TRETS D'IDENTITAT

L'IES BIEL MARTÍ de FERRERIES és un Centre
d'Ensenyança Secundària creat pel RD 595/1996 de 28 de
març (BOE de 30/03/96), que imparteix les etapes d'ESO,
Batxillerat, PQPI i Cicle formatiu de Formació
Professional

• El nostre Centre es defineix d'acord amb els següents
principis:
1. Co-responsabilitat de tota la Comunitat Educativa (alumnes, pares,
mares i professorat) en el procés educatiu, a través d'una participació activa
i constructiva en els diferents òrgans de gestió del Centre: Consell Escolar,
Claustre de Professorat, Associació de Mares i Pares d'Alumnes, Junta de
Delegats, etc.
2. Educació per la conservació del medi ambient, en consonància amb la
declaració de Menorca com a Reserva de la Biosfera.
3. Integració dels alumnes amb Necessitats Educatives Especials en la vida
escolar i social del Centre, comptant amb l'assessorament del departament
d'Orientació.
4. Incorporació de les Noves Tecnologies com a mitjans eficaços
d'aprenentatge.

5. Formació dels alumnes en un clima de tolerància, solidaritat i integració
social i cultural, oberta a la realitat problemàtica d'avui, de forma que
siguin capaços de donar-hi respostes creatives i responsables.
6. Coeducació: Educació per a la igualtat i actuacions encaminades a
combatre la discriminació sexual.
7. Implicació i presència activa habitual de la tasca docent en la vida social
i cultural de Ferreries, així com de les poblacions de Es Mercadal i
Fornells, tot fomentant la participació en els concursos literaris i artístics
convocats pels respectius Ajuntaments.
8. Ús del català com a llengua vehicular de l'ensenyament i com a llengua
d'expressió primordial en tots els àmbits de la vida del Centre. S'apliquen
estratègies d'integració lingüística.

9. Línia pedagògica:

Pluralitat ideològica

Aconfessionalitat

Atenció a la diversitat.

Integració de les deficiències físiques, psíquiques i sensorials.

Fixació i desenvolupament de temes transversals.

Multiculturalitat.
10. Línia metodològica:

Experimentació

Participació activa dels alumnes.

Implicació dels pares en el procés educatiu

Interdisciplinarietat.

Integració – relació amb el medi proper.

