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

1. Identificar i situar en el temps i en l’espai els processos, estructures i
esdeveniments més rellevants de la història d’Espanya i de les Balears, valorant les
seves repercussions en la configuració de l’Espanya de les autonomies.

2. Conèixer i comprendre els processos més rellevants que configuren la història
espanyola i balear, identificant les interrelacions entre fets polítics, econòmics,
socials i culturals, i analitzant els antecedents i factors que els han conformat.

3. Fomentar una visió de la història d’Espanya que respecti i valori tant els aspectes
comuns com les particularitats i generi actituds de tolerància i solidaritat entre els
diversos pobles d’Espanya.

4. Situar el procés històric en les seves coordenades internacionals per explicar i
comprendre les seves implicacions per a ser capaços de tenir una visió articulada i
coherent de la història.

5. Identificar els canvis conjunturals i els trets permanents del procés històric per
sobre dels fets aïllats i dels protagonistes concrets, per aconseguir una visió global
de la història.

6. Conèixer les normes bàsiques que regulen el nostre ordenament constitucional,
promovent tant el compromís individual i col·lectiu amb les institucions
democràtiques com la presa de consciència davant els problemes socials,
especialment els relacionats amb els drets humans.

7. Valorar el patrimoni cultural, lingüístic i històric de les Illes Balears.

8. Seleccionar i interpretar informació procedent de fonts diverses, inclosa la
proporcionada per les tecnologies, iutilitzar-la de forma crítica per a la comprensió
de processos i fets històrics.

9. Emprar amb propietat la terminologia i el vocabulari històrics i aplicar les
tècniques elementals de comentaris de textos i d’interpretació de mapes, gràfics i
altres fonts històriques.



ESCENARI C

1. Identificar i situar en el temps i en l’espai els processos, estructures i
esdeveniments més rellevants de la història d’Espanya i de les Balears, valorant les
seves repercussions en la configuració de l’Espanya de les autonomies.

2. Conèixer i comprendre els processos més rellevants que configuren la història
espanyola i balear, identificant les interrelacions entre fets polítics, econòmics,
socials i culturals, i analitzant els antecedents i factors que els han conformat.

3. Fomentar una visió de la història d’Espanya que respecti i valori tant els aspectes
comuns com les particularitats i generi actituds de tolerància i solidaritat entre els
diversos pobles d’Espanya.

4. Situar el procés històric en les seves coordenades internacionals per explicar i
comprendre les seves implicacions per a ser capaços de tenir una visió articulada i
coherent de la història.

5. Identificar els canvis conjunturals i els trets permanents del procés històric per
sobre dels fets aïllats i dels protagonistes concrets, per aconseguir una visió global
de la història.

6. Conèixer les normes bàsiques que regulen el nostre ordenament constitucional,
promovent tant el compromís individual i col·lectiu amb les institucions
democràtiques com la presa de consciència davant els problemes socials,
especialment els relacionats amb els drets humans.

7. Valorar el patrimoni cultural, lingüístic i històric de les Illes Balears.

8. Seleccionar i interpretar informació procedent de fonts diverses, inclosa la
proporcionada per les tecnologies, iutilitzar-la de forma crítica per a la comprensió
de processos i fets històrics.

9. Emprar amb propietat la terminologia i el vocabulari històrics i aplicar les
tècniques elementals de comentaris de textos i d’interpretació de mapes, gràfics i
altres fonts històriques.


