
ANNEX 2: OBJECTIUS PRIORITARIS
2n BATXILLERAT (GEOGRAFIA D’ESPANYA)

ESCENARI A

1. Comprendre i explicar l’espai geogràfic espanyol com un espai dinàmic,
caracteritzat pels contrastos i la complexitat territorial i resultat de la interacció de
processos socials, econòmics, tecnològics i culturals que han actuat en un marc
natural i històric.

2. Identificar i comprendre els elements bàsics de l’organització del territori emprant
processos i destreses específicament geogràfics a l’hora d’analitzar i interpretar un
determinat fenomen o situació territorial, valorant els múltiples factors que hi
intervenen i aplicant les tècniques de representació cartogràfica.

3. Conèixer les característiques dels diferents medis naturals presents a Espanya i
identificar els trets geogràfics que defineixen el territori espanyol.

4. Interessar-se activament per la qualitat del medi ambient, ser conscients dels
problemes derivats de certes actuacions humanes i entendre la necessitat d´impulsar
polítiques d’ordenació territorial i d’actuar pensant en les generacions presents i en
les futures, amb la capacitat de valorar decisions que afecten la gestió sostenible dels
recursos i l’ordenació del territori.

5. Comprendre la població com un recurs essencial, la distribució, la dinàmica i
l’estructura de la qual intervenen de manera rellevant en la configuració dels
processos que defineixen l’espai.

6. Analitzar els diferents tipus d’explotació de la naturalesa, així com les activitats
productives i l’impacte territorial i mediambiental que generen, i reconèixer la
relació entre el medi i els grups humans.

7. Conèixer i valorar les característiques del territori de les Illes Balears, així com
les transformacions recents que ha patit el medi natural balear, i ser conscients de
l’impacte mediambiental que suposa l’ocupació territorial,l’explotació dels recursos
i l’ordenació de les activitats econòmiques.

8. Explicar la posició d’Espanya i de les Illes Balears en el context mediterrani,
europeu i mundial. Conèixer les característiques territorials de la Unió Europea i
analitzar les relacions entre els principals problemes d’origen geogràfic en un món
en què de cada vegada hi ha més interrelació i en què coexisteixen la uniformització
econòmica i el control i el repartiment desigual dels recursos.



9. Conèixer i respectar tant l’espai més acostat al propi entorn com altres espais
geogràfics més llunyans i cooperar per superar les desigualtats que imposen els
diferents nivells de desenvolupament.

10. Entendre i analitzar l’espai urbà com a element de la configuració dels processos
que constitueixen l'espai geogràfic.

ESCENARI C

1. Comprendre i explicar l’espai geogràfic espanyol com un espai dinàmic,
caracteritzat pels contrastos i la complexitat territorial i resultat de la interacció de
processos socials, econòmics, tecnològics i culturals que han actuat en un marc
natural i històric.

2. Identificar i comprendre els elements bàsics de l’organització del territori emprant
processos i destreses específicament geogràfics a l’hora d’analitzar i interpretar un
determinat fenomen o situació territorial, valorant els múltiples factors que hi
intervenen i aplicant les tècniques de representació cartogràfica.

3. Conèixer les característiques dels diferents medis naturals presents a Espanya i
identificar els trets geogràfics que defineixen el territori espanyol.

4. Interessar-se activament per la qualitat del medi ambient, ser conscients dels
problemes derivats de cert actuacions humanes i entendre la necessitat d’impulsar
polítiques d’ordenació territorial i d’actuar pensant en les generacions presents i en
les futures, amb la capacitat de valorar decisions que afecten la gestió sostenible dels
recursos i l’ordenació del territori.

5. Comprendre la població com un recurs essencial, la distribució, la dinàmica i
l’estructura de la qual intervenen de manera rellevant en la configuració dels
processos que defineixen l’espai.

6. Analitzar els diferents tipus d’explotació de la naturalesa, així com les activitats
productives i l'impacte territorial i mediambiental que generen, i reconèixer la
relació entre el medi i els grups humans.

7. Conèixer i valorar les característiques del territori de les Illes Balears, així com
les transformacions recents que ha patit el medi natural balear, i ser conscients de
l’impacte mediambiental que suposa l’ocupació territorial,l’explotació dels recursos
i l’ordenació de les activitats econòmiques.



8. Explicar la posició d’Espanya i de les Illes Balears en el context mediterrani,
europeu i mundial. Conèixer les característiques territorials de la Unió Europea i
analitzar les relacions entre els principals problemes d'origen geogràfic en un món
en què de cada vegada hi ha més interrelació i en què coexisteixen la uniformització
econòmica i el control i el repartiment desigual dels recursos.

9. Conèixer i respectar tant l’espai més acostat al propi entorn com altres espais
geogràfics més llunyans i cooperar per superar les desigualtats que imposen els
diferents nivells de desenvolupament.

10. Entendre i analitzar l’espai urbà com a element de la configuració dels processos
que constitueixen l'espai geogràfic.


