeixen de la convivència amb els 

seus progenitors (36.95%), seguits dels que ja convivien en la mateixa llar que els 

familiars acollidors (26.08%)
17

. Per sexe, no existeixen diferències significatives, essent 

lleugerament superior el femení (52.2%).  

A nivell estatal s’ observen característiques similars, essent els grups d’ edats més 

freqüents els de 11-14 anys (57.2%), seguit del de 7-10 anys (53.6%) i tampoc 

existeixen diferències significatives per sexe (Observatori de la Infància, 2015, 32). Ara 

bé, hem de tenir present que aquestes dades conformen la mitjana estatal i que ofereixen 

percentatges globals de les mesures d’ acolliment familiar, sense distingir les seves 

diferents tipologies (simple, permanent, preadoptiu ni en família extensa o aliena), per 

la qual cosa la comparació no resulta del tot fiable.  

Seguint amb el cas de Mallorca, el motiu principal del cessament de l’acolliment és la 

majoria d’ edat (45.7%) seguit de l’ ingrés a Centre (27.1%). No obstant aquests 

ingressos a centre residencial suposen sols el 4.5% del total d’ actius. La majoria d’ 

ingressos a Centre es produïren en adolescents, el que ens indica que l’ adolescència 

suposa un factor de risc en el funcionament de l’ acolliment. Un 17.1% de les baixes es 

produïren per retorn familiar, lo qual és significatiu atenent que estem parlant de casos 

en els que no es preveu el reton familiar, motiu pel qual adopten el caràcter d’ 

acolliment permanent. (INTRESS, 2015, 22-23) 

Si prenem les dades anteriors en contrast amb les ofertes pel Consell de Mallorca 

(2016), vegem que es donen una sèrie de coincidències, malgrat hem de ressaltar que les 

dades ofertes encara són més escasses. Així doncs, el col·lectiu d’ edat més predominat 

és el de 10 o més anys, no existeixen diferències significatives per sexe, malgrat  el sexe 

femení és lleugerament superior i la majoria d’ edat es la principal causa de la 

finalització de l’ acolliment, seguida de l’ ingrés a Centre i el retorn familiar. (Consell 

de Mallorca, 132-133). En ambdós casos, no es recullen dades sociodemogràfiques  

relatives als familiars acollidors ni als progenitors, i per altra banda hi ha aspectes 

                                                             
17

 Aquesta dada ens corrobora que normalment, els acolliments familiars en família extensa 

consisteixen en regularitzacions legals d’ acolliments que ja es produïen de fet (Muiños, 2012; 

Preciado del Castillo, comunicació personal; Roldán Fernàndez, comunicació personal).  
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difícils d’ analitzar com ara a quina edat solen iniciar-se els acolliments, quina és la 

duració, etc. perquè les dades no estan recollides ni sistematitzades a tal fi.  Tampoc s’ 

analitzen ni es detallen documentalment les necessitats o problemàtiques 

socioeducatives i socials.  

Atenent la bibliografia i les investigacions nacionals,  la majoria dels familiars 

acollidors són avis /es (entre un 70-80%) seguits dels tiets (15-18%) i sempre amb una 

majoria de predominança de família materna per sobre de la paterna  i d’ acollidores  

per sobre d’ acollidors. Els nuclis familiars solen ser parentals o monoparentals i sols 

constituïts pels acollidors i acollits,  havent normalment sols un acollit/da. Hi ha una 

part important que són nuclis monoparentals  encapçalats per una dona i la franja d’ edat 

dels acollidors/es és situa entre els 45 i 65 anys. La meitat dels acollidors tenen estudis 

primaris i la majoria son perceptors d’ ajudes econòmiques o pensions
18

 (Amorós & 

Palacios, 2004, 215-216; Del Valle, López, Montserrat & Bravo, 2008, 28-29; 

Montserrat Boada, 2006; 2008, 102-104;  Poyatos García, 2015, 17).   

Tal i com es constata en la nostra comunitat autònoma , solen ser acolliments que duren 

anys i la majoria estan sense formalitzar, produint-se ja de fet ( Fernández del Valle et 

al.,2002;  Villalba, 2002, citats a Montserrat Boada, 2008).  

Pel que fa als progenitors, s’ assenyala que solen ser pares/mares negligents o s’ ha 

donat l’ abandonament, i que una part important presenten problemes de 

drogodependències o alcoholisme. Es destaca també la defunció d’ aquests i la pèrdua 

de relació amb els menors, així com una baixa freqüència de visites en cas de conservar-

la, essent els pares més perifèrics que les mares (Del Valle et al., 2008, 35-37; 

Fernández Del Valle et al., 2002, citats a Montserrat Boada, 2008, 104) 

Destacar tal i com assenyalen Poyatos García (2015,24) i Amorós i Palacios (2004, 94) 

la poca presència i protagonisme que tenen els progenitors en les investigacions 

realitzades sobre l’ acolliment familiar, fet que relacionen amb l’ escassa dedicació que 

se’ ls hi dona per part del sistema de protecció a la infància i en el procés d’ acolliment.  

 

4.3 Necessitats socioeducatives de les famílies acollidores i menors acollits al 

Programa.  

                                                             
18 Això es pot deure a que la majoria d’ acollidors/es són avis/es,  els ingressos dels quals provenen 

de pensions contributives o no contributives.  
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Tal i com refereix Muiños (2012) els acolliments en família extensa necessiten tanta 

atenció, suport, recursos i intervencions professionals o més que altres tipus 

d’acolliments. Amorós i Palacios (2004, 210) assenyalen el mateix, incidint en que els 

familiars acollidors han d’ estar preparats per proporcionar seguretat, benestar, per 

cobrir  les necessitats dels menors i per manejar els contactes i vinculació amb la família 

d’ origen.  

De fet, una de les necessitats que es detecten de manera recurrent en els estudis i 

investigacions nacionals e internacionals realitzats és la manca de suports i recursos 

econòmics, psicosocials, educatius i de formació que reben els acollidors en família 

extensa en comparació als acolliments en família aliena (Amorós i Palacios, 2004, 223; 

Berrick et al., 1994; Iglehart, 1994; Gebel, 1994, citats a Montserrat Boada, 2006, 218; 

Fernández Del valle et al., 2002, citats a Montserrat Boada, 2008, 168; Montserrat 

Boada, 2008,163; Poyatos García, 2015, 20). 

Les professionals entrevistades assenyalen que no es poden generalitzar unes 

problemàtiques i necessitats o dificultats generals, ja que cada família presenta unes 

particularitats
19

. Ara bé, ambdues remarquen els conflictes entre les famílies acollidores 

i les d’ origen –els progenitors- com una dificultat bastant predominant (Preciado del 

Castillo, op. cit. ; Roldán Fernández, op. cit. ). Aquest tret és també destacat per gairebé 

totes les investigacions i estudis, juntament amb les dificultats econòmiques (Montserrat 

Boada, 2008, 73; Pitcher, 2002, citat a Montserrat Boada, 2006, 218; Berrick et al., 

1999; Skyes et al., 2001, citats a Muiños, 2012).  

No obstant, en relació a les dificultats econòmiques cal remarcar que el Decret 40/2006, 

de 21 d’ abril, pel qual es regulen els procediments d’ acolliment, adopció i de 

determinació d’ idoneïtat, contempla la recepció de prestacions econòmiques per 

atendre les despeses derivades de la cobertura de les necessitats bàsiques i específiques 

dels menors acollits (Art.6, 21 d’ abril del 2006).  

Respecte als i les menors acollits es posa se relleu que presenten menys problemes de 

desenvolupament i de conducta així com un millor rendiment acadèmic que els acollits 

en família aliena (Amorós i Palacios, 2004, 216-217; Del Valle et al. 2008, 32; Palacios 

                                                             
19

 De fet, com veurem al següent apartat, existeixen uns nivells establerts de dificultats que 

determinen el tipus i la intensitat de la intervenció.   
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i Jiménez, 2007, citats a Del Valle et al., 2008, 33). No obstant molts d’ ells presenten 

retard i dificultats en l’ àmbit acadèmic, diagnòstics de TDH dels quals Preciado Del 

Castillo (Comunicació personal, 21 de desembre del 2016) considera que la meitat 

poden ser en realitat  trastorns del vincle afectiu així com conflictes de lleialtat envers 

als familiars acollidors i els seus progenitors. De fet, aquesta professional considera 

com una necessitat i intervenció fonamental envers als nens i nenes la legitimació dels 

pares biològics i reconèixer al nen/a el seu dret a estimar a ambdues parts. Poyatos 

García (2015, 19) també posa de relleu aquest conflicte de lleialtats que experimenten 

els nens/es en veure-se’n atrapats en un doble vincle afectiu entre els seus progenitors i 

familiar acollidors. Per altra banda, podem destacar la necessitat de normalització d’ 

aquests nens en sentir-se diferents per la seva situació familiar (Montserrat Boada, 

2006; Preciado Del Castillo, op. cit. ).  

Amorós i Palacios (2004, 54-64) fan referència a una sèrie de necessitats bàsiques dels 

nins i nines que es troben dins el sistema de protecció que podem transferir al cas dels 

nens i nenes acollits en família extensa, com ara;  la necessitat d’ un context familiar 

estable i amb bona dinàmica familiar que es sustenti amb altes dosis d’ afecte i de 

comunicació; la necessitat de reparació dels danys produïts prèviament- que requereixen 

intervencions terapèutiques; i la necessitat de saber, que es refereix a la necessitat dels 

nens i nenes a conèixer la realitat familiar que els envolta i a no enganar-los en relació a 

la seva història personal, oferint-los imatges falses o distorsionades que més endavant 

descobriran.  

Pel que fa als familiars acollidors, ja hem dit que els conflictes amb les famílies d’ 

origen és una problemàtica predominant. Preciado Del Castillo (op. cit. ) creu que de fet 

aquest és un dels factors més determinants en l’ èxit i funcionament de l’ acolliment, i 

sobre el qual s’ ha d’ intervenir.  

Així, d’ acord a Amorós i Palacios (2004, 214):  

Acogedores y padres pueden percibirse como competidores entre sí, con 

sentimientos de culpabilidad y desconcierto, en los unos, por pensar que al 

acoger al niño están contribuyendo a la separación familiar; en los otros, por 

sentirse culpables y desconcertados ante la salida del niño de su hogar.  
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A més, aquests autors assenyalen que juntament a aquests sentiments de culpa que 

experimenten els familiar acollidors, s’ afegeixen altres tals com , els sentiments de que 

no sabran educar adequadament al nen/a o  que  les pautes educatives que utilitzaren 

amb els seus fills no varen ser adequades per la situació que estan experimentant però 

no estan segurs de quines són les alternatives.  

Els conflictes de lleialtats i les culpabilitats que experimenten els acollidors en relació a 

l’ assumpció de la cura del o la menor front a la incapacitat de la família d’ origen 

també es assenyalada en un estudi realitzat a la Comunitat Valenciana (Poyatos García, 

2015, 18) 

Per altra banda s’ assenyalen dificultats educatives derivades de l’ etapa evolutiva en l’ 

adolescència del o la menor i la diferència Inter generacional existent sovint en tractar-

se  de àvies i avis acollidors (Amorós i Palacios, 2004, 224 ; Muiños, 2012;  Preciado 

Del Castillo, op. cit.).  

Muiños (2012) refereix que, a més, els familiars acollidors tenen sovint altres tipus de 

dificultats derivats del fet de viure en un context social desfavorit, tenir els seus propis 

problemes familiars o amb la família la família extensa i  pares dels nins, i que aquestes 

dificultats poden generar conflictes i ser perjudicials pels nins/es.  

També és important destacar que les dificultats i problemes solen sorgir en etapes 

posteriors a la formalització de l’ acolliment, donat que al principi es dona una espècie 

de “lluna de mel” entre els familiar acollidors i els  menors acollits . (Roldán Fernández, 

op. cit.).  

4.4 La intervenció socioeducativa dels educadors/es socials en el programa d’ 

acolliment familiar permanent en família pròpia a Mallorca.  

Tal i com assenyalàvem al principi d’ aquest treball, l’ any 2006 es va crear des de l’ 

IMAS el «Programa d’ acolliment familiar permanent en família extensa» dintre la 

Secció d’ Acolliments del Servei de Protecció al Menor i Atenció a la Família d’ 

aquesta mateixa institució, la qual depèn del Consell de Mallorca. Des de l’ any 2009 

aquest programa és gestionat per INTRESS a través d’ un equip professional de suport i 

seguiment a l’ acolliment en família extensa , treballant els professionals d’ ambdues 

institucions en xarxa i col·laboració, si bé amb funcions i tasques diferenciades 

(Muiños, 2012; Roldán Fernández, op. cit. ; Preciado Del Castillo, op. cit. ).    
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4.4.1 La intervenció socioeducativa de l’ equip tècnic de la Secció d’ Acolliments de l’ 

IMAS.  

La Secció d’ Acolliments del Servei de Protecció al menor i Atenció a la Família de l’ 

IMAS  està composta per un Cap de Secció i dos equips professionals 

multidisciplinaris; un d’ acolliments familiars permanents i un altre d’ acolliments 

familiars temporals. Aquests equips tècnics estan formats per tècnics de grau mitjà i 

llicenciats (Direcció Executiva de Protecció al Menor i Atenció a la Família, 2011,24).  

Una de les educadores socials entrevistades
20

 treballa com a Tècnic Referent en l’  equip 

d’ acolliments familiars permanents.  

Aquesta professional considera que la intervenció socioeducativa amb les famílies 

acollidores i els menors acollits ha de ser directa i d’ acompanyament. Si bé la seves 

tasques i funcions professionals tenen un caràcter més burocràtic (elaboració de 

valoracions, redacció d’ informes i protocols, realitzar derivacions, contactar i reunir-se 

amb altres entitats i professionals, realitzar canvis de mesures de protecció, etc. ) també 

refereix que la seva tasca principal és acompanyar les famílies acollidores i que 

desenvolupa l’atenció directa mitjançant les entrevistes amb elles. No obstant assenyala 

que la seva tasca professional s’ allunya de la concepció d’ intervenció que tenim de l’ 

Educador/a Social i que són els tècnics de seguiment d’ ACOFAM (INTRESS) els que 

desenvolupen l’ atenció més directa i el treball més socioeducatiu en el «Programa d’ 

acolliment permanent en família extensa » (Roldán Fernández, op. cit. ) 

La Direcció Executiva de Protecció al Menor i Suport a la Família (2011, 79-80) descriu 

com a competències dels Tècnics de la Secció d’ Acolliments les presentades en la 

següent taula:  

Taula 3. Competències de l’ equip tècnic de la Secció d’ Acolliments. 

Competències de l’ Equip tècnic de la Secció d’ Acolliments:  

• Fer complir estrictament les obligacions del Servei derivades de les pròpies competències en matèria 

de menors, col·laboren amb l’Administració de justícia.  

• Donar suport tècnic a les altres seccions del Servei en els processos i en les tasques relacionades amb 

l’acolliment, quan així ho sol·licitin.  

                                                             
20

 La transcripció de l’ entrevista es troba en l’ annex 6.  
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• Promoure la figura de les famílies acollidores, informar degudament sobre el que representa aquesta 

figura en les modalitats d’acolliment temporal o permanent.  

• Dirigir el procés de captació, valoració-formació i selecció de famílies sol·licitants d’acolliment, i 

elaborar-ne els informes pertinents.  

• Executar les mesures de protecció proposades que afectin els menors atesos per aquesta Secció.  

• Valorar l’adequació de les famílies extenses o de les persones pròximes proposades per les seccions 

territorials de valoració en col·laboració amb els tècnics d’aquestes seccions.  

• Respondre les sol·licituds realitzades per altres comunitats autònomes per valorar l’adequació d’una 

família extensa per a l’acolliment d’un menor.  

• Fer el seguiment del suport tècnic, la direcció, la coordinació i la supervisió de tot el procés 

d’acolliment del menor, de la família acollidora, de la família biològica i d’altres professionals i serveis 

implicats.  

• Donar suport tècnic, coordinar i supervisar els programes de suport per a menors amb mesura 

d’acolliment familiar permanent, famílies niu.  

• Avaluar les situacions de desemparament detectades en menors en situació d’acolliment familiar i 

proposar-ne l’assumpció de tutela.  

• Preparar el procediments judicials i comparèixer-hi com a pèrits o testimonis.  

• Informar i donar suport administratiu i tècnic a les comissions corresponents, elaborar-ne propostes 

oportunes i/o executar-ne les resolucions definitives.  

• Donar suport i mantenir els grups d’autoajuda de les famílies acollidores.  

• Mantenir actualitzada la base de dades dels expedients assignats a aquesta Secció. 

Pel que fa a les funcions dels Tècnics en les diferents fases de la intervenció
21

 del 

Programa se recullen les següents (Direcció Executiva de Protecció al Menor i Suport a 

la Família (2011, 79-80):  

 
 
 
 

                                                             
21 A l’ apartat 4.1.1 del present treball es fa referencia a les diferents fases d’ intervenció del 

Programa d’ acolliment  permanent en família extensa.  
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Taula 4. Funcions de l’ Equip tècnic de Secció d’ Acolliments en les diferents fases d’ intervenció 

del Programa Niu amb Família Extensa:  

PROPOSTA I FORMALITZACIÓ 

DE L’ACOLLIMENT 
 Assignació del cas a un tècnic de l’equip. 

 Valoració dels sol·licitants de l’acolliment familiar. 

 Elaboració de l’informe d’aptitud i de la recollida de 

documentació. 

 S’hi hi ha diferents sol·licituds aptes, reunió per decidir la més 

adequada. 

 Presentació del menor a la família d’acollida. 

 Acompanyament en el procés d’adaptació en la nova família. 

 Formalització jurídica de l’acolliment (resolució). 

 Presentació del cas i de la proposta de seguiment i suport a 

l’equip de suport de famílies niu. 

 Presentació de l’equip de suport, proposta de seguiment i del 

règim de visites a la família acollidora.  

SEGUIMENT I SUPORT A 

L’ACOLLIMENT FAMILIAR 
 Seguiment dels casos d’acolliment familiar que viuen en altres 

comunitats. 

 Reunions de seguiment de l’acolliment. 

 Intervenció en situació de crisi. 

 Reunions de la xarxa del pla d’intervenció. 

 Si cal, proposta de canvi de mesura jurídica i/o econòmica per a 

la CTA. 

EN CAS DE CESSAMENT DE 

LA MESURA 
CESSAMENT PER RETORN FAMILIAR:  

 Formalització del cessament de l’acolliment familiar i de la 

proposta de mesura nova. 

 Formalització del cessament de l’ajuda econòmica. 

 Arxiu provisional de l’expedient. 

 En cas d’una declaració de risc, trasllat de l’expedient a l’equip 

territorial. 
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CESSAMENT PER INGRÉS EN UN CENTRE:  

 Gestió d’alta en el centre. 

 Formalització del cessament de l’acolliment i proposta 

d’acolliment residencial. 

 Formalització del cessament de l’ajuda econòmica. 

 Traspàs de l’expedient a l’equip territorial. 

CESSAMENT PER TUTELA ORDINÀRIA:  

 Proposta de tutela ordinària. 

 Formalització del cessament de l’ajuda econòmica. 

 Arxivament provisional de l’expedient. 

CESSAMENT PER ADOPCIÓ:  

 Proposta d’adopció. 

 Trasllat de l’expedient a l’equip d’adopcions. 

 
Respecte als instruments amb els que treballa, ressalta la base de dades de la que 

disposen en la Institució per enregistrar la informació i els expedients dels i les menors. 

Per comunicar-se i derivar a les famílies utilitzen diferents instruments atenent la 

naturalesa de la informació (via telefònica, entrevistes, cartes notificades...) (Roldán 

Fernández, op. cit. ) 

Si bé existeixen uns protocols d’ actuació estàndard (valoracions inicials, signament d’ 

un Conveni de Treball, primera visita domiciliària, dotació d’ ajuda econòmica...), la 

intervenció amb les famílies adopta també un caràcter personalitzat, ja que no totes 

tenen les mateixes necessitats. Per això, s’ avalua individualment a cada membre de la 

família. (Roldán Fernández, op. cit. ).  

Seguint amb la metodologia de la intervenció, el treball interprofessional i en xarxa- tant 

amb altres professionals de l’ IMAS com altres professionals externs – és indispensable.  

4.4.2 La intervenció socioeducativa de l’ equip tècnic de suport d’ ACOFAM 

(INTRESS). 

Muiños (2012) assenyala que la intervenció socioeducativa dels tècnics de suport d’ 

ACOFAM en el programa d’ acolliment en família extensa es dirigeix a oferir pautes 
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educatives a les famílies acollidores, solucionar conflictes entre els acollidors i els 

menors, així com la mediació entre els acollidors i els pares biològics per facilitar 

acords com poden ser en l’ àmbit del règim de visites.  

La FEIAB (n.d) també descriu una intervenció d’ aquests equips en la mateixa línia, 

aportant que l’ objectiu de la seva intervenció consisteix en donar suport i acompanyar a 

aquestes famílies en el procés de l’ acolliment, orientar-los envers recursos per cobrir 

les seves necessitats, millorar la convivència familiar i actuar davant possibles conflictes 

familiars que puguin sorgir, sempre constituint la finalitat darrera l’ interès superior del 

o la menor tutelat/a. Aquest seguiment inclou entrevistes amb la família acollidora, 

encontres amb els i les menors, visites a domicili i coordinacions amb l’ escola i altres 

serveis educatius i sanitaris que els assisteixin.  

Amb la finalitat de corroborar aquesta informació i per tal d’ obtenir-ne més, s’ ha 

realitzat una entrevista
22

 amb la Coordinadora del programa de suport a l’ acolliment 

permanent en família extensa, qui a més, ha facilitat la memòria i part del projecte d’ 

ACOFAM.  

Com ja veiem en apartats anteriors d’ aquest treball, la intervenció de l’equip tècnic d’ 

ACOFAM – també anomenats tècnics de suport- s’ inicia en la fase de seguiment i 

suport a l’ acolliment, una vegada passada l’ etapa d’ acoblament (Consell de Mallorca, 

2016; Preciado Del Castillo, op. cit.).  Aquest equip tècnic no intervé per tant en les 

etapes anteriors (valoració, formalització de l’ acolliment...), corresponent en 

exclusivitat aquestes tasques a l’ equip tècnic de l’ IMAS, que són els que els hi deriven 

els casos. (Roldán Fernández, op. cit., Preciado Del Castillo, op. cit.)  

Una vegada es produeix la derivació dels casos a ACOFAM (INTRESS) s’ assignen les 

famílies a un tècnic de suport. Aquesta assignació es produeix per criteri de 

territorialització de zones
23

 o per característiques de l’ acolliment. Els equips tècnics de 

suport estan composts per educadors socials i per psicòleg, variant les ràtios 

                                                             
22

 La transcripció de l’ entrevista es troba a l’ annex 3.  

23 A l’ annex 10 es recull la territorialització dels Equips de Suport  per zones al territori de Mallorca.  
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professionals d’ acord a la zona concreta. En l’ actualitat hi ha quatre equips de suport, 

compostos per cinc psicòlegs /es i nou educadors socials
24

 en total (INTRESS, 2016).  

Una vegada s’ assigna una família a un tècnic de suport, es signa un Conveni de 

Col·laboració tripartit entre els familiars acollidors, el tècnic de l’ IMAS i el tècnic d’ 

ACOFAM, on es detallen les funcions de cada una de les parts, les obligacions de cara 

al o la menor i s’ incideix en la facilitació del seguiment per part dels familiars 

acollidors, ja que molts poden viure el seguiment de l’ acolliment com una fiscalització 

de la seva vida privada. Una vegada signat el Conveni, s’ inicia la intervenció (Preciado 

Del Castillo, op. cit.)  

L’ equip de suport d’ ACOFAM intervé amb totes les famílies que es troben dintre del 

«Programa NIU d’ acolliment permanent en família extensa» i la seva intervenció, al 

igual que en el cas de la Secció d’ Acolliments de l’ IMAS, es dona durant tot el procés 

d’ acolliment, fins el seu cessament.  La ràtio professional ha acostumat a ser de 38 

casos per tècnic de suport, però això s’ ha millorat recentment essent ara l’ assignació  

de entre 32 i 33 casos per tècnic. La intervenció comprèn; la intervenció amb el menor, 

la intervenció amb els familiars acollidors i la intervenció amb la família d’ 

origen/progenitors, així com la intervenció conjunta de les tres parts.  

Com dèiem abans, no hi ha uns perfils de famílies ni unes necessitats o problemàtiques 

estandarditzades, la qual cosa deriva en intervencions personalitzades d’ acord al cas.  

(Roldán Fernández, op. cit.; Preciado Del Castillo, op. cit.)  però si que podem descriure 

una metodologia i uns àmbits d’ intervenció estàndards, que es donen en tots els casos 

independentment del nivell i mode d’ intervenció.  

Taula 5. Funcions i tasques de l’ Equip Tècnic de Suport d’ ACOFAM (Preciado Del Castillo, op. cit.) 

Recepció del Cas i 

inici de la 

Intervenció:  

- Reunió de la Coordinadora d’ ACOFAM amb els tècnics referents de l’ IMAS 

(Secció d’ Acolliments) per a la recepció del Cas i el trasllat de la informació.  

- Assignació del cas a un tècnic de suport d’ ACOFAM.  

- Estudi i Valoració del Cas (nivell d’ intervenció establert
25

, àmbits a treballar...) 

                                                             
24 El nombre d’ educadors socials no coincideix amb el descrit en la Memòria 2015 (INTRESS, 

2016) perquè s’ ha ampliat la plantilla recentment per millorar les ràtios de famílies per tècnic 

(Preciado Del Castillo, op. cit.)  
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- Signament d’ un Conveni de Col·laboració tripartit (familiars acollidors- 

ACOFAM-IMAS) .  

Seguiment i 

Intervenció:   

- Elaboració d’ Informes de Seguiment
26

 dels casos semestralment i lliurament d’ 

aquests al Tècnic de referencia de l’ IMAS (Secció d’ Acolliments)  

- Seguiment del cas mitjançant el contacte amb les famílies i els recursos 

relacionats (escola, xarxa sanitària, serveis socials...) i  intervenció 

socioeducativa directa  i psicoterapèutica
27

 (en cas necessari).  

- Seguiment del cas i trasllat de informacions amb els Tècnics Referents de la 

Secció d’ Acolliments de l’ IMAS. (telefònicament, reunions, e-mail...).  

Cessió de l’ 

Acolliment:  

Per majoria d’ edat 

del o la menor: 

- Elaboració d’ un Informe de Tancament i lliurament a la 

Secció d’ Acolliments de l’ IMAS.  

- Donar de baixa el cas.  

- Acomiadament del menor i els familiar acollidors, 

progenitors (si s’ ha intervingut amb ells també) 

Per Ingrés a Centre:  - Elaboració d’ un Informe de Tancament i lliurament 

a la Secció d’ Acolliments de l’ IMAS 

- Manteniment del cas en actiu durant tres mesos, 

abans de procedir a la baixa.  

- Realitzar el seguiment en el Centre, en contacte amb 

els professionals del recurs residencial.  

                                                                                                                                                            
25 A cada cas se’l assigna un nivell d’ intervenció atenent a la intensitat que requereix cada cas o 

família ,per part de l’ equip tècnic de l’ IMAS (Secció d’ Acolliments). Aquest nivell es revisat 

periòdicament i per tant es modificable. A gran mode podem dir que un nivell 1 (no requereix 

intervenció directa, sols seguiment), nivell 2 (seguiment i intervenció moderada), nivell 3 

(seguiment i intervenció alta). (Roldán Fernández, op. cit; Preciado Del Castillo, op. cit.) 

26 L’ Informe de Seguiment inclou l’ avaluació de les diferents àrees de la vida del menor (familiar, 

escolar, comunitària, salut…) i dels objectius a treballar en el cas, els quals són revisats i 

redefinits també semestralment mitjançant aquest informe.  

27 La intervenció psicoterapèutica es desenvolupada per part dels psicòlegs d’ ACOFAM. Aquesta ha 

estat una millora implementada recentment, ja que anteriorment es derivava l’  atenció 

psicològica al SIF (Secció d’ Infància i Família de l’ IMAS) (Preciado Del Castillo, op. cit.)  



27 
 

Per retorn familiar 

amb els progenitors:  

Mateixes tasques que en la cessió per ingrés a Centre, 

sols que el seguiment del cas es fa en l’ àmbit familiar.  

El Projecte de la institució recull les següents funcions de l’ Educador/a Social en el 

programa  (INTRESS, 2016):  

 Seguiment del pla d’intervenció a l’acolliment familiar. 

 Suport a les famílies acollidores. 

 Ser un referent pels menors. 

 Organització i valoració de les visites. 

 Seguiment escolar i processos d'emancipació 

 Coordinació amb el tècnic referent de l'IMAS 

 Participació a les reunions del cas. 

 Valorar i donar resposta a les sol·licituds dels pares. 

 Tramitació i seguiment ajudes econòmiques, 

 Organització grups
28

 de família i/o menors. 

 Altres a considerar pel referent de l'IMAS. 

L’ Educador/a Social (tècnic de suport) en la seva tasca socioeducativa directa amb els 

familiars i menors intervé en diferents àmbits; des de la dinàmica familiar oferint pautes 

educatives, redefinint conductes, treballant els vincles..., fins a la intervenció  en 

conflictes amb els progenitors o altres problemàtiques que ja de per sí afecten a la 

població general com poden ser el consum de drogues o  la sexualitat. (Preciado Del 

Castillo, op. cit.) 

Així doncs, la intervenció socioeducativa de l’ Educador/a Social adopta una 

perspectiva multidimensional perquè, a més, es segueix un model teòric sistèmic i 

ecològic, que sustenta la intervenció en totes les esferes que afecten o poden afectar a la 

persona. D’ aquí es deriva també que el treball en xarxa i interprofessional amb altres 

recursos sigui una de les bases metodològiques del programa (INTRESS, 2016; Muiños, 

2012; Preciado Del Castillo, op. cit.). De fet, el gràfic següent descriu el marc teòric del 

programa recollit en el Projecte de l’ entitat.  

                                                             
28

 La intervenció en grup forma part d’ una altra de les metodologies d’ intervenció d’ ACOFAM 

(grup d’ adolescents acollits, grup de famílies acollidores i, recentment, grup de progenitors). 

(Preciado Del Castillo, op. cit.).   
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Gràfic 1. Marc teòric en el qual s’inscriu la metodologia per a l’acció i s’implementa al servei. 

(INTRESS; 2016) 

 

Pel que fa als instruments de treball que utilitzen, es ressalta una base de dades a nivell 

informàtic per enregistrar la informació així com els informes. Pel que fa als processos 

de comunicació i el treball interprofessional e interinstitucional, no hi ha un 

procediment establert, quedant a criteri de cada Tècnic referent de l’ IMAS i Tècnic de 

suport d’ ACOFAM, així per exemple la periodicitat de les reunions entre aquests és 

variable, alguns utilitzen el contacte telefònic, d’ altres el contacte per e-mail. El mateix 

succeeix en el treball en xarxa amb els altres recursos comunitaris (Preciado del 

Castillo, op. cit.)  

Respecte a la metodologia d’ avaluació que contemplen en el Programa i el seu sistema 

de qualitat de la intervenció, Preciado Del Castillo (op. cit.) diferencia les reunions d’ 

equip setmanals, que servirien per avaluar les intervencions socioeducatives que es duen 

a terme per part dels equips tècnics,  els espais de supervisió individuals i en grup que 

es desenvolupen anualment amb els membres de l’ equip per avaluar la seva tasca 

professional i, finalment,  la implantació del Sistema de Qualitat ISO i FQM a nivell 

institucional d’ INTRESS per avaluar la gestió del Programa.  Ochando Ramírez, 

Rucabado Sala & Ortega Martínez (2015) ressalten el buit existent en els serveis socials 

a nivell nacional respecte a la implantació de sistemes de qualitat per millorar la 

intervenció i gestió dels serveis socials especialitzats, d’ entre ells els de protecció de 

menors,  per la qual cosa aquesta podria ser una altra de les fortaleses de la intervenció 

socioeducativa d’ ACOFAM. 

•Perspectiva ecològica  

A 

•Model sistèmic relacional 

B 

•Teoria de l'aferrament i vincle afectiu 

C 

•La pèrdua de les figures vinculants i els processos de dol 

D 

•Teoria de la resiliència  

E 

•La teoria de les capacitats parentals  

F 

•Les teràpies narratives  

G 

•La teoría del Trauma 
H 

•Un infant adoptat és un infant abandonat  

I 
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5. Conclusions 

A les Illes Balears, i concretament a Mallorca, donat que el treball desenvolupat s’ ha 

centrat en aquesta Illa per la organització i  transferència de competències en matèria de 

protecció al menor a nivell insular i no autonòmic,  la mesura de protecció més 

predominant és l’ acolliment en família extensa- que inclou l’ acolliment permanent i 

simple- essent la gran majoria d’ aquests permanents (80.8%) (Consell de Mallorca, 

2015). Aquest fet, que guarda concordança amb la bibliografia i estudis estatals, els 

quals posen de manifest que els sistemes de protecció al menor prioritzen i promouen 

aquesta mesura de protecció front a l’ acolliment residencial o l’ acolliment en família 

aliena (Amorós & Fuertes, 2000; Amorós & Palacios, 2004; Bravo & Del Valle, 2009;  

Del Valle et al., 2008; Montserrat Boada, 2006; Poyatos García, 2015), ens constata el 

compliment legislatiu en matèria de protecció del menor per part del nostre  Sistema de 

Protecció al Menor (Llei Orgànica 1/1996, 15 de gener de 1996; Llei Orgànica 8/2015, 

22 de juliol del 2015; Llei 26/2015, 28 de juliol del 2015). De fet, la nostra legislació 

autonòmica per la qual es regulen els procediments d’ acolliment familiar, d’ adopció i 

de determinació d’ idoneïtat (Decret 40/2006 , 21 d’ abril de 2006) sí que es regula la 

preferència de l’ acolliment familiar en família extensa per sobre de l’ acolliment en 

família aliena, sempre que no sigui contradictori a l’ interès superior del menor.  

No obstant, malgrat sí que autonòmicament disposem de dades estadístiques i algunes 

dades sociodemogràfiques sobre la mesura de l’ acolliment permanent en família 

extensa (Consell de Mallorca, 2012; Consell de Mallorca, 2016; Direcció Executiva de 

Protecció al Menor i Atenció a la Família, 2011) la investigació i els estudis en aquest 

àmbit segueixen essent escassos, tal i com ja han assenyalat altres autors que han 

investigat el tema a nivell estatal i els quals han posat de manifest que la minoritària i 

recent investigació, a més, es concentra en analitzar els acolliments en família extensa  a 

través de descripcions demogràfiques de les famílies, dels menors i dels progenitors, la 

descripció dels programes dels serveis de protecció infantil i, sobretot, en l’ anàlisi de 

resultats i la seva comparació amb els acolliments en família aliena (Montserrat Boada, 

2008;  Poyatos García, 2015; Del Valle, et al., 2008). Així, Montserrat Boada (2008, 63) 

refereix la escassa investigació publicada que mesuri l’ impacte que aquest tipus d’ 

acolliment té sobre el benestar infantil. Per altra banda, també és escassa la bibliografia 

que abordi la intervenció socioeducativa en l’ acolliment familiar amb família extensa i, 

quan es fa, es fa de manera genèrica englobant l’ acolliment familiar sense diferenciar el 
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de família aliena i extensa, o s’ aborda molt superficialment. Això pot deure’s a la 

recent emergència i regulació d’ aquets programes en els Serveis de Protecció (Bravo & 

Del Valle, 2009; Montserrat Boada, 2006; 2008) i  pot guardar relació amb la carència 

de supervisions i  d’ intervenció socioeducativa que han assenyalat algunes 

investigacions (Del Valle et al., 2002, citats a Montserrat Boada, 2008, 84; Montserrat 

Boada, 2008, 92; Poyatos García, 2015, 14) que es dona en  l’ acolliment en família 

extensa respecte a l’ acolliment en família aliena. Respecte això cal remarcar emperò, 

que si bé en aquests estudis els familiar acollidors expressen la necessitat de rebre més 

ajuda i suport professional,  el suport econòmic és el més demandat.  

A nivell de les Illes Balears, concretament de Mallorca ja que hem centrat l’ anàlisi en 

aquesta Illa per les raons que ja s’ han exposat anteriorment, vegem que si bé en el 

procediment de formalització de l’ acolliment familiar en família extensa es donen 

menys requisits per a valorar la idoneïtat – tal i com succeeix també a nivell estatal- que 

en el cas de família aliena, el qual està ben justificat pel vincle familiar, el seguiment i 

la intervenció socioeducativa de l’ acolliment es dona amb totes les famílies que es 

troben inserides dintre del «Programa Niu amb família extensa», si bé el tipus d’ 

intervenció i la intensitat del seguiment depengui  de les necessitats i dificultats de cada 

família i menor. La població majoritària amb la que treballen els educadors/res socials 

en el Programa vegem que acostumen a ser adolescents. No hem pogut definir més 

específicament el perfil de famílies acollidores i el perfil de progenitors ja que per una 

banda no es recullen estadísticament i, per l’ altra, les professionals han apuntat que no 

existeixen perfils predominants a destacar.  

Per altra banda, tal i com assenyalen alguns autors (Poyatos García, 2015, 24; Amorós 

& Palacios, 2004, 94) els progenitors tendeixen a tenir poca presencia i protagonisme en 

les investigacions realitzades i, en general, en el procés de l’ acolliment familiar. Vegem 

que aquest tret es dona a Mallorca en el cas demogràfic, ja que són poques les dades 

ofertes envers a la família d’ origen, però també envers als familiars acollidors. No 

obstant sembla que als progenitors se’ ls hi dona presència en el procés d’ acolliment, 

doncs tal i com assenyala Preciado Del Castillo (op. cit.) és important donar presencia i 

implicar als progenitors en la mesura que puguin i fins on arribin, perquè la seva 

legitimació suposa un element fonamental en el benestar emocional i psicològic del 

menor. Aquesta suposa una altra fortalesa del programa de suport a l’ acolliment 

permanent en família extensa d’ ACOFAM (INTRESS).  
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Un altra dels aspectes que s’ ha assenyalat és que en l’ acolliment en família extensa el 

seguiment en grup també és menor (O’ Brain, 2000, citat a Amorós & Palacios, 2004, 

223). Aquest és un altra dels aspectes que contrasta amb la intervenció d’ ACOFAM, 

donat que com hem vist, la intervenció en grup és una de les metodologies d’ 

intervenció utilitzades pels seus tècnics de suport, tant respecte als familiars acollidors, 

com amb els menors acollits i recentment amb els progenitors, als quals estan donant 

cada vegada més pes en el seu programa.  

Vegem que el treball interinstitucional i interprofessional suposa un element primordial 

per al desenvolupament del Programa, i per altra banda, vegem que el perfil i les 

funcions dels educadors/es socials que intervenen són diferents i complementàries, 

essent una  figura professional més burocràtica i l’ altra d’ atenció més directa.  

Per finalitzar, assenyalar que ambdues figures professionals analitzades no han rebut 

formació específica d’ intervenció familiar com a requisit per desenvolupar la seva tasca 

com a tècnics referents o de seguiment en el Programa  (Roldán Fernández, op. cit.; 

Preciado Del Castillo, op. cit.). Si bé la formació en l’ àmbit sistèmic i familiar es valora 

preferentment no conforma un requisit per a la contractació.  Aquest ha estat un altre 

dels aspectes que s’ han proposat com a millores a incorporar en l’ acolliment familiar 

en família extensa, la formació específica dels professionals que intervenen (Montserrat 

Boada, 2008, 92). No obstant es valora positivament el fet de que ACOFAM compti 

amb un pla de formació continuada obligatòria dintre de la institució pels professionals 

que treballen en el Programa de suport a l’ acolliment permanent en família extensa tal i 

com assenyala Preciado Del Castillo (op. cit.),  corroborant-se en la Memòria 2015 de l’ 

entitat (INTRESS, 2016).  
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Annexos.  

Annex  1. Guió realitzat per l’ entrevista amb Eva Preciado Del Castillo (Coordinadora d’ 

ACOFAM- Programa de suport a l’ acolliment permanent en família extensa).  

Procedimiento Acolliment Familiar:  

1- Respecto a los acogimientos familiares con familia propia, encontramos dos tipos de 

programas;  Acogimientos familiares simples (temporales) y Acogimientos familiares 

permanentes (Programa families niu). ¿En vuestro programa intervenís en ambos tipos de 

acogimientos? 

2- ¿Cuál es el procedimiento de formalización del acogimiento familiar con familia propia? 

¿Interviene ACOFAM en esta fase? 

3- ¿Cuál es la vía de acceso al programa? ¿Cómo llegan las familias al servicio?  

4- Cuando llegan las familias, ¿El acogimiento ya se ha producido o se interviene a priori? 

¿Participa ACOFAM en la valoración de idoneidad? 

Datos sobre el programa y la  entidad:  

5- ¿Cómo y cuándo surge ACOFAM y su programa? ¿Quién intervenía antes?  

6- ¿Des de cuando ACOFAM trabaja en colaboración con el Consell de Mallorca? ¿Por qué surge 

este convenio de colaboración o trabajo en red? ¿En qué consiste vuestro trabajo en red con el 

Consell? 

7- ¿Intervenís en todo el territorio Balear? ¿Existe una división interterritorial? 

8- ¿Qué equipo profesional compone el equipo de ACOFAM? Organigrama.  

9- ¿Cómo se gestiona y financia el programa? 

Proceso de Intervención:  

10- ¿Qué protocolo o procedimiento de intervención se sigue? Es decir, ¿Cómo y cuándo 

se inicia la intervención socioeducativa con las familias y menores? 

11-  ¿Se interviene con todas las familias acogedoras o existen requisitos para la 

intervención socioeducativa con las familias? 

12- ¿La intervención socioeducativa es standard o individualizada atendiendo los casos? 

(objetivos, finalidades, recursos…) 

13- ¿Existe una duración temporal de la intervención predeterminada? ¿Cuándo finaliza la 

intervención socioeducativa? 

14- ¿Intervienen otras entidades o instituciones? ¿Cuáles? 
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Característiques Families Acollidores i menors:  

15- ¿Con cuántas familias trabajáis? Número familias (2015, 2016) 

16- ¿Existe un perfil o perfiles predominantes? (Consanguinidad, familia materna/paterna, 

hogares monoparentales, núcleo familiar, edad, nivel socioeconomico…) Por ejemplo, un 

estudio estatal señalaba que en la mayoría de los casos los acogedores eran abuelos y tíos, y 

que se daba una predominancia de familia materna.  

17- Características de los  menores (medida administrativa: previsión de retorno, 

separación definitiva, edad, sexo, … ) 

18- ¿Cuáles son las necesidades o problemáticas de estas familias y menores que generan 

la necesidad de intervención? ¿Existen otras dificultades? Por ejemplo económicas…  

Características de los  Acogimientos:  

19- ¿A qué edad o en qué etapa del ciclo vital del niño/a se constituye el acogimiento 

familiar? (media de edad de los niños/as) 

20- ¿Qué duración suele tener el acogimiento familiar (media de duración? ¿En caso de 

cese del acogimiento, cuáles son los motivos más predominantes? 

Características de la Intervención Socioeducativa:  

21- ¿Cómo y cuándo se inicia la intervención socioeducativa con las familias y menores?  

22- ¿Cuáles son los objetivos y finalidades de la intervención socioeducativa?  

23- ¿Qué profesionales e instituciones planifican la intervención? ¿Cuál es el 

procedimiento de valoración de las necesidades de intervención de las familias/menores? 

(Diagnostico, planificación de la intervención) 

24- ¿Cómo se evalúan las necesidades y que profesionales las evalúan?  

25- ¿Existen unas fases diferenciadas de intervención? ¿Cuáles? ¿Existe una intervención 

diferenciada menores/familias? 

26- ¿Qué procedimiento de intervención sigue el o la Educador/a Social?  

27- ¿Cuáles son las tareas y funciones del o la Educador/a Social? 

28- ¿Qué métodos y técnicas de intervención utiliza? ¿Se realizan intervenciones 

grupales? 

29- ¿Cuál es su espacio/s físico/s de intervención (hogar, despacho)? ¿Sobre qué ámbitos 

de la vida de estas familias y menores interviene? 

30- ¿Qué instrumentos de trabajo utiliza el Educador/a Social? (para la evaluación, 

seguimiento, registro…) 
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31- ¿Sobre qué modelos o referentes teóricos se sustenta su intervención? ¿Tiene algún 
modelo a seguir para implementar el programa, como por ejemplo: iniciativas llevadas a cabo 
en otras ciudades, organizaciones, etc.?  

32- ¿Qué tipo de trabajo en red e interdisciplinar desarrolla?(con otras entidades y 

profesionales). 

33- ¿Qué mecanismos de coordinación y comunicación establecéis con otras entidades y 

profesionales? 

34- ¿Qué procedimiento de finalización de la intervención se realiza? ¿Se realiza una 

evaluación de la intervención? ¿Cómo? ¿Por parte de que profesionales? ¿Existe un plan de 

mejora?  

35- ¿Cuáles son las principales dificultades con las que se encuentra el Educador/a Social a 

la hora de intervenir?  

Perfil del Educador/a Social:  

36- ¿El Educador/a social necesita además de la diplomatura o grado en Educación Social 

una formación específica o complementaria para trabajar en el programa?  

37- ¿Recibe formación continua  interna o externa a la institución? 

38- ¿Existen casos de otros/as titulados que intervienen como Educadores Sociales 

(titulados en trabajo social, psicología, pedagogía…)? 

39- ¿Qué debilidades y fortalezas detectas en el Sistema de Protección respecto a los 

acogimientos familiares con familia extensa? (recursos, relaciones profesionales e 

interinstitucionales, atención a las demandas y necesidades….) 
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Annex 2. Consentiment d’ Informació Signat per a la realització de l’ entrevista. 
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Annex 3. Transcripció de l’ entrevista realitzada a Eva Preciado Del Castillo (Coordinadora d’ 

ACOFAM- Programa de suport a l’ acolliment permanent en familia extensa) 

Respecto a los acogimientos familiares con familia propia, tengo entendido que existen los 

acogimientos familiares simples, que vienen a ser temporales, y los permanentes. ¿Vosotros 

trabajáis  en ambos casos? 

No, nosotros sólo trabajamos en acogimientos permanentes tanto en familia propia como en 

familia externa, pero sólo permanentes, cuándo ya ha pasado el periodo de acoplamiento. Más 

a menos son unos dos años los temporales y de estos se lleva el seguimiento desde el IMAS.  

¿Cuál es el procedimiento de formalización del acogimiento familiar? ¿Vosotros intervenís en 

este proceso?  

En lo que es valorar la idoneidad y hacer la valoración nosotros no intervenimos. La familia 

presenta una solicitud en el IMAS cuando hay un niño que está en situación de desprotección y 

desde allí se hace una valoración. Una vez que ya están valorados y va a ser un acogimiento 

más o menos largo- a veces son acogimientos permanentes y a veces son acogimientos de 

hecho que más tarde se formalizan- a nosotros se nos derivan una vez pasado un tiempo de 

acoplamiento. Cada vez estamos interviniendo antes, pero siempre en acogimientos 

permanentes.  

¿Cuál es la vía de acceso al programa? Bueno ya me la has contestado… 

¿A las familias? Una vez que ya está formalizado el acogimiento permanente, se nos deriva el 

caso. Yo voy a buscar los casos, me hacen una breve introducción de la familia. Yo se lo derivo a 

su vez al técnico que le toque por zona o por características- porque trabajamos por zonas- y 

luego se firma un Convenio. Un Convenio de colaboración donde se establecen los derechos y 

obligaciones de las partes; de los acogedores, de nosotros y de los  técnicos del IMAS, y donde 

se ubica un poco a todas las partes, a cada uno lo que le toca  y se explica a las familias qué es 

lo que puede esperar de nuestro trabajo -de los técnicos de seguimiento- , qué es lo que pueden 

esperar de los técnicos del IMAS y qué esperamos nosotros de ellos, que como familias 

acogedoras qué obligaciones tienen de cara al menor. Entre ellas incidimos sobre todo en que 

tienen que facilitar el seguimiento.  

No todo el mundo de entrada vive  esto como un apoyo, que le hagan un seguimiento. A veces 

es como como una fiscalización de su vida privada que les cuesta. Luego con el tiempo, todos 

suelen ir entrando en el circuito pero les cuesta. Una vez firmado el Convenio, empezamos a 

trabajar.  

¿Se interviene con todas las familias? 

Con todas las que nos derivan. Con todas las familias que tienen acogimiento permanente se 

hace seguimiento. Hay niveles de intervención. Normalmente nos los derivan con un nivel de 

intervención. Esto puede ir cambiando. Si es un “1” se supone que es una situación-que a veces 

son acogimiento de hecho- que ya está todo muy trabajado, que el niño ya está muy integrado, 

que no hay dificultades muy severas a simple vista. Luego hay familias con un nivel “3” porque 

está habiendo muchas dificultades con las familias de origen- con los papás- que está habiendo 
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dificultades con el tema de las visitas, que no hay una aceptación de la familia en cuanto al 

niño pueda hacer estas salidas con  los papás. La parte de conciliar la parte de los acogedores 

con  los papás, esto es complicado. Este, te diría yo, por la experiencia, uno de los factores más 

determinantes, tanto en propia como en externa.  Si logran unir estas dos partes, el niño no 

vive desde un conflicto de lealtades que es torturador para él y  el acogimiento tiene muchas 

más probabilidades de éxito.  

Entonces digamos que el Educador Social-como a mí me interesa esta parte de la 

intervención socioeducativa- no interviene con todas las familias. 

Sí, interviene con todas las familias. Lo que pasa es que hay como unos baremos. Si es un nivel 

“1” se interviene pero con tú vas como más relajado. A ver, semestralmente tú sabes que tienes 

que redactar unos informes y tu mínimo sabes que cada seis meses tienes que haber ido 

reuniéndote con las familias, con el cole…ver un poco qué hay.  Luego con un nivel “3” a veces 

tienes que estar yendo cada semana, llamadas diarias y contactos diarios. No es lo mismo una 

familia en crisis que una familia que funciona sola, como pueda ser la de cualquiera de 

nosotros. Hay familias que funcionan de manera híper autónoma y no se trata de crear 

dependencia. Estamos allí, cada cierto tiempo estamos al tanto de que esté todo bien, recibir 

información del cole, ver al niño y asegurarnos pero sin intervenir de manera exhaustiva en las 

dinámicas familiares porque no es necesario, pero se interviene con todos.  

Hay una media hasta ahora de unos 38 menores por técnico, esto es un montón. Ahora 

estamos bajando la ratio, se han aumentado el número de técnicos y ahora hay unos 32, 33. Es 

más llevadero, aun así es mucho.  

Hay familias que tienen un poquito más necesidad, pero la mayoría con un empujoncito de vez 

en cuando, sobretodo en la mediación con los papás. Son familias que han pasado mucho 

dolor.  

Cuando me hablas de que existen diferentes estadios y de que se valora la necesidad de 

intervención, el ámbito, el nivel… ¿Esto es algo que hace vuestro equipo, se hace 

conjuntamente con el IMAS y los técnicos del Consell? 

El trabajo es colaborativo. Cualquier técnico de aquí que lleva un caso, lo lleva a medias con el 

técnico del Consell, con el técnico de allí. Entonces esto es algo que se va hablando, subir o 

bajar el nivel. A lo mejor a veces nosotros en el informe proponemos un nivel que al técnico del 

IMAS no le parece bien-no ha pasado normalmente- es algo que se está de acuerdo. No es sea 

más o menos significativo, es un número; 1, 2, 3…Lo que es significativo realmente es el trabajo 

que hagas. De hecho hay algún técnico que con un nivel 2 haga un trabajo súper intensivo y se 

le olvide subir el nivel, porque esto realmente es un número que queda en el papel. 

Lo que sí que hace cada uno de los educadores- les llamo técnicos porque también ha habido 

psicólogos también- cada seis meses cuando se hacen los Informes de Seguimiento, si no ha 

habido otras historias antes, hay unos objetivos que se revisan. A parte de explicar área por 

área como está el menor, cómo está el menor, en la escuela, la relación con los padres, 

emocional…Se valoran los objetivos marcados en el anterior; si se han alcanzado, si se han 

alcanzado parcialmente, si no se han conseguido,  si hay que modificarlos, seguirlos 
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trabajando, de qué manera, la metodología, el nivel de intervención…Y esto sí que se hace cada 

seis meses por parte del educador. 

Digamos entonces que es un traspaso de información que hace el técnico de ACOFAM al 

técnico del Consell… 

Lo que es el seguimiento, la parte de intervención pura y dura se hace desde aquí a todos los 

niveles. La parte un poco más de formalización, de temas más que tienen que ver con la medida 

directamente se hace en el IMAS, nosotros podemos proponer visitas pero son ellos los que 

dicen sí o no. […]Si hay que reconstituir un acogimiento, por ejemplo, esto no lo hacemos 

nosotros, lo hacen ellos […] 

[…] La parte más formal, más burocrática – que es imprescindible- la hacen ellos. Cuando hay 

una familia que está en un momento complicado, nosotros intervenimos pero ellos también 

colaboran un montón. La verdad que el equipo que hay ahora está por la labor, así como en 

otros momentos el trabajo con la Administración puede parecer complicado en este caso.  

¿La intervención entonces dura durante todo el proceso, hasta que el niño tiene la mayoría 

de edad? (los informes semestrales…) El  proceso finaliza cuando el niño o la niña cumple los 

18 años 

Exactamente, o cuando hay una baja por otro motivo.  Hay niños que desgraciadamente no 

encajan en el acogimiento. Entonces hay un ingreso en centro u otro cambio de medida. Hay 

algún retorno familiar, pocos pero hay.  

¿En qué consiste el trabajo en red con el IMAS? ¿Qué instrumentos utilizáis? 

Cada uno tiene un poco su metodología. La información tiene que llegar. Habrá quién utilice 

más el e-mail, habrá quien utilice más el teléfono. No hay un procedimiento establecido, hay 

flexibilidad. Reuniones hay siempre.  

¿No hay un procedimiento de reuniones? 

Se marca con cada técnico. Hay algunos que se reúnen cada lunes, otros cuando lo consideran 

necesario, o cuando hay una necesidad en concreto.  

El procedimiento que es sí o sí es el traspaso de información de manera oficial, que voy yo allí. 

Luego ya la relación, como con el resto de la red (escuela, salud mental…), forma de 

comunicación puede variar.  

[…] 

Las reuniones de red se hacen cuando son necesarias. Hay niveles 1 en que no hay necesidad.  

¿Intervienen también otros servicios sociales especializados u otras entidades, a parte de las 

escuelas? 

Claro, intervienen todos los recursos que puedan intervenir en cualquier menor o cualquier 

familia. Des del centro de salud, a lo mejor hay algún niño que tiene algún tipo de discapacidad 

e interviene Matter, o un niño que va a psicomotricidad, o va a básquet…Se trabaja mucho 
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desde una orientación muy  sistémica. Igual que en la familia que es todo el panorama, pues 

con la red igual. Y nunca interviene igual en una familia que en otra, la realidad de una familia 

no es la misma que la de otra. Entonces cada caso se hace de manera muy particular y 

específica.  

¿El educador está presente siempre? 

¿Cómo presente siempre? 

¿Es una de las tareas del educador el trabajo en red, el de reunirse, el comunicar…? 

Sí, sí. A lo mejor desde el IMAS si hay que hacer una reunión de red puede ser que sean ellos los 

que la gestionen, pero bueno muchas veces no tiene nada que ver. Si nosotros tenemos ya los 

contactos con la red…pero bueno el educador siempre tiene que tener…[…] 

Sobre todo cuando vas a un domicilio o vas a una familia que…hay cosas que se perciben sólo 

de ver que hay algo, hay que investigar. Entonces este hay este trabajo de poder ver y de 

recoger información de todo el sistema. Esto el educador tiene que hacerlo.  

El educador de referencia coge casos, se le traspasan casos y él es el que lo gestiona.  

Exactamente. Te llega un caso. Empiezas firmando el Convenio, vas a una visita domiciliaria y a 

partir de ahí tú te vas haciendo…A parte que te traspasan toda una información, todo  un 

previo. […] 

A medida que vas interviniendo, al principio un poquito más hasta ver, ya luego te haces tú 

plan de trabajo. Hay tres meses, a los tres meses haces el primer informe de valoración; qué 

vamos a hacer y cuál es nuestra propuesta.  

Según tengo entendido el programa de acogimiento familiar externa surge en 2006. 

Sí, nosotros lo empezamos a llevar en 2009. Los tres primeros años creo que lo llevó Nazaret, 

luego salió el concurso y lo ganamos nosotros y desde entonces lo llevamos nosotros.  

¿Intervenís a nivel de Mallorca, Balear? 

A nivel Balear. Bueno intervenimos a nivel de Mallorca, perdón, lo que pasa es que a nivel 

Balear hay a lo mejor familias de Ibiza que vienen aquí y hacemos el seguimiento…Bueno es a 

nivel de Mallorca.  

¿En toda Mallorca? ¿Se divide también por municipios? 

Sí, sí en toda Mallorca. Nosotros hemos hecho una territorialización así como a nosotros nos ha 

parecido práctica para desarrollar el trabajo y aprovechar los recursos. Hay tres educadores y 

un psicólogo que llevan esta zona, otros… Des  del principio empezamos a trabajar por 

territorios y hemos continuado.  

Ahora también desde aquí desde hace dos o tres meses la parte de las terapias. Antes se 

derivaban al SIF y ahora no, tenemos dos terapeutas aquí que hacen el trabajo psicológico con 

las familias.  
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Respecto a cómo se gestiona y  financia el programa me has dicho que es por concurso, ósea 

que es dinero público… 

Sí, el IMAS es nuestro cliente en nuestro caso y así nos financiamos.  

Respecto a las características de los niños y niñas, las medidas administrativas, si la 

separación es definitiva o hay previsión de retorno…¿Todo esto también lo tenemos en 

datos? 

Es que normalmente como el acogimiento es permanente se supone que la separación es 

definitiva. Que luego hay retornos familiares, pero el número de retornos que  ya te los pasaré 

es muy bajito.  

Una se va dando cuenta de la importancia, de así como se dedica tiempo al niño y a los 

acogedores, hay que invertir también mucho tiempo en los papás. Los papás son los papás, 

sean como sean y esa parte tiene que estar. Hay que hacer un trabajo para poder incluirlos, lo 

que pueden dar hasta dónde puedan llegar, que pueden llegar a muy poquito pues muy 

poquito, que pueden llegar a más, pues a más, pero hay que intentar sacar el máximo de esos 

papás porque tienen que estar, porque luego a larga esto les falta a ellos. […] 

Y sin querer, porque esto es sin querer, los acogedores lo pasan mal, hay mucho sufrimiento y 

creen que la manera de proteger al niño es alejarlo del todo pero esto no es justo porque 

aunque los papás no sepan hacerlo, creo que es justo que el niño sepa que aunque sus papás 

no saben hacerlo sí que lo quieren, pero no saben. No hay que engañarlo pero si rescatar lo 

rescatable.  

¿Vosotros también intervenís con la familia de origen? 

Si, de cada vez lo vamos haciendo más.  

¿Intervenís a tres niveles; a nivel familiar, a nivel del niño/a y con la familia de origen? 

Sí, siempre se ha hecho así, lo que pasa es que cada vez hacemos mucho trabajo grupal, cada 

vez más.  

En propia tenemos unos cuatrocientos niños entonces hacemos mucha intervención grupal. 

Durante mucho tiempo ha sido con los acogedores, con los niños, adolescentes…pero ya este 

año comenzamos también con grupos de papás. Aquellos a los que vemos que se les puede dar 

un espacio porque es real, hay que trabajarlo.  

Según he leído, en los estudios que se han hecho a nivel de España o de Cataluña, 

Asturias…las familias señalaban que una de las dificultades con las que se encontraban era 

con esto que tú me comentas, con conflictos con la familia de origen. Esa era una de las 

debilidades o problemas que ellos percibían.  

Sí, es así. Esta es la parte fundamental que distingue el acogimiento familiar con familia propia, 

es este trabajo con los papás porque es verdad que hay mucho sentimiento ahí mezclado, de 

acogedores que han tenido mucho sufrimiento; abuelas que han tenido a sus nietos desde 

pequeños…son situaciones complicadas. Y sí, hay que trabajarlas. De hecho creo que el éxito 
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del acogimiento depende fundamentalmente o uno de los motivos más importantes es que 

dejen querer al niño a sus padres. Es que no le dejan ¿Eh? Tiene que mantener algunas veces 

uno de los dos amores en secreto y esto es un poco complicado.  

A los acogedores esto a veces les cuesta, pero lo hacen para protegerles. Y es comprensible, 

pero siempre hay maneras para rescatar buenos momentos y sobretodo que los niños tengan 

un espacio donde poder llorar y decir que echan de menos a sus padres o que tienen pena por 

esto. A ellos a veces no se lo pueden decir.  

¿Predomina alguna edad de acogimiento? Muchos hemos hablado que son de hecho, que 

desde pequeños han vivido con los… 

No se te decir. Hay de todas las edades. Todo está aquí (en la memoria)  

No sabemos a qué edad iniciaron, porque esto es la población con la que ahora trabajáis 

pero a lo mejor llevan años. 

Los datos que tenemos recogidos son los que se hace el alta desde que estamos nosotros, no 

los que están… 

A nivel educativo, ¿Cuáles son las necesidades o problemáticas de estas familias? 

Vario pinto. Hay muchos de nuestros niños diagnosticados con TDH, que posiblemente la mitad 

sean trastornos del vínculo sin más. Dificultades en los colegios por cierto retraso escolar, de 

sentirse un poquito diferente… 

El educador por ejemplo cuando interviene en el hogar familiar ofreciendo unas pautas 

educativas porque haya un conflicto ahí, ¿Hay unas necesidades o problemas concretos? 

Depende de tantísimas. No se te decir. Depende de la familia. Hay familias que necesitan desde 

cuestiones de rutinas del día a día porque son familias bastante desestructuradas. En algunas 

hay temas que son más de afecto, de vínculo, en otras el vínculo es híper estable, híper seguro 

pero la abuela es incapaz de ponerle cierto límite al adolescente. O todo lo contrario, abuelos 

que como sus hijos se dieron a la mala vida pues se ponen en el otro extremo, se ponen como 

sargentos de la guardia civil.  

A veces tienen más que ver con el estilo educativo, a veces en traducirles las conductas de los 

niños; que hacen esto porque tal, que ahora mismo hace esto para que estés más cerca. Todo 

lo que hacemos es redefinir y redefinir, un montón. Muchas familias son familias de servicios 

sociales de mucho tiempo. Hay familias, muy pocas pero, que podríamos estar allí, que hemos 

tenido que pedir un educador familiar porque no dábamos abasto, ósea se necesita desde lo 

basiquito.  

¿Este educador familia de dónde es? 

Del Grec, pero esto es desde el IMAS que nos den la aprobación, porque claro nosotros estamos 

allí y es un poco raro, pero claro nosotros con la medida de trabajo que tenemos no podemos 

hacer de educador familiar, hacemos de educador social, es como otra parte, no podemos 

hacer ese trabajo intensivo de estar tres horas con una familia […] 
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Hay temas des de la sexualidad, niños con adicciones todo lo que se te pueda ocurrir que hayas 

estudiado.  

¿Hay intervención multi-componente? 

Claro, si llevas 30-40 familias de lugares muy  diversos, de situaciones…Ya partiendo que no es 

lo mismo una abuela que un tío, después la etapa del niño también es diferente, de 

necesidades muy diferentes, con lo cual te tienes que ir adaptando a las necesidades. No para 

todo tenemos siempre respuestas eficaces, con muchas familias nos toca investigar a ver cuál 

es la manera, qué ha funcionado… Esto en las reuniones de equipo-nosotros tenemos reunión 

de equipo todas las semanas- y hacemos esta parte de ir hablando, pues a mí me ha 

funcionado esto de esta manera, pues a mí de esta otra…  

¿Os basáis en algún modelo teórico? 

Hay un modelo teórico de Intress que te lo puedo pasar, es un modelo teórico a nivel de todo, 

de intervención en infancia y familia. El enfoque es muy sistémico en general, pero este modelo 

está muy bien trabajado.   

¿A nivel general hay unos objetivos y finalidades definidos del Educador Social en el 

programa? 

Tenemos la descripción de los puestos de trabajo, de las funciones y tareas. Los objetivos 

generales del programa. Yo te lo enviaré.  

¿Con qué instrumentos trabajáis? 

Nosotros no hay ningún instrumento en concreto. A nivel informático, trabajamos con una base 

de datos en la que están todos los datos de las familias.  

En las bases de datos, hay diligencias y tú cuando vas interviniendo ahí vas introduciendo el 

trabajo que has ido realizando (visitas…). Luego los informes van a parte, cada técnico tiene sus 

carpetas y ahí están sus informes.  

¿Existe una fase de finalización de la intervención? ¿Algún procedimiento para zanjar la 

intervención con estas familias cuando el acogimiento se acaba? 

Bueno cuando se acaba con las familias, te despides de la familia y del niño, haces un Informe 

de cierre y dependiendo del proceso, porque no es lo mismo que si cumplen 18 años, haces una 

reunión de despedida, dependiendo de la familia y del momento; vas a su casa, vienen aquí, te 

llevas al niño a tomar algo con el niño…A Centros, que dependiendo de los niños, se hace un 

Informe de Cierre que se deriva al IMAS y si la situación es que hay un ingreso en Centro; se 

hace un acompañamiento  y durante tres meses no los damos de baja, depende de la situación 

porque si ves que el niño ya se va a quedar allí…Y luego  hay niños como en los Centros que 

ingresan con 17 años y 3 meses y ni te ha dado tiempo de vincular a ti ni…Dependiendo, si 

ingresan en Centro sí que estamos un tiempo de alta –normalmente son tres meses- en los que 

vas trabajando desde aquí con el Centro, más que nada por si el niño vuelve a casa, que ha sido 

algo temporal, pues continua. Si se queda ahí, pasados los tres meses le das de baja.  
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Con el retorno familiar, pues más o menos como en centro. Estas un tiempo haciendo un 

seguimiento comprobando que todo va bien y realizas un Informe de Cierre. 

¿EL educador social tiene que tener una formación específica para trabajar aquí? 

El Grado en Educación Social. Ahora mismo la formación sistémica sí que se valora bastante, 

pero no es un requisito.  

¿Digamos que la formación continua es algo voluntario? 

Bueno aquí en el trabajo, hay formación continua. Dos o tres.  Se hace un análisis de 

necesidades de formación cada año, a nivel de lo que demande el equipo. Y esas son 

obligatorias, internas.  

Y luego fuera… ¿Sabes qué pasa? Que nadie se quiere quedar fuera, si tu trabajo te gusta 

quieres seguir desarrollándote. Casi todo el mundo está haciendo algo fuera, a parte de la 

parte mínima que hay aquí. Algunos están haciendo un master de sistémica, otros de 

psicomotricidad.  

¿No hay una formación inicial obligatoria ante nuevas contrataciones, entran a trabajar 

directamente? 

Entran a trabajar directamente pero se valora que tengan según qué experiencia y según qué 

formación, relacionada con tema de protección, infancia y familia, y con un enfoque más 

sistémico. Y normalmente poca gente viene sólo con la base, es muy extraño que vengan sólo 

con Educación Social.  

¿Existe algún proceso de evaluación de la intervención? 

Hay varios aspectos. Están la parte más individual con los educadores, que son supervisiones 

individuales en los que normalmente hay dos; una normalmente a principio de año y la otra a 

final. Ahí se valora el trabajo que se está haciendo.  

Son muchas familias y educadores, entonces la supervisión sobre todo  a nivel de gestión yo si 

la puedo ir haciendo y luego a nivel de intervención, poco a poco de manera puntual vas viendo 

a los compañeros. Entonces dos veces al año nos sentamos, luego hay supervisiones grupales 

que normalmente viene alguien de fuera; una o dos veces al año, depende de los años y las 

necesidades que haya.  

Luego a nivel de gestión, trabajamos con la ISO y todo el tema de calidad, que es bastante 

importante el trabajo ordenado, que viene a ser básicamente esto. Y FQM que es otro sistema 

de calidad. Trabajamos paralelamente con dos sistemas/modelos de calidad.  

Nos gustaría tener una supervisión individual, pero la verdad que da para lo que da. Nos 

gustaría tener alguien externo y estamos en ello, a ver si este año podemos dependiendo del 

presupuesto.  

¿Qué debilidades y qué fortalezas encuentras que hay en el Sistema de Protección respecto a 

los acogimientos familiares? 
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Debilidades, tal vez la congestión que ha habido. Ha habido muchos acogimientos, la ratio de 

educador por familias era muy elevada y se te pasan cosas. Estas muy expuesto 

emocionalmente a muchas cosas y a veces es todo un tema de recursos, porque está exposición 

a emociones muy intensas muchas veces, estaría bien que se pudieran compensar con una 

supervisión individual, que es lo que hemos hablado. Y luego está sobrecarga ha sido dura, 

hemos ido a tope. Ahora estos cuatro años parece que van a ser un poco más fáciles, desde la 

Administración se ha hecho una a puesta por los acogimientos, ya llevan tiempo haciendo una 

apuesta por el acogimiento familiar frente al residencial, es verdad que creo que tienen que 

estar los dos porque hay niños y  que tienen que estar en Centro […] Se ha hecho una apuesta 

económica traducida en más técnicos, por ejemplo el hecho de llevar las terapias aquí. Las 

terapias antes se llevaban desde fuera, entre que lo derivaban lo cogían, había una lentitud en 

el sistema.  

Entonces te he dicho la debilidad y ahora la fortaleza, que ahora parece que se acaba por 

apostar por el acogimiento familiar y como medida de protección en sí es una gran medida, no 

hace falta mucho. Los abuelos, los tíos…, normalmente, van a querer lo mejor para sus nietos y 

sus sobrinos, entonces como medida de protección cuando funciona, funciona muy bien el 

acogimiento familiar. Entonces esta creo que es la fortaleza y la debilidad,  a veces, la 

sobrecarga que se da pues como en todos los sitios.  

 

 

 

 

 

Annex 4. Audio de l’ entrevista realitzada a Eva Preciado (s’ adjunta com a annexe en suport 

audio) .  
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Annex 5. Consentiment d’ Informació Signat per a la realització de l’ entrevista amb Aina Roldán 

Fernández (Técnic de la Secció d’ Acolliments de l’ IMAS) 
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Annex 6. Transcripció de l’ enrevista realitzada a Aina Roldán Fernández (Técnic de la Secció d’ 

Acolliments de l’ IMAS) 

1. ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de trabajar con familias? 

Com a punts forts crec que tots, tot es positiu en el sentit que son nins que estan amb la seva 

pròpia família i no en altres serveis. Com a punts negatius es el fracàs quan cesses un 

acolliment, quan una família et diu que no pot i has de cessar l’ acolliment.  

2. ¿Cuánto tiempo lleva el programa trabajando con familias? 

L’ acolliment familiar permanent, que és on treballo jo, des de 2006. L’ acolliment permanent 

significa que els menors estan fins als 18 anys, fins que Protecció de Menors ja no intervé amb 

el nin/a.  

Abans no hi havia acolliments familiars permanents estipulats així, es feia feina d’ una altra 

manera. Com a servei es crea el 2006. Abans es feien acolliments simples o de fet, però el que 

són  ajudes econòmiques, d’ intervenció i de seguiment es realitzen a partir de 2006. […] 

3. ¿En qué consiste el Programa? (breve descripción intervención familias). ¿Qué problema 

está intentado abordar este programa? ¿Cuál es la población objetivo? 

El procés s’ inicia quan un menor esta tutelat per l’ IMAS i un membre de la seva família 

sol·licita el seu acolliment. Es fa una valoració de la persona o persones que la sol·liciten i si es 

apte es formalitza l’ acolliment. A partir d’ aquí es signa un Conveni i nosaltres fem feina des de 

l’ IMAS i amb una altra entitat externa amb un programa que es diu ACOFAM que son parelles 

educatives- un psicòleg i un educador social- i son les persones que fan el seguiment més 

directa, la intervenció directa amb les famílies (van a casa seva, telefonen si tenen alguna 

necessitat…). 

Ho tenen dividit en nivells; Nivell I (que és un nivell que funciona) que cada 2-3 mesos van 

telefonant, van a casa seva cada ; Nivell 2 amb una intervenció cada mes i Nivell 3 que no fan 

cada dia, però si cada dos.  

Ells et van notificant totes aquestes coses com a servei i nosaltres com a Tècnics Referents  som 

els que treballem la part més burocràtica i formal, no fem intervenció directa. Sí que es vera 

que et veus amb els nins, amb les famílies- amb els biològics sobretot, però fas la intervenció 

més burocràtica; si has de augmentar visites, suspendre visites…tota aquesta part.  
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Podríem dir doncs que la població objectiu amb la que treballeu són la família extensa i els 

menors? 

Exacte, menors tutelats.  

4. ¿Cuáles serían los resultados deseados a nivel individual, organizacional y a nivel social? 

Complicat, depèn de cada cas.  Hi ha casos en que tu saps que un retorn amb la família 

biològica és impossible, no hi ha possibilitats de retorn. Per tant ,el teu objectiu és que aquell 

acolliment funcioni i que el nin estigui estable. Lo més important per un nin que es tutelat per 

Menors és que tingui una estabilitat, que tingui persones de referencia, que tingui una vida 

sana i que estigui bé allà on estigui.  

Amb totes les famílies es fa un Pla de Treball, saps mes o menys qui va complint i si es pot fer 

un retorn, des de Menors es farà un retorn si es valora que és el millor pel nin. Si ja no 

existeixen els motius que motivaren la tutelació del menor per l’ IMAS.  

Per tant crec que lo més important del programa és que els nins estiguin bé allà on estiguin. Si 

han s’ estar a un centre però han d’ estar bé pues que estiguin bé.  

L’ interès superior del menor. Si poden estar en família estupend, si no pot ser, allà on estigui 

millor. Quan dones un acolliment familiar permanent  és perquè el que s’ ha provat abans no 

ha funcionat.  

5. ¿Cuántos programas de estas mismas características se están implementando o se han 

implementado en la zona? 

A nivell autonòmic, crec que només és Menors que ho du, només és l’ IMAS que gestiona 

aquest tipus de programa.  

6. ¿Podría definir un perfil o perfiles de las familias a las cuales dan respuesta? ¿Cuál es el 

perfil que demanda ayuda a su organización? 

És molt complicat definir un perfil de família. Lo que ells demanden es acollir a aquell nin o 

nina, però definir un perfil de família és impossible perquè cada família té les seves 

problemàtiques, cada pare biològic del qual s’ ha fet la retirada del menor té unes 

característiques especifiques i concretes, no se pot generalitzar cap família.  
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[…] 

Pels motius que motivaren la retirada de tutela; abusos n’ hi ha bastants, conflictes 

intrafamiliars n’ hi ha bastants (els menors com a víctimes passives de violència de gènere), 

negligències també… Però és que es complicat definir un perfil perquè quan es retira un menor 

sempre és per moltes causes, no tan sols per una. 

Podríem dir doncs que dintre la seva heterogeneïtat, són famílies que manquen en aquell 

moment d’ unes habilitats parentals per criar i educar a l’ infant… 

Sí, si cadascú al seu nivell.  

7. ¿Podría indicar cuáles son las necesidades principales que han detectado en las familias? 

¿Qué medidas utilizan para darle respuesta? 

Una problemàtica que sol haver és la part econòmica. Quan aculls a un nin et suposa un cost 

econòmic. L’ IMAS econòmicament t’ ajuda però no cobreix totes les necessitats. A lo millor et 

basta mantenir als teus fills però quan aculls algú és suposa un cost econòmic més.  

Després els conflictes entre les famílies acollidores i biològiques. Quan tu aculls un nin depèn de 

com ho vegi son pare o sa mare pot suposar un conflicte. Molts ho veuen com que li han robat 

els fills i n’ hi ha que estan encantats.  

Tenim diferents tipus d’ ajudes econòmiques mensuals per a l’ acolliment de cada nin  i ajudes 

periòdiques/puntuals(per escola d’ estiu, si necessiten “aparells”…). Aquesta part està coberta. 

I com a mediadors és molt complicat. Sí que es vera que des del servei s’ intenta que les famílies 

tinguin la millor relació que es pugui i intentes intervenir quan hi ha conflictes importants, però 

al final si no volen no volen i sempre mirant cap al nin. És a dir si hem de resoldre un conflicte 

familiar serà perquè el nin estigui millor no perquè els grans es duguin bé, sinó perquè els nins 

ho necessiten. 

8. ¿De dónde provienen las familias que participan en el programa? ¿Qué criterio se sigue 

para que estas familias sean destinadas a dicho programa? 

A nosaltres ens arriba relativament tot fet. Hi ha un departament a l’ IMAS que es diu 

Departament de Territorial, que són les persones que fan les primeres valoracions. Se les fa un 

pla de treball als pares i se mira les possibilitats que té aquest nin. Sempre es mira que si es pot,  



51 
 

si el nin té família, sigui acollit en família. Una vegada es diu que un familiar pot acollir, des de 

Acolliments Familiars se’l s fa una valoració (es va a casa seva, es fa una valoració…) durant 

bastant de dies; es mira la part econòmica, la part social…I se’ls considera aptes o no.  

També es dona de manera diferent; venen directament familiars i ho demanen. Igualment han 

de passar tot el procés.  

Això es amb família extensa, amb família aliena el procés és totalment diferent.[…] 

Normalment, en aquest cas,  les famílies arriben a través de “Territorial”.  

9. ¿Cómo dais a conocer vuestro programa? ¿Las familias pueden llegar a vosotros 

directamente o a través de derivaciones de otros servicios/instituciones?  

A família extensa li explica el tècnic referent que té el servei, se’ ls hi explica que hi ha aquesta 

possibilitat.  

Es fan jornades i pàgines de xarxes socials, però normalment es coneix a través dels mateixos 

tècnics.  

10. ¿Qué criterios de prioridad fija la organización para realizar la selección de familias? En 

caso de que los desconozca, ¿Qué criterios deduce usted? 

Prioritat no. Pot haver un nin que tingui una predina , un germà i una tia que en aquell moment 

vulguin acollir al nin i sel’ s farà als tres una valoració per saber si son aptes. I a partir d’ aquí es 

mira d’ acord a les necessitats del nin amb quina persona tindria les seves necessitats més 

cobertes, però qualsevol familiar que vulgui acollir pot optar.  

No passa moltes vegades que hi ha hagi diversos familiars que vulguin acollir.  

Sí, hi ha una sèrie de requisits (la part econòmica, tenir habitatge…) però no són requisits de 

caire personal, en el sentit de que s’ han donat acolliments en que la situació econòmica és 

precària però que cobreixen altres necessitats del menor. La part econòmica ja la cobrirem d’ 

una altra manera, però que aquell menor estigui bé. Sobretot es mira que cobreixin les 

necessitats emocionals del nin. […] 

Qui valora si un familiar es apte o no es un equip especialitzat de dues psicòlogues i una 

treballadora social que són les que fan les valoracions.  
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11. ¿Considera que el perfil de las familias que acceden al programa ha cambiado a partir de 

los años 2007/2008, es decir antes y después de la crisis? 

No crec que hagi canviat, els familiars segueixen acollint igual però si que es vera que ho 

passen més malament econòmicament. La gent que vol acollir segueix acollint, no ha anat a 

menys.  

12. ¿Cómo responden generalmente las familias cuando se inicia el programa? ¿Y después 

de desarrollarlo? (Alguna experiencia vivida)  

Depèn de cada cas. Hi ha nins que porten des de que son bebès amb les famílies i és una mena 

d’ acolliment de fet, no els hi canvia res.  

Nins més adolescents si que es un canvi per la família o un germà major d’ edat que decideix 

acollir també es un gran canvi. Depèn de cada cas, no hi ha quelcom generalitzat.  

Generalment responen bé? 

Sí, sí. Al principi sí. Es fa molta feina amb els acollidors amb la historia de vida del menor, 

perquè al principi es una mena de “lluna de mel” però amb el temps molts de nins tenen 

conductes disruptives, te posen a proba per saber si realment els estimes, si realment “m’ 

acolliràs o no”. Això ve amb el temps, no els primers mesos i es aquí quan hem de esser.  

13. ¿Cómo considera que deber ser el perfil, funciones, actividades y tareas del educador 

social en el contexto familiar? 

Penso que l’ intervenció amb famílies és intervenció directa; estar-hi, acompanyar. Jo crec que 

l’ educador social ha d’ acompanyar a aquestes famílies i amb això ells estan tranquils, de 

saber que tenen algú devora que els hi pot donar pautes. […]Ha de ser un acompanyament, 

però en famílies i en molts d’ àmbits. La figura de l’ educador social ha de ser d’ 

acompanyament. No salvar, perquè no salvem vides. 

14. ¿Tiene algún modelo a seguir para implementar el programa, como por ejemplo: 

iniciativas llevadas a cabo en otras ciudades, organizaciones, etc.? 

Jo crec que el programa es basa en l’ experiència d’ ell  mateix. Així com amb els anys van 

passant famílies, et dones compta que intervencions que feies abans ara no les fas, perquè l’ 

experiència t’ ensenya en aquestes coses.  
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El nostre Cap per exemple acudeix a moltes formacions i té molt de contacte amb gent de la 

península i agafes idees i veus...La llei del menor també t’ ajuda a poder fer canvis en tot això. 

Veure experiències com per exemple les del País Basc que són pioners en tot lo que és serveis 

socials t’ ajuda. 

També les necessitats dels nins, que els nins et diuen “es que esto a mi no me gusta” i ja pues 

intentes canviar, no tan de tècnics sinó els nins que al final són els que hi són i estem aquí per 

ells.  

15. ¿Has recibido formación específica para llevar a cabo este programa? ¿Quién ha 

supervisado tu formación y quién la ha proporcionado? 

No, cap. A mi em varen donar quan vaig començar un llibre de Menors de l’ Imas perquè me’ l 

llegís; ‘ explica les lleis, els serveis… 

Podria ser que també per el teu compte haguessis … 

No en famílies no, he fet formació però no de famílies. Hi ha poca cosa també en famílies en tot 

el que és formació permanent.  

16. Centrándonos en su figura profesional, a día de hoy con retrospectiva a su formación 

como educador social, ¿Podría indicar que añadiría o quitaría de sus estudios? Es decir 

que ha echado en falta como profesional y si cree que la universidad podrían mejorarlo, 

siempre en relación al trabajo con familias. 

Sí, soc de pla antic i penso que de famílies relativament tocava poc. Tocàvem menors però no lo 

que és tot el seu nucli i sempre parlant de Menors i de pares biològics, mai de la importància 

que té la família extensa. Tot lo que són programes de pedagogia sistèmica és quelcom que no 

se tocava o se tocava relativament poc, per saber i entendre l’ altra part.  

17. ¿Qué formación considera que podría ofrecerse dentro de los estudios oficiales de 

educador social así como también en los títulos de postgrado, para trabajar en el 

contexto de familias? 

Pedagogia sistèmica. 

18. ¿Qué tareas/actividades desarrolla el educador social en el programa? ¿En qué espacio 

físico trabaja? (en la institución, centros educativos, hogar familiar, comunidad…) 
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Jo he de dir que sempre he pensat que l’ educador social havia de ser d’ atenció directa i ara 

faig tot lo contrari. No faig intervenció directa, la fan els tècnics de seguiment.  

La tasca principal que fem es acompanyar tant als acollidors, intentem també amb els 

biològics, i sobretot al nin, acompanyar en tot aquest procés.  

[…]Treballem en un despatx. En el meu cas, visites a domicili en faig poques. Les reunions amb 

altres professionals les realitzem al despatx o en els seus recursos.  

I quan deis que acompanyeu, això no es pot considerar intervenció directa? 

Sí però no, perquè no estàs en el dia a dia. La figura del Tècnic Referent la veuen com a més 

autoritària. Et veuen com una institució, com Menors.  

En el teu dia a dia pues, acompanyes famílies però també fas tasques de valoració…? 

De valoració, d’ informes, derivacions, contactes amb altres entitats, protocols, informes de 

visites, de canvis de mesures. És una tasca burocràtica.  

És a dir acompanyes a famílies perquè les acompanyes quan venen a entrevistes i tal, perquè 

cada dia tens entrevistes amb famílies però et veuen com a quelcom més burocràtic, no com a 

figura de l’ educador social que normalment la gent té en ment. 

19. ¿Qué instrumentos utilizan para registrar, comunicar y/o derivar a las familias? 

Depèn. Normalment tenim una base de dades amb tots els menor i un expedient en paper i per 

comunicar qualsevol cosa a les famílies, si no és res greu, via telèfon; ens citem i acordem un 

dia per veure’ns.  

Si són ells que demanen, normalment han de demanar una cita a través de Registre.  

Si són coses com a revisió de visites, canvis de mesura, es fa a través de citació, per carta 

notificada, però per coses més greus.  

20. ¿Qué recursos materiales y personales son necesarios para la implementación? 

Materials; la base de dades i l’ expedient, que son el dia a dia. Els recursos personals més 

importants a més de la família en sí són els Tècnics de seguiment, que son els que et notifiquen 

i t’ informen del que passa.  
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21. ¿Se trata de un programa multicomponente con espacios de aplicación delimitados? Por 

ejemplo, módulo de menores, módulo de padres, modulo conjunto. ¿Cuáles son estos 

componentes? 

Lo que és Menors està dividit per departaments. Nosaltres com a tals  no tenim mòduls, no 

separem el treball amb els menors del treball amb les famílies.  

22. ¿Se aplica de forma diferenciada el programa dependiendo de la situación familiar o por 

el contrario se aplica de forma estándar? ¿Qué casos se contemplan? 

Hi ha uns protocols que has de seguir; quan els coneixes sempre passen les mateixes 

valoracions, sempre es firma un Conveni, sempre hi ha una primera visita…Hi ha uns protocols 

estàndard, però no lis pots aplicar a tothom. Això és lo mínim, però tu després com a 

professional has de veure les necessitats que tenen cada un , tant els menors com les famílies. 

Per exemple, les ajudes econòmiques sempre son les mateixes per base. Després hi ha per 

diferents nivells d’ acord a les necessitats. 

Hi ha uns protocols que has de seguir per llei però després tu jugues en funció d’ això, i mirem 

les necessitats reals de cada família, no estandarditzem a tothom per lo mateix perquè no 

tothom té les mateixes necessitats.  

23. ¿El proyecto se lleva a cabo mediante el trabajo de los diferentes equipos profesionales? 

¿Se trabaja en red y permitiendo la derivación a los diferentes profesionales capacitados 

en cada una de las situaciones? 

Sí, si tot. Nosaltres fem feina tant amb els mateixos tècnics de l’ Imas, que han fet feina amb les 

famílies, com amb tots els serveis amb els que el menor té contacte (l’ escola, escola d’ estiu, 

futbol si fa activitat de futbol, …). T’ has d’ interessar per tots  els seus àmbits i per això et 

reuneixes cada tant o et notifiquen o et telefonen. El contacte ha de ser constant amb els altres 

professionals. 

24. ¿Evalúan personalmente a cada miembro de forma individual? ¿Qué tipos de evaluación 

se llevan a cabo? Una vez finalizado el programa, ¿se hace un seguimiento posterior a las 

familias que han participado? ¿Durante cuánto tiempo? 
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Sí, sempre. A través d’ entrevistes. Moltes vegades són dos acollidors i et reuneixes primer amb 

uns i després amb l’ altre. Sí intentes sempre  conèixer a les persones implicades amb el menor, 

i saber quines necessitats tenen individualment.  

Les avaluacions es realitzen més a través d’ ACOFAM, que són les persones que van més a casa 

seva. No és lo mateix venir a una institució-que ho veuen mes foral- que fer-ho a casa seva, que 

estan més relaxats, que és el seu nucli.  

Parlaves que quan els menors compleixen 18 anys es tanca l’ expedient, després es fa un 

seguiment? 

Des de lo que és Servei de Protecció del Menor el treball s’ acaba, intentes derivar-los a altres 

serveis però lo que es amb nosaltres s’ acaba.  

25. ¿Están las funciones del educador social contempladas en el reglamento de la 

institución? ¿Realiza funciones no contempladas en el reglamento? 

No. A més, tot lo que són funcions està tot bastant clar. Sí que es va marcar molt bé lo que eren 

les funcions de cada un, per no solapar i per no embullar més a la gent. […] 

26. ¿Se aplica los criterios del Código Deontológico apoyados en la deontología con sus 

normas y valores? 

Sí. Si i s’ intenta que sí. Sí que es vera que el Codi Deontològic no defineix …Es defineixen  les 

males praxis, però a lo millor per jo una mala praxis no és tan sols lo que descriu el Codi 

Deontològic sinó que significa més coses. I això no sols passa a Famílies sinó que passa per tot. 

I la teva historia personal i les teves vivències fan que consideris unes coses intolerables i una 

altra persona no. I això no ho contempla. Depèn de cada un, de la feina que fa, de la forma que 

diu.  

[…] Es molt subjectiu, per mi per exemple a lo millor la formació permanent és fer cinc cursos a 

l’ any i per un altre un curs.   

Sí els criteris generals s’ apliquen però desprès també hi ha la part subjectiva de cada un.  

27. ¿El programa ha sido investigado o evaluado con los pertinentes registros sobre el ajuste 

al programa, la formación realizada y la correcta implementación? 
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No, que jo tingui constància no. ACOFAM fa cada tant auditories, però nosaltres no.  

I de resultats? 

Es que és molt mal de mesurar els resultats. Com avaluem un resultat? Quan no cessa un 

acolliment? Però es que a lo millor quan cessem un acolliment aquell nin està millor. És mal de 

fer avaluar això.  

Que jo faci els informes quan toqui això sí que es pot avaluar, però resultats no perquè són 

subjectiu. 

28. ¿Se ha evaluado el programa con un diseño de grupo control o grupo de comparación? 

¿Ha sido evaluado y revisado los resultados por un organismo independiente? ¿Se ha 

diseñado un plan específico de seguimiento de la implementación para asegurarse de 

que se lleva a cabo de forma adecuada? 

No. Fins el coneixement que jo tinc no. També aquí tu fas feina amb menors i tens darrera un 

equip d’ advocats tan gran que tot es legal i segons que no t’ ho deixen fer. No hi ha ningú que 

t’ ho avaluï perquè tot es legal.  

29. ¿Cuál es el balance coste/beneficio? 

Amb sa part econòmica o amb sa part…? 

No específica. A mi m’ agradaria que me diguessis de la part emocional. 

Penso que el benefici que jo em porto és quan un nin et diu clarament que està bé, i aquest 

benefici t’ ho portes tu, es nin, el teu cap, la institució... s’ ho porta tothom.  

I es cost, el meu personal, quan tens una família que saps que no va bé i has de cessar. Saps 

que has de fer canvis i et suposa un cost personal i emocional gran. D’ arribar a ca teva i seguir 

pensant quina és la millor manera de fer-ho. O quan has d’ ingressar un nin a Centre i ell no vol 

però saps que no té una altra alternativa.  

30. ¿Ha sido replicado en estudios, otras comunidades u organizaciones? 

No, no ho crec.  
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31. ¿Se ha aplicado con éxito en un entorno similar? Si no es así ¿Pueden las diferencias de 

población comprometer la fiabilidad? 

No hi ha altres entitats a nivell autonòmic que treballin aquest programa.  

 

 

Annex 7. Audio de l’ entrevista realitzada a Aina Roldán fernández (s’ adjunta com a annexe en 

suport audio) .
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Annex 8. Organigrama i Estructura organitzativa del Servei de Menors (Direcció Executiva de Protecció al Menor i Atenció a la Família, 2011, 23) 
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Annex 9. Model de Sol·licitud d’ Acolliment Familiar en família pròpia (IMAS).  

 

SOLICITUD ACOGIMIENTO FAMILIAR - FAMILIA PROPIA 
A  Datos de identificación SOLICITANTE 

1 

A  Datos de identificación 

SOLICITANTE 2 
Nombre Nombre 
Apellido 1 Apellido 1 
Apellido 2 Apellido 2 
DNI o Pasaporte DNI o Pasaporte 
Nacionalidad Nacionalidad 

Fecha de nacimiento Fecha de nacimiento 

Estado civil Estado civil 

B  Dirección 
Domicilio ( Calle / plaza y nº ) 
Municipio 
Código  postal                                       Teléfonos fijos, móviles    

C  Exponen que son los familiares del menor: 
Nombre completo del menor: 

Parentesco. 

D Solicitud 
Que habiendo presentado este escrito y después de los trámites oportunos, el órgano competente proceda a la 

valoración para  la tramitación del acogimiento familiar del menor arriba mencionado. Con el compromiso de 

presentar conforme a la normativa vigente, todos los documentos que le sean requeridos, someterse a cuantas 

pruebas, entrevistas, investigaciones y actuaciones sean necesarias para la obtención del certificado de 

aptitud para llevar a cabo el acogimiento 

E  Documentación  

(No se iniciará la valoración de familia acogedora hasta que no se haga entrega de los siguientes 

documentos) 
* Fotocopia DNI y /o Pasaporte (extranjeros) del /de los solicitantes    

* Certificado de empadronamiento de todos los que viven en el domicilio 

* Certificado/s médico /s oficial /es 

* Certificado/s de antecedentes penales (Gerencia Territorial de Justícia; c/Posada del Real nº 14 - 1º 

* En caso de extranjeros es necesario presentar la Tarjeta de Residencia y el Certificado de 

antecedentes penales del país de origen 

A APORTAR DURANTE LA VALORACIÓN 

*  Certificado de matrimonio ( libro de familia)  o de convivencia 
*  Fotocopia del IRPF, otros justificantes de tipo económicos                          

* En caso de separación o de divorcio, presentar la sentencia de separación o de divorcio  

*  Vida laboral (Institut Nacional de la Seguretat Social INSS) 

*  Fotos 

 

El /los solicitante /s, DECLARA /N, que son ciertos los datos que constan en la presente solicitud y 

documentación. 
    

Palma de Mallorca, ...................................................... de .................................................. de  20................. 

    

 

 

 

 

Fdo: ........................................................................ Fdo: ............................................................................. 

 

SRA. PRESIDENTA DE L'INSTITUT MALLORQUI D’AFERS SOCIALS 
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Annex 10.  Territorialització Equips Tècnics d’ ACOFAM – Programa de Suport als Acolliments permanents en família extensa.  

 

 

ZONAS ZONA 1: PUEBLOS ZONA 2: LITORAL ZONA 3 ZONA 4:  TRAMUNTANA 
 Nº CASOS (+/-) 110 110 110 90 
 EQUIPO OPERATIVO 3 ES + 1PS 2 ES + 2 PS 2ES+ 1PS 2ES+1PS 
 

ZONAS 
Migjorn, Llevant, Manacor, Inca, Pla, 
Nord, Raiguer, Campos 

,Llucmajor, Litoral, Est, Mitad 
casos Llevant Nord,  

Calvià, Andratx, Ponent, 
Mestral, Llevant Sud, 
Marratxi 

Sóller, Tramuntana, Nord, 
Estacions, Ciutat Antiga,  
llevant Nord 

 
TECNICOS 

Tres educadores un psic Dos educ dos psic,  Dos educ dos psic Dos educ dos psic 
 Nº CASOS (+/-) 

     

 

 
Los psicólogos no atenderán a una zona concreta. * 

  

 
La asignación dependerá del número de casos y del tipo de intervención. No de la zona.  

 
      
 

*Zona pueblos funciona por territorios, si necesita apoyo se refuerza con la zona 2 
  


