
Constitució del Consell Social del Centre de Referència Nacional de l’Àrea d’Atenció Social, 

CIFP Son Llebre 

Després de l’esforç i la feina realitzada, el passat dia 3 de desembre, al CIPF Son Llebre es va 

celebrar el primer Consell Social consolidant-se així com a Centre de Referència Nacional (CRN) 

dins de l’àrea de l’atenció social. Els CRN depenen del Govern central, amb participació 

autonòmica i estan especialitzats en diferents sectors productius. Aquesta nova etapa suposa 

donar un impuls a la nostra àrea professional a nivell estatal, realitzant accions d’innovació i 

experimentació dins del sector de l’Atenció Social, tant en el sector formatiu com productiu.  

El Consell Social fou presidit per Antoni Baos, director general de Formació Professional i 

Ensenyaments Artístics Superiors acompanyat de la directora del CIFP, Margalida Poquet 

juntament amb la resta dels membres: Almudena Mazuelas, com a representant del Ministeri 

de Treball, Migracions i Seguretat Social; Emilia Sánchez, com a representant del Ministeri 

d’Educació i Formació Professional; José Luís Rodríguez, com a representant de FSC Comissions 

Obreres; Ana María Barceló,  com a representant d’UGT; Margarita Isern, de la CAEB; i Dolors 

Aguiló, com a secretària d’aquest òrgan. A més, aquest acte carregat de simbolisme, va 

comptar amb la presència del Batle de Marratxí, Miquel Cabot acompanyat de tres membres 

de la seva corporació,  dos representants del SOIB,  Joan Reinés director de la residència de 

Son Llebre i Lluc Mas, exdirector del centre i part fundadora d’aquest projecte que va 

començar al 2010. 

Una vegada constituït el Consell Social es va nomenar la directora del CRN, Margalida Poquet, 

que va explicar els objectius prioritaris del CRN per als pròxims quatre anys. Entre les línies 

d’actuació cal destacar la col·laboració entre el CRN i el Instituto Nacional de las Cualificaciones  

Profesionales; l’observació i anàlisi a nivell estatal de l’evolució del sector productiu per 

adequar l’oferta de formació a les necessitats del mercat de treball; l’experimentació amb 

accions d’innovació formativa vinculades al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals 

per a validar al seva adequació i, si escau, l’elaboració de continguts, metodologies i materials 

didàctics.  

 


