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HISTÒRIA 2n BAT 

 
1. Conèixer i utilitzar les tècniques bàsiques d'indagació i explicació històrica, i seleccionar i 

contrastar informació procedent de diferents fonts, valorar-ne críticament el contingut i 
comunicar-ne els resultats amb rigor i fent servir el vocabulari adient. Relacionar la 
dimensió local dels fenòmens amb contextos més generals. 

2. Reconèixer, situar cronològicament i valorar els processos i esdeveniments rellevants 
anteriors a l'època contemporània que permetin l'anàlisi de situacions posteriors i les 
particularitats de l'evolució històrica de Catalunya i Espanya. 

3. Analitzar i caracteritzar la crisi de l'Antic Règim a Catalunya i Espanya, així com el procés 
de construcció de l'Estat liberal, reconeixent l'abast dels canvis i les seves limitacions, i 
relacionant les fases particulars amb el context europeu i hispanoamericà. 

4. Descriure i analitzar, per mitjà de les fonts estadístiques i gràfiques, la naturalesa i 
dimensió dels canvis socials i econòmics que tenen lloc al llarg del segle xix, fent un èmfasi 
especial en les particularitats del procés industrial i del moviment obrer a Catalunya. 

5. Descriure el sistema polític de la Restauració i identificar algunes de les realitzacions i 
fracassos de l'etapa. Caracteritzar els trets bàsics de les formulacions culturals i 
ideològiques del nacionalisme polític a Catalunya. 

6. Valorar la transcendència històrica de la Segona República, identificant-ne els projectes 
modernitzadors i les realitzacions, a partir del contrast de diferents fonts històriques. 
Caracteritzar i analitzar l'obra de la Generalitat republicana en el seu context històric. 

7. Resumir les causes, el desenvolupament i les conseqüències de la guerra civil espanyola, 
fent un èmfasi especial en l'evolució del conflicte a Catalunya i la situació de la població 
civil, i identificar les implicacions internacionals de l'esdeveniment. 

8. Identificar els trets definitoris de la dictadura franquista, les particularitats ideològiques i 
institucionals del règim polític, i les fases principals de l'evolució social i econòmica. Valorar 
les conseqüències de la repressió política, ideològica, social i identitària en el conjunt 
d'Espanya i en l'àmbit català, i analitzar les formes d'oposició al règim. 

9. Descriure les característiques i dificultats del procés de transició democràtica i explicar els 
principis que regulen l'organització política i territorial de l'Estat espanyol. Conèixer el 
procés de recuperació de l'autogovern català i les funcions de les institucions que en 
formen part. 

10. Valorar positivament el procés de recuperació de les llibertats i la necessitat de preservar la 
memòria de la lluita per la democràcia. Analitzar els problemes socials pendents des d'una 
visió crítica, proposant solucions per mitjà del diàleg i la cooperació, i superant estereotips i 
prejudicis. 

 
 
 
 
 
 
 

 


