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Objectius
1- Cercar i consultar documents als cercadors dels Arxius de la Generalitat de Catalunya
(Arxius en Línia i ANC@ula)
2- Fer-se preguntes i cercar informació per respondre-les
3- Aprendre a extreure informació de fonts documentals, en relació a un objectiu de
recerca
4- Relacionar la informació procedent de diferents fonts en una recerca guiada
5- Explicar el context que origina un fenomen, a partir de les dades obtingudes en un
document i generalitzar les conclusions
6- Entendre el rol del manifest del president Companys en els Fets d’Octubre del 34 i les
causes que van portar el president a la seva lectura pública.
Descripció de l’activitat
El rol del general Batet, Cap de Divisió de la Quarta Regió Militar, en els Fets d’Octubre del
34, ha estat discutit per partidaris i detractors. Mentre que uns hi destaquen el fet que va
controlar la situació, com a republicà fidel al govern democràticament establert i amb un
mínim de baixes, en contraposició als fets d’Astúries en què varen morir molts ciutadans,
altres posen de relleu que, en definitiva, va ser qui va ofegar un intent d’assolir una sobirania
que el govern central negava a Catalunya.
Heroi democràtic? Traïdor? Militar professional en l’exercici de les seves funcions?...
En aquesta activitat s’analitzaran alguns documents amb la finalitat d’entendre quin eren els
valors i la ideologia del general que el varen portar a la seva actuació durant els anomenats
Fets d’Octubre del 34.
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Es treballarà a partir de documents que es conserven a l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià,
dins del fons personal del general Batet i el document d’àudio “El general Batet”, emès a
Catalunya Ràdio el 6 de febrer de 2005.
Proposta didàctica realitzada pel Departament d’Ensenyament en col·laboració amb l’Arxiu
Nacional de Catalunya i forma part de les que es presenten en el web El General Batet i els
Fets d’Octubre
Recursos emprats
Documents d’arxiu, document d’àudio (entrevista a dos historiadors dins d’un programa de
ràdio)
Temporització
2 hores de classe.
En tractar-se d’activitats molt pautades, es poden realitzar fora de l’aula i, per tant, assolir
un rol d’activitats d’ampliació.
Alumnat a qui s’adreça especialment
Batxillerat. Matèria: Història
Aspectes didàctics i metodològics
Es tracta d’iniciar l’alumnat en la metodologia de la recerca i, especialment, en l’observació i
anàlisi de les fonts primàries.
Les activitats es presenten pautades de manera que es va acompanyant l’alumne fins a la
redacció d’un text explicatiu com a conclusió.
Per realitzar aquesta proposta, es formaran petits grups d’alumnes que treballaran, per
separat, cadascuna de les opcions (A, B i C) que es proposen per a l’apartat 2 (iniciem la
recerca) de la proposta..
A continuació es farà una sessió on es posarà en comú la informació.
Tot seguit, cadascun dels alumnes redactarà un text individual (apartat 3 de la proposta:
Conclusions,) en què explicarà les actuacions del general Batet en relació als fets d’octubre,
tenint en compte la informació recollida per tots els grups.
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Continguts, competències, procediments i tècniques que es treballen de forma destacada
Es promou l’observació i l’anàlisi de fonts documentals com a font d’informació i el
desenvolupament i l’aplicació del pensament científic per interpretar-les i per assolir la
formació del propi coneixement.
Es treballen específicament les següents competències:


Comunicativa lingüística i audiovisual



Tractament de la informació i competència digital



Aprendre a aprendre



Autonomia i iniciativa personal



Social i ciutadana

Documents adjunts
Activitats didàctiques
Es trobarà informació complementària al web El General Batet i els Fets d’Octubre
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