
ANNEX 2: OBJECTIUS PRIORITARIS
2n BATXILLERAT (HISTÒRIA DE L’ART)

ESCENARI A

1. Comprendre i valorar les diferències en la concepció de l’art i l’evolució de les
funcions socials que ha exercit al llarg de la història.

2. Entendre les obres d’art com a exponents de la creativitat humana, susceptibles de
ser gaudides per si mateixes i de ser valorades com a testimoni d’una època i de la
cultura d’aquesta època.

3. Utilitzar mètodes d’anàlisi per estudiar l’obra d’art que permetin conèixer-la,
comprendre el llenguatge artístic de les diferents arts visuals i adquirir una
terminologia específica i que, a la vegada, ajudin a desenvolupar la sensibilitat i la
creativitat.

4. Elaborar comentaris d’obres d’art ordenats, ben estructurats i prou documentats.

5. Reconèixer i caracteritzar les manifestacions artístiques més destacades dels
principals estils i artistes de l’art occidental, situar-les en el temps i en l’espai i
valorar-ne la influència o la pervivència en etapes posteriors.

6. Conèixer, gaudir i valorar el patrimoni artístic, contribuir de forma activa a
conservar-lo com a font de riquesa icom a llegat que s’ha de transmetre a les
generacions futures i rebutjar els comportaments que el puguin malmetre.

7. Contribuir a la formació del gust personal, la capacitat de gaudi estètic i el sentit
crític i aprendre a expressar sentiments i idees pròpies davant la contemplació de les
creacions artístiques, a respectar la diversitat de percepcions de l’obra d’art i a
superar estereotips i prejudicis.

8. Analitzar autors, obres i temes d’estils particularment rellevants en la producció
artística de la història de les Illes Balears.

9. Obtenir informació de fonts diverses sobre aspectes significatius de la història de
l’art a fi de comprendre la varietat de manifestacions al llarg del temps.

10. Prendre consciència de la significació especial que té el patrimoni històric i
artístic com a manifestació de la memòria col·lectiva i expressió de la pròpia i
genuïna identitat de les illes Balears.



ESCENARI C

1. Comprendre i valorar les diferències en la concepció de l’art i l’evolució de les
funcions socials que ha exercit al llarg de la història.

2. Entendre les obres d’art com a exponents de la creativitat humana, susceptibles de
ser gaudides per si mateixes i de ser valorades com a testimoni d’una època i de la
cultura d’aquesta època.

3. Utilitzar mètodes d’anàlisi per estudiar l’obra d’art que permetin conèixer-la,
comprendre el llenguatge artístic de les diferents arts visuals i adquirir una
terminologia específica i que, a la vegada, ajudin a desenvolupar la sensibilitat i la
creativitat.

4. Elaborar comentaris d’obres d’art ordenats, ben estructurats i prou documentats.

5. Reconèixer i caracteritzar les manifestacions artístiques més destacades dels
principals estils i artistes de l’art occidental, situar-les en el temps i en l’espai i
valorar-ne la influència o la pervivència en etapes posteriors.

6. Conèixer, gaudir i valorar el patrimoni artístic, contribuir de forma activa a
conservar-lo com a font de riquesa icom a llegat que s’ha de transmetre a les
generacions futures i rebutjar els comportaments que el puguin malmetre.

7. Contribuir a la formació del gust personal, la capacitat de gaudi estètic i el sentit
crític i aprendre a expressar sentiments i idees pròpies davant la contemplació de les
creacions artístiques, a respectar la diversitat de percepcions de l’obra d’art i a
superar estereotips i prejudicis.

8. Analitzar autors, obres i temes d’estils particularment rellevants en la producció
artística de la història de les Illes Balears.

9. Obtenir informació de fonts diverses sobre aspectes significatius de la història de
l’art a fi de comprendre la varietat de manifestacions al llarg del temps.

10. Prendre consciència de la significació especial que té el patrimoni històric i
artístic com a manifestació de la memòria col·lectiva i expressió de la pròpia i
genuïna identitat de les illes Balears.


