
ANNEX 2: OBJECTIUS PRIORITARIS
1r BAT (Ha MÓN CONTEMPORANI)

ESCENARI A

1. Identificar els principals processos i els esdeveniments històrics més rellevants
del món contemporani, situar-los en el temps i en l’espai i assenyalar la importància
que tenen en relació amb fets del present.

2. Reconèixer els components econòmics, socials, polítics, tecnològics i culturals
que caracteritzen elsesdeveniments històrics, així com els trets més significatius, les
relacions que mantenen i els factors que els hanconformat.

3. Conèixer les coordenades internacionals a escala europea i mundial dels segles
XIX i XX per entendre lesrelacions entre els estats durant aquesta època i les
implicacions que suposen.

4. Analitzar les situacions i els problemes del present des d’una perspectiva global,
considerant tant els seus orígens com les relacions d’interdependència que
mantenen.

5. Valorar positivament els conceptes de democràcia, llibertat i solidaritat enfront
dels problemes socials actuals, assumir el compromís de defensar els valors que
representen i combatre les situacions de discriminació i injustícia, especialment les
que es relacionen amb els drets humans i la pau.

6. Concebre la història com a disciplina científica i l’anàlisi històrica com un procés
en constant reconstrucciód’acord amb les necessitats de la societat i utilitzar aquest
coneixement per argumentar les pròpies idees, revisar-les de manera crítica i
contrastar-les amb noves informacions a fi de corregir estereotips i prejudicis.

7. Elaborar hipòtesis de treball dels processos històrics estudiats procedents de tot
tipus de fonts: la pròpiarealitat, les fonts històriques, els mitjans de comunicació o
les tecnologies de la informació i la comunicació.

8. Saber comunicar les tasques elaborades i les conclusions obtingudes amb un
llenguatge correcte i utilitzant el vocabulari i la terminologia històrica adequats.

9. Planificar i elaborar breus treballs d’indagació, síntesi o iniciació a la recerca
històrica, en grup oindividualment, en què es puguin emprar les diferents fonts
primàries i secundàries i valorar el paper de les fontsi els diferents enfocaments
utilitzats pels historiadors.

10. Saber analitzar la successió de fets i la possible simultaneïtat d’aquests



mitjançant el domini de la cronologiai el temps històric.

ESCENARI C

1. Identificar els principals processos i els esdeveniments històrics més rellevants
del món contemporani, situar-los en el temps i en l’espai i assenyalar la importància
que tenen en relació amb fets del present.

2. Reconèixer els components econòmics, socials, polítics, tecnològics i culturals
que caracteritzen els esdeveniments històrics, així com els trets més significatius, les
relacions que mantenen i els factors que els han conformat.

3. Conèixer les coordenades internacionals a escala europea i mundial dels segles
XIX i XX per entendre les relacions entre els estats durant aquesta època i les
implicacions que suposen.

4. Analitzar les situacions i els problemes del present des d’una perspectiva global,
considerant tant els seus orígens com les relacions d’interdependència que
mantenen.

5. Valorar positivament els conceptes de democràcia, llibertat i solidaritat enfront
dels problemes socials actuals, assumir el compromís de defensar els valors que
representen i combatre les situacions de discriminació i injustícia, especialment les
que es relacionen amb els drets humans i la pau.

6. Concebre la història com a disciplina científica i l’anàlisi històrica com un procés
en constant reconstrucció d’acord amb les necessitats de la societat i utilitzar aquest
coneixement per argumentar les pròpies idees, revisar-les de manera crítica i
contrastar-les amb noves informacions a fi de corregir estereotips i prejudicis.

7. Elaborar hipòtesis de treball dels processos històrics estudiats procedents de tot
tipus de fonts: la pròpia realitat, les fonts històriques, els mitjans de comunicació o
les tecnologies de la informació i la comunicació.

8. Saber comunicar les tasques elaborades i les conclusions obtingudes amb un
llenguatge correcte i utilitzant el vocabulari i la terminologia històrica adequats.

9. Planificar i elaborar breus treballs d’indagació, síntesi o iniciació a la recerca
històrica, en grup o individualment, en què es puguin emprar les diferents fonts
primàries i secundàries i valorar el paper de les fonts i els diferents enfocaments
utilitzats pels historiadors.

10. Saber analitzar la successió de fets i la possible simultaneïtat d’aquests
mitjançant el domini de la cronologia i el temps històric.




