
ANNEX 2: OBJECTIUS PRIORITARIS
2n ESO

ESCENARI A

1. Identificar els processos i els mecanismes dels fets polítics, econòmics i culturals
i les relacions que s’estableixen entre aquests. Emprar aquest coneixement per
comprendre les causes que expliquen l’evolució de les societats i els seus problemes
més rellevants.

2. Identificar, localitzar i analitzar, a diferents escales, els elements bàsics del medi
físic i les interaccions entre aquests elements i els grups humans a l’hora d’emprar
l’espai i els recursos. Valorar les conseqüències de tipus econòmic, social, cultural,
polític i mediambiental d’aquestes interaccions. Conèixer la problemàtica específica
de l’ús dels recursos a les Illes Balears.

3. Comprendre el territori com el resultat de la interacció de les societats amb el
medi que organitzen i en el qual es desenvolupen.

4. Conèixer, localitzar i comprendre les característiques bàsiques de la diversitat
geogràfica del món i de les grans àrees socioeconòmiques, culturals i polítiques, així
com els trets físics i humans del món, d’Europa, d’Espanya i de les Illes Balears.

5. Identificar i localitzar en el temps i en l’espai els processos i els esdeveniments
històrics rellevants de la història del món, d’Europa, d’Espanya i de les Illes Balears
a fi d’adquirir una perspectiva global de l’evolució de la humanitat amb un marc
cronològic precís.

6. Valorar i respectar el patrimoni natural, històric, lingüístic, cultural i artístic del
món, d’Europa, d’Espanya i, especialment, de les Illes Balears.

7. Comprendre els elements tècnics bàsics que caracteritzen la realitat social,
cultural i històrica de les manifestacions artístiques, amb la finalitat de valorar i
respectar el patrimoni natural, històric, cultural i artístic i assumir actituds positives
cap a la defensa i la conservació d’aquest patrimoni, especialment el de les Illes
Balears.

8. Adquirir i emprar el vocabulari específic de geografia i història i incorporar-lo al
vocabulari habitual, a fi d’augmentar la precisió en l’ús del llenguatge i millorar la
comunicació.

9. Cercar, seleccionar, comprendre i relacionar, amb els mètodes i les tècniques
propis de la geografia i la història, informació de tipus verbal, gràfic, icònic,



estadístic i cartogràfic procedent de fonts diverses, incloent-hi l’entorn físic i social,
les biblioteques, els mitjans de comunicació i les tecnologies de la informació i la
comunicació; tractar aquesta informació d’acord amb la finalitat que es persegueix i
comunicar-la als altres de forma organitzada i intel·ligible.

10. Dur a terme tasques en grup i participar en debats amb una actitud constructiva,
crítica i tolerant, fonamentant adequadament les opinions i valorant el diàleg com
una via necessària per solucionar els problemes humans i socials.

11. Conèixer el funcionament de les societats democràtiques, apreciar-ne els valors i
les bases fonamentals, valorar els drets i les llibertats com un assoliment
irrenunciable i una condició necessària per a la pau, denunciar actituds i situacions
discriminatòries i injustes i mostrar-se solidaris amb els pobles, els grups socials i
les persones privats dels seus drets o dels recursos econòmics necessaris.

12. Valorar i respectar la diversitat cultural i ser respectuós i tolerant amb cultures i
opinions que no coincideixen amb les pròpies, sense renunciar, però, a emetre
judicis de valor.

ESCENARI C

1. Identificar els processos i els mecanismes dels fets polítics, econòmics i culturals
i les relacions que s’estableixen entre aquests. Emprar aquest coneixement per
comprendre les causes que expliquen l’evolució de les societats i els seus problemes
més rellevants.

2. Identificar, localitzar i analitzar, a diferents escales, els elements bàsics del medi
físic i les interaccions entre aquests elements i els grups humans a l’hora d’emprar
l’espai i els recursos. Valorar les conseqüències de tipus econòmic, social, cultural,
polític i mediambiental d’aquestes interaccions. Conèixer la problemàtica específica
de l’ús dels recursos a les Illes Balears.

3. Comprendre el territori com el resultat de la interacció de les societats amb el
medi que organitzen i en el qual es desenvolupen.

4. Conèixer, localitzar i comprendre les característiques bàsiques de la diversitat
geogràfica del món i de les grans àrees socioeconòmiques, culturals i polítiques, així
com els trets físics i humans del món, d’Europa, d’Espanya i de les Illes Balears.

5. Identificar i localitzar en el temps i en l’espai els processos i els esdeveniments
històrics rellevants de la història del món, d’Europa, d’Espanya i de les Illes Balears
a fi d’adquirir una perspectiva global de l’evolució de la humanitat amb un marc



cronològic precís.

6. Valorar i respectar el patrimoni natural, històric, lingüístic, cultural i artístic del
món, d’Europa, d’Espanya i, especialment, de les Illes Balears.

7. Comprendre els elements tècnics bàsics que caracteritzen la realitat social,
cultural i històrica de les manifestacions artístiques, amb la finalitat de valorar i
respectar el patrimoni natural, històric, cultural i artístic i assumir actituds positives
cap a la defensa i la conservació d’aquest patrimoni, especialment el de les Illes
Balears.

8. Adquirir i emprar el vocabulari específic de geografia i història i incorporar-lo al
vocabulari habitual, a fi d’augmentar la precisió en l’ús del llenguatge i millorar la
comunicació.

9. Cercar, seleccionar, comprendre i relacionar, amb els mètodes i les tècniques
propis de la geografia i la història, informació de tipus verbal, gràfic, icònic,
estadístic i cartogràfic procedent de fonts diverses, incloent-hi l’entorn físic i social,
les biblioteques, els mitjans de comunicació i les tecnologies de la informació i la
comunicació; tractar aquesta informació d’acord amb la finalitat que es persegueix i
comunicar-la als altres de forma organitzada i intel·ligible.

10. Dur a terme tasques en grup i participar en debats amb una actitud constructiva,
crítica i tolerant, fonamentant adequadament les opinions i valorant el diàleg com
una via necessària per solucionar els problemes humans i socials.

11. Conèixer el funcionament de les societats democràtiques, apreciar-ne els valors i
les bases fonamentals, valorar els drets i les llibertats com un assoliment
irrenunciable i una condició necessària per a la pau, denunciar actituds i situacions
discriminatòries i injustes i mostrar-se solidaris amb els pobles, els grups socials i
les persones privats dels seus drets o dels recursos econòmics necessaris.

12. Valorar i respectar la diversitat cultural i ser respectuós i tolerant amb cultures i
opinions que no coincideixen amb les pròpies, sense renunciar, però, a emetre
judicis de valor.


