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TÍTOL PRIMER 

ARTICLE 1r.-La Universitat és una persona jurídica 
té com a tal tots els drets reconeguts per les lleis. 

ART. 2n.-La Universitat és autonoma en els ordres 
docent i administratiu, en la forma reconeguda pel Decret 
del Ir. de juny del 1933 i totes les altres disposicions 
vigents. 

ART. 3r.- La Universitat Autonoma de Barcelona, ate
nint-se al que preceptuen els arts. 49 de la Constitució de 
la República, 7e. de l'Estatut de Catalunya i Se. del De
cret del Ir. de juny del 1933, acollira en recíproca convi
vencia les llengües i cultures castellana i catalana en 
igualtat de drets per a professors i alumnes, sobre la base 
del respecte a la llibertat dels uns i deIs aItres per a ex
pressar-se en cada cas en la llengua que prefereixin. 
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TíTOL SEGON 

Patrimoni de la Universitat 

ART. 4t.-La Universitat tindra com a patrimoni: 

a} EIs immohles que ocupa actualment i els que ad· 
quireixi d'ara endavant. 

h} EIs patrimonis universitaris que crea el Decret del 
25 d'agost del 1926, l'autonomia deIs quals perfeccionen 
els Decrets del 9 de mar~ i del 15 d'abril del 1932. 

Aquest patrimoni de la Universitat de Barcelona forma
ni la hase mínima i inicial del seu regim. 

c} EIs béns mobles, material científic, bihlioteques, 
publicacions, valors mobiliaris i capital s de fundacions i 
donacions de totes elasses. 

d) L'actual Biblioteca Universitaria. 

ART. 5e.-EIs seus ingressos seran: 

a} EIs drets academics que li corresponguin. 
b} Les rendes deIs béns de la Universitat. 
c} Les quantitats que, d'acord amb el que disposa l'ar

tiele ge. del Decret del Ir. de juny del 1933, consigni l'Estat 
en els seu s pressupostos generals per a la Universitat Auto
noma de Barcelona, així com la part proporcional que li 
pugui correspondre de les quantitats globals consignades 
als pressuportos de l'Estat. 

d} Les quantitats que per a fins igual s consigni als 
seus pressupostos la Generalitat de Catalunya. 

e} Les donacions o subvencions de les Corporacions 
públiques, d'entitats privad es o de particulars. 

TfTOL TERCER 

Del Patronal 

ART. 6e.-La Universitat de Barcelona estara regida per 
un Patronat format per cinc Vocals designats pel Govern 
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de la República i cinc V {)cals designats pel Ct,nsell de la 
Generalitat de Catalunya. El Rector de la Universitat de 
Barcelona, elegit d'acord amb el que preceptua aquest Esta
tut, formara part del Patronat en qualitat de Vocal nat. 

ART. 7e.-EIs Vocal s del Patronat Universitari seran 
nomenats per temps iHimitat. 

Les vacants que es produeixin seran proveldes, a pro· 
posta del Patronat, pel Govern de la República o pel Con
sell de la Generalitat, segons que la vacant correspongui als 
carrecs que han provelt l'un o l'aItre, d'acord amb l'article 
anterior. Tant el Govern de la República com el Consell 
de la Generalitat podran tornar la proposta al Patronat 
perque en formuli una altra. 

ART. 8e.-EI Patronat elegira d'entre els seu s mem
bres un President, un Vice-President i un Secretari, sense 
que cap d'aquests carrecs pugui recaure en el Rector. 

ART. ge.-Constituira també una Comissió permanent 
i les Comissions que cregui oportunes per al millor com
pliment deIs seus fins. 

ART. 1O.-El Patronat es reunira a instancia del Presi
dent; en absencia seva,del Vice-President, o quan ho de
manin almenys tres membres del Patronato 

ART. ll.-És {unció del Patronat: 

a) Redactar l'Estatut d'autonomÍa de la Universitat, 
atenint-se al que preceptua el Decret de la seva creació. 

b) Introduir en aquest Estatut les modificacions que 
cregui oportunes, escoltades les Facultats i la Junta Uni
versitaria, i d'acord també amb el Decret del Ir. de juny 
del 1933. 

c) VetIlar pel compliment de l'Estatut de la Univer
sitat Autónoma i de totes les disposicions que emanin del 
mateix Patronat o deIs altres organismes universitaris. 

d) Aprovar els reglaments que redactin la Junta Uni· 
versitaria i les Facultats. 

e) Resoldre sobre les propostes de qualsevol ordre, 
de la Junta Universitaria i de les Facultats que hagin d'és- ' 
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ser-li 80tmeses d'acord amb el present Estatut, i sobre les 
que a iniciativa propia li siguin suggerides pels mateixos 
organismes. 

f) Nomenar, quan s'-escaigui, el personal docent; no
menar el personal administratiu i subaltern de la Universi
tat Autonoma, d' acord amb el que preceptuen el present Es-
tatut i els Reglaments corresponents_ . 

g) Percebre i administrar les quantitats que I'Ordena
ció de Pagaments del Ministeri d'Instrucció Pública hauni 
de lliurar en compliment del que disposa l'art. se. del De
cret del Ir. de juny del 1933. 

h) Ordenar l'administració de la totalitat del patri
moni universitari i deIs altres ingressos determinats a I'ar
ticle Se. d' aquest Estatut. 

i) Acceptar donacions, herencies i llegats de tota menn, 
fets a la Univerútat, així com realitzar les adquisicions 
alienacions deIs béns del patrimoni universitario 

ART. 12.-El Patronat, en compliment de la missió que 
li confia el Decret de la seva creació, hauni d'adoptar totes 
aquelles resolucions i iniciatives que siguin necessaries per 
al millor desenvolupament de la vida universitaria. 

ART. 13.-EI Claustre, la Junta Universitaria i les Fa
cultats estan obligats a fer arribar al Patronat, dintre del 
terme prudencial que en cada cas sigui indicat, les pro
postes i els informes que determinin aquest Estatut i els 
Reglaments que s' estableixill . 

. TÍTOL QUART 

Del Rector 

ART. 14.-El Rector ostentara en tot cas la representa
ció de la Universitat. 

ART. IS.-·El Rector sera elegit pel Claustre General de 
la Universitat. 

ART. 16.-La permanencia del Rector en el carree du
rara tres anys i podrit ésser reelegida la mateixa persona, 
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ART. 17.-El Rector presidid el Claustre General i la 
Junta Universitaria, i executara llurs acords. En cas de ma· 
laltia o absimcia, delegara les seves funcions en un deIs 
Professors numeraris de la Universitat. En cas de quedar 
vacant el carrec de Rector, la Junta Universitaria designa
ra un President que exerceixi aquest carrec fins que sigui 
designat el nou Rector. 

ART. l8.-El Rector és el representant nat de la Uni
versitat en el Patronat i posara en vigor els acords i dispo· 
sicions de tota classe aprovats per aquesto 

TÍTOL CINQUE 

De la Junta Universitaria 

ART. 19.-Formaran la Junta: El Rector, que sera el 
President, . i, per cada Facultat, tres Professors (numeraris 
o agregats), un Ajudant i un Alumne. Cadascun d'ells sera 
elegit pel grup al qual pertanyi. La Junta ele gira el seu S~· 
cretari -entre els Professors (numeraris o agregats) a cada 
renovació biennal. 

ART. 20.-La funció. deIs Professors delegats durara dos 
anys. Es renovaran per meitat cada any i seran reelegibles. 

EIs representants deIs estudiants es renovaran cada any 
i durant aquest temps 11m funció no sera delegable en 
cap altre estudiant. 

ART. 21.-La Junta Universitaria establira els plans 
d'estudi, 11 proposta de les Facultats respectives, per a sot
metre'ls a l' aprovació del PatronaL 

ART. 22.-La Junta Universitaria establira el Regla
ment interior de la Universitat, per a sotmetre'l a l'apro. 
vació del Patronat. També podni proposar, quan ho creo 
gui oportú, les modificacions d'ªquest Reglament qUe creo 
gui necessaries. 

ART. 23.-La Junta Universitaria formulara el Pressu· 
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post anual de la Universitat, tenint en compte els projec
tes elaborats per cada Facultat. 

Aquest Pressupost sera sotmes a l'aprovació del Patro
nato La· Junta Universitaria examinara també els comptes 
generals de la Universitat abans de llur aprovació pel Pa
tronat. 

ART. 24.-La Junta entendra en totes les materies d'or
dre disciplinari referents als estudiants, d'acord amb el Re
glament de Disciplina que aprovi el Patronato 

Art. 25.-Seni funció de la Junta Universitaria cooperar 
amb el Patronat en la interpretació i aplicació de les nor- ' 
mes dictades per aquest, en tot el que es refereix al regim 
universitario Proposara, a més, al Patronat, per mitja del 
Rector, totes les suggestions i iniciatives que cregui opor
tunes. 

TfTOL SISE 

Del Claustre General 

ART. 26.-EI Claustre General estara format per: 

a) Ei Rector. 
b) EIs Professors numeraris i agregats. 
e) Un representant deIs Professors lliures per cada 

Facultat. 
d) Quatre Ajudants per cada Facultat, i 
e). EIs representants deIs estudiants que formin part 

dels claustres de les Facultats. 

ART. 27.-EI Claustre General es reunira quan el con
voqui el Rector, per propia iniciativa, o a soBicitud de la 
tercera part deIs seu s components. Sera presidit pel Rector 
i tindra com a Secretari el.Ee la Junta Universitaria. 

ART. 28.-Seran atribucÍons del Claustre General: 

a) L'elecció del Rector. 
b) El nomenament de Doctors "Honoris Causa", 
c) Suggerir propostes i iniciatives al Patronato 
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TtTOL SETE 

De les F acultats i de llur Cavern 

ART. 29.-La Universitat, als efectes del present Esta· 
tut, compren actualment le's següents F acuItats: 

a) Filosofia i LIetres i Pedagogia. 
b) Ci?mcies. 
c) Dret i Ciencies Economiques i SocÍals. 
d) Medicina, i 
e) Farmacia. 

La Universitat, a mesura que els seus mitjans ho pero 
metin i les circumstancies ho aconsellin, podra organitzar 
aItres Facultats i incorporar o crear altres centres de cultu· 
ra superior. 

ART. 30.-La Facultat actuara constituIda en Junta de 
Facultat. Estara formada pels Professors numeraris i agre· 
gats, els encarregats de curs i quatre estudiants, i els Pro· 
fessors lliures i els Ajudants de catedra, en nombre que de· 
terminaran els reglaments. 

A la Junta de Facultat, els Professors numeraris i agre· 
gats i els estudiants tindran vot personal. EIs Professors 
lliures, els Encarr~gats de curs i els Ajúdants tindran vot 
col-lectiu, d'acord amb el que determinaran els reglaments. 

ART. 31.-Cada Facultat sera presidida i representada 
pel seu Dega. 

ART. 32.-EI Dega sera elegit cada tres anys per la 
Junta de Facultat i podra ésser reelegit. El Dega designara 
el Professor que hagi de substituir·lo com a Vice.Dega, i 
el Secretari de la Facultat. 

ART. 33.-La Junta de Facultat estar a encarregada del 
Govern de la Facultat respectiva, informara sobre totes les 
qüestions previstes en aquest Estatut, establira el Reglament 
de la propia Facultat, i elevara al Patronat totes aquelles 
iniciatives que consideri convenients. 
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ART. 34.-Per a les qüestions que interessin alhora di
verses Facultats, podran funcionar Comissions mixtes de 
llurs Professors, presidides pel Rector. 

ART. 35.~La Junta de Facultat podn! constituir una 
Comissió presidida pel Dega i composta de quatre Profes
sors numeraris o agregats, elegits entre els seus membres, 
un · deIs quals sera el Secretario Aquesta Comissió exercinl 
les funcions que li delegui la Junta, a la qual donara comp
te de les seves gestions. 

TfTOL VUITE 

Del Professorat 

ART. 36.-El personal docent de la TJniversitat com-
pn'm: 

a) EIs Professors numeraris o Catedratics. 
b) Els Professors agregats. 
c) EIs Professors lliures. 
d) EIs Professors encarregats de curSo 
e) EIs Professors honoraris, i 
f) EIs Ajudants. 

ART. 37.-EIs Catedratics o Professors numerans seran 
en nombre limit3t. Aquest nombre sera fixat pel Patronat 
de conformitat amb les circumstancies, tenint en compte les 
conveniimcies científiques i les possibilitats economiques de 
la Universitat, escoltada en cada cas la Facultat respec
tiva. 

Professors numeraris seran: 

1r.-EIs qUe actualment formin part de la Universitat 
de Barcelona. 

2n.-Els Catedratics numeraris que pertanyin a altres 
Universitats i que, com a tals, siguin cridats per la Univer
sitat Autonoma de Barcelona. 

3r.-AqueHes persones de merit singular que el Patro
nat nomeni en ús de les atribucions que li assigna aquest 
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Estatut. El Patronat fanl, en aquest ca s, una proposta uni
personal, que elevara, per a la seva aprovació, a la Genera
litat, i aquesta, al seu torn, al Govern de la República per al 
nomenament definitiu. El personal aixÍ nomenat no creara 
cap mena d'obligació per a l'Estat ni pel que fa al seu Esca
lafó. La resta del Professorat, en nombre variable segons 
les necessitats de l'ensenyament, sera. determinat pel Patro· 
nat, previ informe de les Facultats respectives. 

ART. 38.-EIs Professors agregats tindran a lIur car
ree, amb tots els efectes academics, els cursos i treballs que 
la Universitat els encarregui · amb caracter temporal o per
manent. 

ART. 39.-Els Professors encarregats de curs seran 
aquells als quals la Universitat encomani un ensenyament 
durant un any academic. 

ART. 40.-EIs Professors lliures seran aquells als quals 
la Universitat concedeixi la "Venia Docendi" per a pro
fessar cursos regulars iguals als deIs Professors numeraris 
i agregats, i amb identica validesa academica, segons la dis
tribució que les Facultats establiran anualment; formaran 
també part deIs Tribunals examinadors. 

ARTICLE 41.-EI carrec d'Ajudant sera exercit per lli
cenciats adscrits a catedres, seminaris, laboratoris o clí
niques, que tindran a lIur carrec els treballs que els Pro
fessors numeraris o agregats els encarreguin. 

ART. 4,2.-EI títol de Professor honorari s'atorgara als 
qui es facin mereixedors d'aquesta distinció per lIurs me
rits científics. 

Aquests Professors gaudiran deIs mateixos honors que 
els numeraris i tindran dret a explicar cursos especials. 

ART. 43.-EIs Reglaments complementaris de la Uni
versitat determinaran tot el que es refereixi a dreta i retri· 
bucions del personal docent. 
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ART. 44.-EI nomenament deIs Professors agregats 
sera fet per vocació o per concurs de merits. Les condicions • del concurs seran fixades, en cada cas, pel Patronat, escol-
tades les Facultats. 

ART. 45.-EIs Professors lliures seran nomenats anual· 
mento 

Les Facultats respective s els proposaran al Patronat en 
vista de llur autoritat científica i de llurs condicions peda. 
gogiques, i quan dirigeixin una institució cultural ,impor. 
tant, un servei cHnic o de laboratori, fora de la Univer
sitat. 

Les institucions privades i les que funcionen a base de 
serveis remunerats no queden compreses entre les assénya
lades en el paragraf anterior. 

ART. 46.-EIs encarregats de cursos seran proposats ' 
cada any al Patronat per les Facultats respectives. 

ART. 47.-EIs Ajudants seran nomenats pel Patronat 
a proposta raonada de les Facultats. 

ART. 4.8.-EIs Professors, numeraris i agregats, podran 
ésser separats de llurs carrecs per incapacitat física o per 
incompliment de llurs deures, previa la formació d'expe
dient. 

ART. 49.-En cas de separació, els Professors perce· 
bran la retribució que fixi el Patronat, segons normes que 
establira el Reglament. 

ART. 50.-Excepte el professorat numeran Ja existent 
en el moment de la promulgació d' aquest Estatut, el qual 
quedara sotmes a les normes legals ja establertes, i el Pro
fessorat numerari futur, que sera designat segons el que dis
posa' I'art. 37, la resta del personal docent sera nomenat 
per la , Universitat. E!l el contracte, fet segons les normes 
que per a cada cas marca aquest Estatut, seran fixades les 
condicions de BOU, drets passius, etc. 
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TfTOL NOVE 

Organització deis estudis, títols i carreres 

ART. 51.-Cada Facultat proposara al Patronat el mí:" 
nimum de materies necessaries per a l'obtenció deIs diver
sos títols. En aquest mínimum hauran d'ésser compreses 
necessariament aqueIles materies indispensables per a la va
lidesa deIs títols que 1'Estat concedeix. 

ART. 52.-Dintre de les línies generals, fixades per 
aquest Patronat, cada Facultat organitzara els seus estudis 
i proves. EIs plans d'estudi seran elevats a informe de la 
Junta Universitaria i sotmesos a l'aprovació del Patronat. 

ART. 53.-Les Facultats proposaran cada any al Pa
tronat la distribució deIs ensenyaments entre Hur perso
nal docent. 

ART. 54.-Les Facultats podran suggerir modificacions 
en l' organització deIs estudis; aquestes proposicions pas
saran a informe de la Junta Universitaria, i seran sotmeses 
a l'aprovació del Patronato 

ART. 55.-L'escolaritat mínima, a comptar de l'ingrés 
a cada Facultat, fins a la darrera prova de conjunt, sera 
fixada pels Reglaments de les respectives Facultats. 

ART. 56.-EI títol de Llicenciat sera professional i 
atorgat per l'Estat. El títol de Doctor tindra caracter pura
ment universitari, i, a proposta de les Facultats respecti
ves, sera atorgat igualment per l'Estat. 

ART. 57.-Les Facultats podran proposar per al títol 
de Doctor "Honoris Causa" aqueHes persones que per Ilurs 
mereixements se n'hagin fet creditores. 

El nomenament sera aprovat pel Claustre general, i el 
títol, conferít per la Universitat. 

ART. 58. - Les Facultats podran proposar a la Junta 
Universitaria la creació de nous ensenyaments i proves que 
acreditin la suficiencia en noves especialitats. 
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Aquestes propostes secan sotmeses a l'aprovació del Pa
:tronat. 

ART. 59.-Les Facultats podran expedir certificats es
yecials d'estudis sense caracter de títol professional. 

ART. 60.-Abans de comengar els estudis universitaris, 
hom fara unes proves d'ingrés, en la forma que disposi el 
Reglament corresponent, que permetin de jutjar si l'aspirant 
posseeix el mÍninium de capacitat i cultura requerit per aIs 
fins universitaris. 

Aquest Reglament fixara l'edat d'ingrés a la Univer
sitat. 

ART. 61.-Les Facultats determinaran, ultra la prova 
final, el nombre i la forma de les proves de conjunt, tant 
intermedies com finals, tot assenyalant el mínimum d'esco
Iaritat que hagi de separar aquestes proves entre elles. 

ART. 62.-L'admissió d'un alumne que soHiciti el tras-
1Iat a la Universitat Autonoma de Barcelona sera condicio
nada a ano que en cada cas determinin les Facultats res
.pectives sobre les proves necessaries i sobre l'adaptació 
deIs estudis cursats en la Universitat de la qual procedeixi. 

TíTOL DESE 

Del Claustre Extraordinari 

ART. 63.-EI Claustre Extraordinari és integrat per la 
totalitat del professorat de la . Unive¡rsitat, els represen
tanta deIs Doctors matriculats, els graduats a la Universi· 
tat de Barcelona, els representants de les Corporacions pro
fessionaIs, dels estudiants, i també els representants de les 
Academies i Societats científiques . 

. És presidit pel Rector, i el seu Secrctari és el de la 
J unta Universitaria. 

ART. 64.--Correspon al Claustre Extraordinari: 
a) Presentar a les Facultats o al Claustre General leo 

seves iniciatives. 
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b ) Fomentar les obres postuniversitaries i l' augment 
deIs recursos de la Universitat, i 

c) Proposar tot el que representi un benefici per a la 
Universitat i resulti a favor del seu prestigio 

TfTOL ONZE 

Els Estudiants 

ART. 65.-Seran considerats estudiants els quí esti
guín ínscrits a la Universitat per a rebre-hí l'ensenyament 
en la forma que determinaran els Reglaments. Tots els es
tudiants posseiran un carnet d'identitat. 

ART. 66.-Existira una Associació Professional d'Estu
diants, i, per tant, senSe caracter confessional ni polític, a 
cada Facultat. En seran membres els qui tinguin la condi
ció esmentada en l'article anterior. 

ART. 67.-Aquestes associacions estaran confederades en 
una Entitat general, per a totes les qüestions que afectin 
tots els estudiants, les quals quedaran determinades en un 
Reglament que sera aprovat per la Junta Universitaria. 

ART. 68.-Les Associacions d'Estudiants de cada Fa
cultat redactaran lIur propi Reglament. Aquests Regla
ments seran aprovats per la Junta de la Facultat respec
tiva. 

ART. 69.-Cada Associació d'Estudiants sera, en la Fa
cultat respectiva, la representació única oficial de la das
se escolar" davant les autoritats academiques; designara els 
representants deIs estudiants en els organismes u.oiversita
ris i col·laborara, en la mesura que li correspongui, a la mi
lIor realització deIs fins universitaris. 

EIs reglaments de les Associacions precisaran les condi
cions d'edat i temps d'escolaritat que hauran de reunir els 
~entats representants. 
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TnOL DOTZE 

Les Associacions professionals, de Graduats de la Universitat 

i d' antics alumnes 

ART. 70.-La Junta Universitaria, i en última instan
cia el Claustre General, podran reconeixer com a Associa
cions de caracter universitari, les Associacions professio
nals de carreres universitaries, les de Graduats de la Uni
versitat de Barcelona i les d'antics alumnes. 

ART. 71.-Aquestes Associacions seran escoltades com 
a representants dels interessos purament universitaris que 
els corresponguin, amb exclusió de les qüestions referents 
als interessos professionals o de classe. 

ARTICLES COMPLEMENTARIS 

ART. 72.-EIs Reglaments complementaris seran redac
tats per la Junta Universitaria, escoltada la Facultat, i se
ran sotmesos a l'aprovació del Patronato Aquests Regla
ments versaran sobre les següents materies: 

a) Disciplina universitaria. 
b) Drets de matrícula, examens medies,' etc. 
e) Quotes complementaries per a l' assist~mcia a cursos 

practics (Seminaris, Laboratoris, CH niques, Biblioteques, et· 
cetera) . 

d) Viatges d'estudi, beques, fundacions, pensions a 
l' estranger i intercanvi universitario 

ART. 73.-EIs Catedratics numeraris de I'antiga Univer
versitat de Barcelona tindran la categoria de Professors nu
meraris de la Universitat Autonoma de Barcelona. 

ART. 74.-EIs actuals auxiliars numeraris, l'escalafó deIs 
quals queda tancat per a la seva extinció, continuaran arnh 
la mateixa categoria d'auxiliars. 
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ART. 75.-Els auxiliars temporals continuaran lins a 
acabar el termini que els assenyala la legislació anterior al 
present Estatut. 

ART. 76.-Si algun deIs actuals Catedratics de la Uni
versitat no esta d'acord amb el present Estatut, podra sol
licitar l'excedimcia abans del Ir. de juliol del 1934. En 
aquest cas, aquests Catedratics tindran totes les prerrogati. 
ves deIs excedents forgosos. 

ART. 77.-EIs alumnes de la Universitat Literaria de 
Barcelona que vulguin continuar llurs estudis a la Uniyersi
tat Autónoma ho sol-licitaran previament, en el termini que 
el Patronat decideixi, de les Facultats respectives, i :lquestes, 
reconeixent-Ios l'escolaritat deIs estudis realitzats fin s en 
aquell moment, assenyalaran a cadascun el pla d'estudis que 
ha de seguir per a continuar-los en la nova Uniyersitat Au
tónoma. 

ART. 78.-EI Patronat redactara amb la maxima urgen
cia els Reglaments de proves d'ingrés a la UniversÍtat i els 
necessaris per a la nova organització de la Secretaria, deIs 
Arxius i deIs serveis administratius. 

ART. 79.-El Patronat dictara les regles oportunes per 
a l'adaptació de l'actual personal administratiu i subaltern, 
a la nova organització de la Universitat Autonoma. 
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ORGANITZACIO DELS 

ESTUDIS DE LA FACULTAT 





l.-La Facultat de Medicina té per finalitat: 

a) La formació cultural deIs seus estudiants. 
b) La preparació efectiva dels futurs professionals. 
c) La formació deIs especialistes, la solvencia deis 

quals la Facultat acreditara per mitja deIs certificats coro 
respanents. 

d) La investigació científica i la formació de naus 
investigadors. • 

e) La prestació deIs seus mitj ami pedagogics i prac
tics, i la seya coHaboració a les escoles professionals di
rectament relacionades amb la Medicina (Escoles d'Odon
tologia, d'Infermeres, de Llevadores, etc.). 

2.-Tot professor que tingui la responsabilitat de l'ense
nyament d'una determinada disciplina del període de Lli
cenciatura haura d' atendre les funcions següents: 

a) Organitzar el seu servei clínic-de laboratori o 
del tipus que sigui oportú, segons la disciplina correspo
nent-de tal manera que els alumnes presenci~n els tre
halls practics que no puguin realitzar personalment, en 
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el nombre i forma que tecnicament es consideri necessario 
b) Organitzar la labor deIs alumnes de tal D;lanera 

que puguin realitzar i repetir personalment el més gran 
nombre possible de treballs practics per a llur millor in· 
forma ció i eficacia tecnica. 

Per a aquestes funcions és necessari establir una eatre· 
ta coHaboració amb els ajudants, que han de tenir una 
participació intensa en les tasques dÜlries de l'ensenya
ment, i mantenir un contacte immediat i constant amb el 
grup d'alumnes que els siguin confiats. 

c) Professar conferencies magistrals, en nombr~ 
d'una a tres cada setmana (segons les exigencies de la dis· 
ciplina i el temps disponible), que tinguin caracter de sÍn
tesi, de recopilació o d' orientació sobre qüestions d' actuali
tat, sense perdre mai el sentit elemental propi deIs estu
dis de Llicenciatura. Es procurara iHustrar sempre aques
tes conferencies amb el maxim nombre de documents (pre
paracions, radiografies, fotografies, esquemes, histories, et
cetera), i es donara en totes una efica~ orientació biblio
grafica. 

3.-EIs professors numeraris, a més de l'ensenyament general 
corresponent a la Llicenciatura, professaran cada any un 
o diversos cursos de perfeccionament o ampliació dedicats 
als qui ja siguin metges o als alumnes que elegeixin llur 
disciplina per a ampliació d'estudis en el període de Lli
cenciatura, segons el que es disposa en aquestes normes 
generals. EIs professors numeraris, els agregats, els en
carregats de curs i els lliures estaran també obligats a 
dirigir i orientar els aspirants al Doctorat en els tre
balls d'investigació necessaris per a l' obtenció del tÍtol 
de Doctor. 

Demés, podran professar o bé organitzar .els cursos su
periors o monografics que creguin d'interes. 

I.-ESTUDIS DE LLICENCIATURA 

4.-Comprendran dos perÍodes: un primer període d'ensenya
ments basics i un segon període d'ensenyaments clínics. 

- 26-



5.-EI5 estudis biLsics comprendran com a mínim les següents 
disciplines: 

Anatomia descriptiva i topogTllfica.-Estudi anatomic 
macroscopic de l'organisme huma, descriptiu i topografic, 
amb exercicis de dissecció i de peces de Museu. Estudi de 
radiografies normals. 

Embriologia i Teratologia.-Estudi de I'Embriologia 
descriptiva, normal i patologica, amb practiques de la se
va ti~cnica histologica. 

Histologia normal.-Estudi deIs teixits i de l'anato
mia microscopica deIs organs. Estudi i practica de la tec
nica histologica. Exercicis practics. 

Fisiologia general.-Fisiologia cel-lular i deIs teixits 
diferenciats. Tecnica fisiologica amb exercicis practics. 

Fisiologia humana.-Estudi de les funcions deIs 01'
gans, aparells i sistemes, amb les aplicacions de la Fisio
logia a la Medicina. Coneixements de les' tecniques ex
perimentals. Exercicis· practics. 

Bioqzúmica.-Coneixement de les tecniques químiques 
i químico-físiques, aplicades a la Biologia i a la Medici
na. Coneixements de les especies químiques principals que 
són estudiades en Bioquímica i de llurs reaccions carac
terístiques. Mecanismes bioquímics. Exercicis practics. 

Física aplicada a la Medicina.-Coneixement de les 
tecniques físiques aplicades a l'Exploració i a la Terapeu
tica, amb exercicis practics. 

Microbiologia i parasitologia.-Estudi de les especies 
botaniques i zoologiques patogenes. Llur caracterització, 
tecniques, sembres i cultius, coIoracions, reaccions d'im
munitat. Exercicis practics. 

Anatomía patologica.-Estudis deIs processos morbo
sos i lesions amb practiques d'autopsies clíniques i de les 
tecniques histopatologiques. Preparació de peces anatomo
patologiques. Diagnostics histopatologlcs de les lesions. 

Fisiopatologia i Medicina experimental.-Causes de 
malaltia. Estudi fonamental de l'alterac¡ó de les funcions. 
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Derivacions simptomatologiques. Medicin~ experimental. 
Practiques clíniques i de laboratorio 

Farmacologia.-EE,tudi de les drogues i llurs accions. 
Tecniques terapimtiques mediques. Exercicis practics. No
CiODS elemental s sobre I'art de receptar. 

6.-Els estudis del període clinic comprendran com a mÍnim 
les següents disciplines: 

Propedeutica clínica. - IniCiació clínica i clínica de 
símptomes. Tecniques exploratories clíniques i de labo
ratori. 

Patologia i clínica mediques.-Estudi de les malalties 
internes, etiologia, patogenia, anatomia patologica, simp· 
tomatolcgia, diagnostic, pronostic, profilaxia i tractament. 

Patologia i clínica quirúrgiques.-Estudi deIs proces
sos quirúrgics deIs sistemes i deIs organs, amb nocions de 
les tecniques terapeutiques aplicades a la Cirurgia. Prac· 
tiques breus en el laboratori de Cirurgia experimental. 

Obstetrícia.-Estudi fisiologic i fisiopatologic de les 
funcions genitals femenines. Diagnostic i Terapeutica obs· 
tetrica. Assistencia als parts normals i distocics. Puerperio 

Ginecologia.-Estudi deIs processos més freqüents en 
I'especialitat, amb caracter d'iniciació i d'assistencia als 
casos d'urgencia. 

Psiquiatria.-Nocions de psicologia. Estudi de la se
miotica. Iniciació a la terapeutica psiquiatrica. 

Pediatria.-Estudi de la patologia de la primera in
fancia i deIs processos interns de la segona. 

Dermatología i Venereologia.-Estudi clínic, anatomo
patologic i terapeutic deIs processos veneris i d~ls der
matologics. 

Oftalmologia.-Estudi deIs processos més freqüents en 
l'especialitat, amb caracter d'iniciació i d'assistencia als 
casos d'urgimcia. 

Oto-rino-laringologia. - Igual que l'especialitat ante
rior. 
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Higiene i Sanitat.-Iniciació als estudis de la Sanitat 
pública. Profilaxi de les malalties infeccioses. Higiene 
privada. 

Medicina legal.-Iniciació als seus estudis. Deures del 
metge. 

Abans d'acabar el periode clínic, I'alumne haura d'es
coIlir una especialitat nova de les diverses que la Facul· 
tat organitzani anualment. Les que actualment ofereix als 
alumnes són: 

Terapeutica física. 
Terapimtica quirúrgica. 
Tisiologia. 
Neurología. 
Urologia. 
M:alalties de la nutrició. 

A més, abans d'acabar el període clínic l'alumne hau· 
réi d'assistir igualment a un curs d'ampliació de qualsevu. 
Ha de les dieciplines d'aquest període ja cursades elemen
talment, excepte la Patología Medica i la Quirúrgica. 
L'alumne la triara lliurement. 

7.-Les materies del període preparatori cursat a la Facultat 
de Ciencies seran: 

Física. 
Química. 
Biologia. 
Complements de Matematiques aplicades a la Bio· 
logia. 
FilosoÍia (Facultat de Filosofia i LIetres i Peda
gogia). 

S.-La Facultat anunciara durant el mes de juny de cada any 
els seu s plans d'estudis per al curs segiient i fara constar 
en l'esmentat anunci, l'horari de les classes i el nom deIs 
professors que hagin de donar-les . 
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II.-DOCTORAT 

9.-0btingut el grau de Llicenciat, la Facultat, preVIa l'apro
vació d'una tesi, conferira el grau de Doctor. 

Per a obtenir aquest grau sera necessari treballar, al
menys durant un any, sota la direcció del professor que 
l'aspirant designi i la Facultat aprovi, després de l'infor
me d'una comissió nomenada pel Dega. El professor po
dril no acceptar la direccÍó de la tesi si l'aspirant no té, 
a judici seu, la preparació indispensable. 

Els treballs que l'aspirant haura de realitzar, d'acord 
amb el director de la tesi, podran ésser: lectures, assisten
cia a cursos, treballs d'investigació, viatges, etc., en rela
ció amb la materia de la tesi i amb la necessitat de com
pletar la preparació del candidato 

Autoritzada la presentació de la tesÍ pel seu director, 
ser,a jutjada per cinc professors, entre els quals 11'hi po
dra haver d'altres Facultats i iidhuc d'altres Universitats, 
i hauril d'ésser-hi el director de la tesÍ. El Tribunal dis-

. cutira amb el candidat el treball que presenti, si ho esti
ma convenient, i el sotmetra a les proves que cregui opor
tunes per tal de coneixer la seva formació i el fonament 
científic del treball presentat. 

III.-ESTUDIS 1 CERTIFICATS D'ESPECIA
LITATS 

IO.-La Facultat establira, previ l'informe deIs professors re!5-
pectius, les bases de treball, duració d'aquest, assistencia 
a cursos superiors o monografics i altres condicions indis
pensables per a obtenir el Certificat d'especialista. 

IV.-PROVES 

H.-La Facultat organitzara les proves establint grups de dis
ciplines similars. Aquestes proves seran jutjades per tri-
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bunals eIs vocals deIs quals seran docents específicament 
competents en les materies objecte de les proves. Sera 
indispensable nomenar almenys dos tribunals per a cada 
grupo Es procurara donar participació en aquests tribu
naIs a les distintes categories de docents, i dintre d' aques
ta exigencia, així com en la distribució al més adequada 
possible a l'índole de la disciplina que cada docent pro
fessi, s'efectuara l'acoblament deIs Vocals per un sorteig 
que es celebrara pocs dies abans de les proves_ Igualment 
per sorteig, es distribuiran els alumnes en els tribunals. 
EIs detalls d'aquestes proves es fixaran per mitja del re
glament. 

Els grups de dÍ~cip1ines en el període bitsic seran els 
segiients: 

Crup A: 
Anatomía descriptiva topogrmca, Histologia normal, 

Embriologia. 

Crup B: 
Fisiologia general i especial, Bioquímica, Física apli

cada a la Medicina, Farmacologia. 

Crup C: 
Microbiologia i Parasitologia, Anatomia patológica, 

Fisiopatologia i Medicina experimental. 

En el període clínic seran establerts dos grups: 

Crup D: 
Propedeutica clínica, Patologia medica, · Pediatria, Si

filografia. 

Crup E: 
Patologia quirúrgica. 

Per .a sotmetre's a les proves del Grup B és necessari 
haver aprovat el Grup A. Per a sofrir les del Grup e és 
indispensable haver aprovat els Grups A i B. No seran 
admesos els alumnes a les proves del Grup A fins passats 
dos anys de llur ingrés a la Facultat, ni a les dels Grups 
B i e fins passats tres anys. 
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Per a les proves deIs grups clínics és necessari haver 
aprovat els Grups A, B i C del període basic. No hi ha 
cap prelació entre els grups DiE. EIs alumnes podran 
demanar les proves d'aquests dos Grups passats sis anys 
de l'ingrés a la Facultat. 

12.-Per a poder sotmetre's als examen s deIs grups anterior
ment mencionats sera necessari haver complert l'assisttm
cía mínima corresponent a cada una de les materies in
closes al grupo Aquesta assistencia haura d'ésser acre
ditada per mitja del Certificat del professor que tingui la 
direceió de l'ensenyament de cada disciplina. 

Per a obtenir del professor corresponent aquest Certifi
cat, no n'hi haura prou de la simple assistencia de l'alum
ne al servei docent o a la catedra, ans caldra qUe l'alum
ne hagi realitzat els treballs practics exigits pel pro
fessor. 

A aquest efecte, el professor, abans de comengar el 
curs, anunciara per escrit els treba11s qUe seran exigits 
als alumnes, programa de treba11 qUe haura d'ésser pre
viarnent revisat per la Junta de Facultat. Quan el profes
sor no cregui convenient estendre el Certificat, l' alumne 
haura de repetir el curso 

En aquelles disciplines especialitzades que no han ¿'éso 
ser objecte d'examens de grup, els certificats que els pro
fessors donaran als alumnes, acreditaran no solament l'as
sistEmcia, ans encara l'aptitud, d'acord amb el concep
te que durant el curs hagi format directament i mit
jangant les dades proporcionades pels ajudants que han 
de coHaborar intensament en la labor docent. Si el pro
fessor no creu jusI certificar l'assistencia i l'aptitud de 
l'alumne, aquest podra repetir el curs, en el mate ix pe
ríode academic-sense cap nou dispendi, quan l' organit
zació donada als estudis per la Facultat així ho perme
ti-, i haura de matricular-se de nou quan hagi de cur
sar-la en un altre any academic. 

13.-EIs alumnes que no resultin aprovats en les proves d'un 
grup podran repetir-les al cap d'un any. Aquests alumnes 
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podran matricular-se en les materies del grup que estimin 
convenients per a llur perfeccionament, pero no estan obli.· 
gats a fer-ho. 

l4.-Una vegada aprovats els grups i oomplerta l'assÍstencia< 
de totes les especialitats, els alumnes es sotmetran a les. 
proves de conjunt que acreditin l'aptitud professional del. 
futur metge. La Facultat · fixara les normes d'aquestes 
proves 1. 

15.-S'organitzara un fitxer al qual els professors, acabat el 
temps de preparació deIs alumnes en la disciplina res
pectiva, lliuraran el judici que hagin format de cada un 
quant a les seves condicions científiques i característiques 
personal s, per tal de contribuir a formar el judici de la 
Facultat sobre tots els seus alumnes. Una comissió encarre· 
gada de l'estudi d'aquesta qüestió determinara les apli
cacions d'aquest judici per tal de formar el concepte de 
conjunt per a les proves de Llicenciatura. 

Aquest fitxer comen~ari'l a establir-se amb les dades 
referents als estudiants que ingressin d'ara endavant al 
primer curs de la Facultat de Medicina. 

V.-ESCOLARITAT 

16.-La duració de l'escolaritat en els estudis de la Facultat 
de Medicina sera de sis anys. Es establert abans un curs 
preparatori a la Facultat de Ciencies. Per a inscriure's 
per a les materies pro pies de la Facultat de MediCina és 
necessari haver estat acceptat en les proves del període 
preparatorio 

17.-La permanencia diaria obligatoria per als alumnes que 
cursen estudis de Llicenciatura no excediri'l de sis hores. 
El tipus de permanencia diaria obligatoria per a cada dis
ciplina es fixani en tres hores. També es podra rebaixar a 

(1) Vegi's el Reglament de Proves d'aptitud professional. 

- 33-



dues, previ acord de la Facultat, en casos excepcional s de 
disciplines els treballs pnlctics de les quals exigeixin menys 
Jemps que el corrent. 

-rs.-Els atumnes podran matricular-se en les disciplines ne
cessaries a la Llicenciatura, amb l'ordre i en la forma que 
prefereixin. Amb tot, la Facultat publicara cada any un 
pla d'estudis que recoÍnanara als alumnes com a mo
del més convenient. En aquest pla sera evitat que la per
manencia deIs alumnes a la Facultat excedeixi de sis hores 
diaries. 

19.-L'any academic podra ésser distribu'it en trimestres, i, 
als efectes de la duració de l'escolaritat, les disciplines 
es dividiran en: 

a) "Disciplines llargues", 120 lliqons. 
b) "De duració mitjana", 60 lliqons. 
c) "Curtes", comptades també pel nombre de lli~ons. 

Dintre d'aquests tipus de duració, la Facultat podra 
acordar modificacions. El nombre de lliqons de cada ma
teria fixat per la Facultat haura de complir-se forqosa
ment, i només podra modificar-lo un altre acord de la Fa
,cultat. 

VI.-ALUMNES INTERNS DE CLíNIQUES 
1 LABORATORIS 

:20.-EIs alumnes interns seran seleccionats per mitja de pro
ves d' oposició i entre els aspirants que hagin complert cinc 
anys d'escolaritat. No comenqaran a exercir el carrec fins 
a haver acabat satisfactoriament totes les proves necessa
ries per a l'obtenció del títol de Llicenciat. El carrec d'in
tern durara tres anys com a maxim. 
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REGIM DE PROVES 





" 

PROVES DELS GRUPS 

A) CONSTITUCIÓ DELS TRIBUNALS 

l.-Podran formar part dels Tribunals: 

a) EIs professors honoraris. 
b) EIs professors numeraris. 
c) EIs professors agregats, 
d) EIs professors lliures. 
e) EIs professors encarregats de curso 
f) EIs professors auxiliars que hi ha actualment. 
g) EIs ajudants, 

2. -Constituiran el Tribunal cinc membres elegits entre els 
docents abans esmentats. A fi que tots els membres , del 
Tribunal posseeixin capacitat examinadora, seran elegits 
entre els professors de les materies del grup objecte de 
l'examen, o de materies semblants. La funció examina-
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dora és obligatoria per als docents designats tret deIs pl'O
fessors honoraris_ 

3_-Normalment, sera part integrant de cada Tribunal un aju
dant de Catedra. En cas necessari podran designar-se'n dos, 
com a maxim, per a un mateix Tribunal. 

4.-El President del Tribunal haura d'ésser un professor ho
norari, numerari o agregat. 

B) NOMENAMENT DELS TRIBUNALS 

5.-Un mes abans d'acabar-se el curs, el Dega confeccionara, 
i la Junta de Facultat aprovara, la llista deIs docents que 
hagin de formar part deIs Tribunals, i els reunira per a 
cada grup segons llurs categories. 

6.-Quinze dies abans d'acabar-se el curs, es formaran els 
Tribunals. En sera rigorosament exclos qualsevol docent 
que hagi donat lligons retribuldes sobre materies perta
nyents als estudis medies. 

7.-Els docents e~ repartiran entre els TribunaIs, de manera 
que els professors hi tinguin adequada intervenció segons 
les disciplines que professin i llurs diverses categories_ 

En la formació d' aquest Tribunal es seguira l' ordre 
detallat en l' article lr. 

C) DISTRIBUCIÓ DELS ALUMNES ENTRE 
ELS TRIBUNALS 

8.-La Secretaria de la Facultat, i per l'ordre alfabetic de llur 
cognom, formara una llista deIs alumnes amb dret de pre
sentar-se a les proves. Aquesta llista sera exposada quinze 
dies abans de comengar el període de proves i se'n reme
tra copia al Dega. 
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9.-Dos dies abans d'acabar-se el curs, i a presencia d'una Co
missió formada pel Dega, el Secretari i representants de 
tots els elements de la Junta de Facultat designats per 
aquesta, es procedira a sortejar, entre els Tribunals, els 
alumnes. Per a aixo es distribuiran els alunmes en dos 
grups, pel nombre d' ordre, parell o imparell, que els 
hagi correspost en la redacció de la llista i, mitjangant un 
sorteig, es determinara el Tribunal que correspongui a cada 
grupo Si hi ha més de dos Tribunals en un mateix grup, 
es podran fer els sorteigs en la forma que acordi la Fa
cultat. 

lO.-Immediatament després d'acabar-se el sorteig, se n'aixeca
cara acta i es publicara el resultat. Les llistes deIs alum
nes que corresponguin a cada Tribunal seran exp08ades 
en el tauler d'anuncis de la Facultat. 

ll.-A fi de compensar les diferencies que poguessin resultar 
del cognom, es sortejara cada any per a tots els grups 
la lletra de la llista per la 'qual es comengara. 

D) CONVOCATORIA DE PROVES 

12.-Acabat el curs, els Presidents deIs Tribunals en convo
caran els altres membres i eIs alumnes amb 48 hores 
d'anticipació. 

13.-És requisit previ a la prova la presentació d'un Certi
ficat d' assistencia signat pel professor els ensenyaments 
del qual hagi cursat l' alumne_ 

E) EXERCICIS 

14.-Primer exercici, escrito 
El Tribunal fixara el maxlm de temps que concedeixi 

per a la redacció d'aquest exercici. 
Per tal de controlar si cada estudiant ha redactat per-
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sonalment el seu exerCici, hauran de presenciar la prova 
dos. membres del Tribunal, que signaran cada exercici 
quan sigui acabada la seva redacció. 

Cadascun deIs jutges lIegini els exercicis separada
ment i lIiuran} l'informe del seu vot, admetent o rebut
jant l'estudiant, al President del Tribunal, per escrit i en 
sobre tancaL 

Llegits i informats tots els exercicis, el Tribunal obri
ni els informes. Es fara el comput deIs vots i es concedira 
la qualificació d'admes als alumnes que obtinguin tres 
o més vots favorables. 
. Els treballs de cada estudiant, juntament amb els in

formes deIs jutges, seran arxivats a la Secretaria de la 
Facultat i el posa~an a disposició de tothom que vulgui 
revisar-los a la mateixa oficina de Secretaria, previa au
torització del Dega. 

15.-Segon exercici, de cariLCter practico 
El Tribuna! fixarit lliurement la forma d'aquest exer

cÍci i el subdividinl quan ho consideri necessario 
Quan es tracti d'exploracions clíniques, caldra que 

l'estudiant les efectul a presencia de tots eIs membres del 
Tribunal. 

Quan es tracti de problemes de Laboratori o de dis
secció anatomica, l'estudiant haura d'efectuar les manio
bres manuals a presencia, almenys, de dos membres del 
Tribunal; pero el resultat final de l'exercici hauran d'exa
minar-lo tots eIs membres del Tribunal. 

Aquest exercici sera també qualificat. Per tal d'obtenir 
l'admes-necessari per a continuar l'examen- caldrit que 
l'estudiant obtingui tres o més vots favorables. 

16.-Tercer exercici, oral. 
En aquest exercici l'estudiant haura d'ésser interrogat 

per tots els membres del Tribunal. Cap d'aquests no es po
dra absentar del Tribunal mentre duri l'examen, sense que 
aquest sigui suspes. No podran ésser examinats diversos 
estudiants simultaniament. A la fi de cada exercici oral 
es procedira a qualificar. 

La qualificació proposada per cada jutge sera conse-
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quencia del judici que aquest formuli de tot l'exercici: 
no exclusivament del que hagi contestat I'alumne a les 
seves pregunte2. 

l7.-En cas de no obtenir la qualificació d'ad~es en alglID 
deIs exercicis, l' estudiant no podrit passar al següent. 

Podrit repetir la prova en la proxima convocatoria; 
pero, en aquest cas, haun! de fer-ho íntegrament, sense que 
tingui cap valor per a aquesta prova, l'aprovació en la 
precedent d'algun exercici. 

Admes al tercer, l'obtenció de tres o més vots favora
bles significan! per a l'estudiant l'aprovació del grupo 

La qualificació, en aquest cas, sera la d'admes. En altre 
cas sera de no admes. 

18.-Hí haura una epoca de proves que la , Facultat fixan! 
cada any. 

F) REPETICIÓ DE PROVES 

19.-Tot alumne presentat a les proves i no acceptat, no po
dra repetir-les fins després d'un any. 

G) ARTICLES ACCESSORIS 

20.-Tots els alumnes tindran el dret d'obtenir la nuHitat de 
les proves quan no s'hagi complert el Reglament. 

21.-L'estudiant que estimi injust el veredicte podn! reclamar 
a la Facultat. La reclamació serit examinada i informada 
per una Ponencia nomenada per la Junta de Facultat. 

En cas d'informe favorable, es concedirit una nova 
prova davant un Tribunal especial que la Facultat for
mara, preví sorteíg, entre tots els docents inscrits en el 
grup corresponent. 
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PROVES D'APTITUD PROFESSIONAL 

l.-Aquestes proves tenen per finalitat comprovar l'aptitud 
professional deIs futurs metges, sense cap tendencia a l'es
pecialització i prescindint de tota informació científica que 
no estigui relacionada directament amb l'exercici clínic 
de la professió medica. 

2.-Només es podran sotmetre a aquestes proves, indispensa
bles per a l'obtenció del grau de Llicenciat en Medicina 
a la Universitat Autónoma de Barcelona, els alumnes que 
hagín aprovat els cinc grups de materíes i hagin obtingut 
els Certificats d'assístencia i aptitud de totes les especiali
tats que hagin estat obligats a cursar en el període de 
Llicenciatura. 

3.-EIs Tribunals que hauran de jutjar aquestes proves seran 
c::onstitults per cinc V ocals, de la manera següent: 
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l.-Un professor numerari, agregat o lliure, d'al· 
guna materia deIs grups D o E. 
2.-Un professor numerari, agregat o lliure, o un 
ajudant de catedra, d'ObstetrÍcia o Ginecologia. 

3.-Un professor numerari, agregat o lliure, d'al· 
guna de les especialitats cursades durant el pe· 
rÍode clínico 
4.-Dos metges, designats anualment pel "Sindi· 
cat de Metges de Catalunya", l'un, i pel "CoHegi 
de Metges de Barcelona", l'altre. 

EIs actuals professors auxiliars podran formar part 
d'aquests Tribunals en el lloc corresponent a llurs acti· 
vitats, sense que puguin ésser més de dos a cada Tri· 
bunal. 

El Dega i el Secretari nomenaran aquests Tribunals 
i distribuiran públicament entre ells, per sorteig, els as· 
pirants, de manera analoga a la disposada per a les pro· 
ves de grups. 

4.-EIs exercicis pnlctics seran exclusivament clínics, en nomo 
bre de quatre: 

l.-Un exercici relatiu a ObstetrÍcia. 

2.-Un altre a escollir pe! Tribunal entre les 
especialitats cursades. 
3.-Un exercici pertanyent a clínica medica. 
4.-Un altre pertanyent a clínica quirúrgica. 

Tots aquests exercicis es faran sobre malalts de les 
clíniques i dispensaris corresponents (de la Facultat o 
d'altres Hospitals dirigits pels professors lliures que ac
tUIn en el Tribunal), i sobre embarassades, parteres o 
puerperes deIs mateixos centres, el primer. 

5.--L' alumne aspirant fara el seu judici diagnostic després 
de l'interrogatori i exploració clínica del malalt, i podn! 
demanar les dades que consideri necessaries (analisi, pre· 
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paracions histologiques, radiografies, etc.), que li seran 
proporcionades, sense que hom li pugui exigir que les 
realitzi, pero sí que les interpreti. F ara, igualment, un 
judici pronostic i establira un pla terapimtic, sense que 
en cap cas li sigui exigida, en la seva informaciói judici, 
una profunditat o tntenstat superiors a les que correspo
nen a un metge en general. 

Un cop recollides totes les dades de cada cas, l'aspi
rant en podra fer una exposició oral, després d'haver or
denat les seves idees durant mitja hora. Li sera permesa 
la consulta de llibres. Si l'alumne ho vol, podra fer una 
exposició escrita del cas, per a la qual comptara amb una 
hora de temps, després d' acabada l' exploració. 

6.-En cap cas l'alumne no podra ésser obligat a practicar més 
de dos exercicis en un dia si eH no ho consent. 

7.-Les qualificacions d' aquests exercicis seran: admes i no 
admes. Per a obtenir la primera caldra, almenys, el vot 
favorable de tres deIs jutges. 

8.--Per optar a la qualificació d'excel·lent I'alumne haura de 
demanar-ho, després de superades les proves anteriors, i 
s'haura de sotmetre a noves proves de coneixements ba
sic s o de caracter clínic, a la seva elecció. En aquestes 
noves proves el Tribunal exigira més amplitud i intensi
ficació deIs coneixements basics i d' aplicació clínica, com 
en les exploracions complementaries, i una més gran 
minucÍositat en el pla terapimtic. 

Per tal d'ajudar a formar concepte de la personalitat 
científica del soHicitant i de si mereix la qualificació ex
traordinaria, hom tindra molt en compte l'historial uni
versitari de l'alumne que es dedueixi deIs antecedents ob
tinguts en el fitxer previst en l'article 15 de l'Organitza
ció d'Estudis de la Facultat. 

El Trihunal, per a aquesta prova complementaria, sera 
el mateix que haura jutjat les proves generals realitzades 
pel soHicitant, augmentat amb un Vocal professor de
signat per aquest, i un altre, també pf(;)fessor, nomenat pel 
Dega. . 
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.9-L'alumne que resulti no admes no es podra sotmetre a 
noves proves d'aptitud professional fins passat mig any. 

Disposició transitoria. 

Les proves d'aptitud professional seran obligatories 
per a tots els alumnes que al comen~ament del present 
curs es trobin cursant encara estudis del període basic. 
Per als que estiguin fora d'aquest període, les susdites 
proves seran voluntaries. La Facultat lliurara un Certifi
cat especial als alumnes que s'hagin sotmes amb hit a 
aquestes proves. 

Aquest Certificat sera indispensable pe¡¡- a prendre 
possessió del carrec d'intern d'aquesta Facultat. 
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PLA D' ESTUDIS QUE ACON

SELLA LA , FACULTAT 

1 

, PLA TRANSITORI 





Pla d'estudis que aconsella la Fatultat 
Any Durada 

en qué s'ba del tun d'estlldlar 

P~RIODE BASIC 

) Hi,tologia nonnal . , 1.r 80 díes' 
Anatomía Ir. curs . 1." 120 " 

(irup A Em~riologia i Teratolo-
1.r 40 ". gla . . . . 

Anatomia 2n. curs . 2.R 120 " 

) O,fmiea biológi" 1. r 60 " 
Física medica . l. r 60 " 

Grup B Fisiologia general 2.D 60 " 
Fisiologia humana 2.D 120 " 
Farmacologia . 3.' 100 " 

1 Mi"obfologia f Pam' 
sitologia . . . 2.D 60 " Grup e Anatomia patológica . 3.' 80 " 

Fisiopatologia . 3.' 120 " 

PERIODE CLlNIC 

Propedeutica clínica . 3. r 60 " ¡ Patologia medica Ir,. 4.' 120 " 
Sifilografia i Dermato-

Grup D logia 4.' 60 " 
Patologia medica 2n .. S.e 120 " 

( Pediatria. 6.e 60 " 
Patologia medica 3r .. 6. e 70 " 

¡ Patologia qufrfu-gioa h, 4.' 100 " 
Grup E Patologia quirúrgica2n. 5.e 100 " 

Patologia quirúrgica 3r. 6. il 70 " 
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Phi d'ostudis quo GcoDsellala Facultilt 

ENSENYAMENTS OBLIGATORIS 
QUE NO FORMEN PART DELS 
GRUPS: 

Obstetrícia . 
Oftalmologia 
Ginecologia 
Higiene i Sanitat . 
Medicina legal 
Oto.rino.laringologia 
Psiquiatria 

Ensenyaments nous, un deIs quals 
, ha d'ésser cursat a elecció de 

l'alumne durant el sise curs a 
manera d'ampliació: 

Urologia . 
Tisiologia 
Terapeutica física. 
Neurologia . 
Malalties de la nutrició 
Terapeutica quirúrgica 

Els alumnes en el sise curs, han 
d'ampliar Hurs estudis d'alguna 
disciplina del període clínic, ex· 
ceptuades les Patologies medica 
i quirúrgica, a Hur lliure elecció 
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Any 
en qué s'ba 
d'estudiar 

4. t 

5.e 

5. e 
5.0, 
6.e 

6." 
6." 

6." 
6." 
6.e 

6.e 

6." 
6.e 

Durada 
del cun 

80 dies 
30 " 
30 " 
80 " 
30 " 
30 " 
20 " 

40 " 
40 " 
4.0 " 
40 .. 
40 " 
40 " 

40 " 



PLA TRANSITORI 

l.-EIs alumnes que hagin aprovat el primer 
curs (Complement de Física, Comple
ments de Biologia, Anatomia Ir. curs 
arnb Tecnica anatomica Ir., Histologia) 
cursaran: 

Complements de Química, a la Facultat de 
Ciencies 

Química biologica 
Microbiologia i Parasitologia 
Fisiologia general. 
Anatomia 2n. curs 
Fisiologia especial 

2.-EIs alumnes que hagin aprovat el segon 
curs (Complements de Química, Anato
mia 2n. curs, amb Tecnica anatomica 
2n., Fisiologia general) cursaran: 

Fisiologia especial (transició) 1 

Farmacologia . 
Microbiologia. 
Anatomia patologica 
Fisiopatologia. 
Propedeutica clínica 

3.- EIs alumnes que hagin aprovat el tercer 
curs (Anatomia patologica, Microbio
logia, Fisiologia especial, Farmacolo
gia) cursaran: 

Propedeutica clínica (transició) -::. 
Fisiopatologia (transició) * 
Sifilografia i Dermatologia 
Obstetrícia. 
Patologia medica Ir. curso 
Patologia quirúrgica Ir. curs 

60 dies 
40 " 
60 " 
40 " 

120 " 
100 " 

40 
60 
80 

120 
60 

60 
80 

120 
100 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

* Aquesta disdplina podri ésser objecte d'examen sense pre
via escolaritat. La Facultat organitzara cursos fora d'hora per als 
alumnes que en vulguin rebre lIic;ons. 
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4.-Els alumnes que hagin aprovat el quart 
curs (antic) (Patologia general, Terapeu
tic a quirúrgica, Obstetrícia, Oftalmolo
gia) cursaran: 

Sifilografia i Dermatologia . 
Patologia medica Ir. curso 
Patologia quirúrgica Ir. curso 
Un ensenyament a elecció, que la Facultat reco· 

mana que sigui Higiene i Sanitat. 

5.-Els alumnes que hagin aprovat el cinque 
curs (antic) (Patologia medica Ir., Pato
logia quirúrgica lr_, Dermatologia i Si
filografia, Ginecologia) cursaran: 

Higiene i Sanitat. 
Patologia medica 2n_ curso 
Patologia quirúrgica, 2n. curso 
Un ensenyament a elecció, que la Facultat re

comana que sigui Pediatría . 

6.-Els alumnes que hagin aprovat el sise curs 
(antic) (Patologia medica 2n. curs, Pa~ 
tologia quirúrgica 2n. curs, Pediatria. 
Oto-rino-Iaringologia) cursaran: 

Psiquiatria. 
Higiene i Sanitat. 
Medicina legaL 
Patologia medica 3r. curso 
Patologia quirúrgica 3r_ curs 
Ensenyament nou a escollir. 
Ampliació de l'ensenyament d'una especialitat 

ja cursada * 

60 diea 
120 " 
100 " 

80 

80 
120 
100 

60 

30 
80 
30 
80 
60 
40 

40 

" 

" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

* Aquesta especialitat pot ésser computada pe! curs de Te
rapeutica quirúrgica que hagin aprovat e1s a1.umnes en anys an
teriors. 
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NORMES PER A L' ADAPTACIO AL PLA 

TRANSITORI DELS ESTUDIS REALITZA TS 

A L'ANTIGA FACULTAT DE MEDICINA 





• 

l. • ·Els alumnes que tinguin aprovades--o bé matricula· 
des-algunes de les materies d'un determinat grup 
continuaran examinant-se, en la forma antiga, de lee 
restants materies d'aquest grupo Per a totes les aItres 
materies es consideraran incIosos en el nou regim. 

2. Els alumnes que, d'acord amb l'articIe anterior, ha
gin de cursar per assignatures un determinat grup (el 
e, per exemple) cursaran igualment els grups prece
dents, adhuc en el cas en que no haguessin aprovat 
cap materia d'aquests (de l'A i B, per exemple). S'a
daptaran, amb tot, a l'escolaritat que fui la Ponencia 
en cada" caso 

3. Durant el període de transició i mentre es celehren 
examens d' assignatures pe! sistema antic, persistiran 
per a aquests les dues convocatories de juny i setembre. 
Aquests examens podran realitzar-se en altres epoques 
de l'any academic, si la Facultat així ho acorda. Els 
examens es celebraran davant de Tribunals constituits 
segons l'antic Reglament. 
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4. En cas que lID alumne no hagi estat aprovat d'una as
signatura en els examens de juny, i que, a con
seqüencia de la prelació establerta per la Facultat en 
aquest període de transició, li hagi estat impossible 
de sotmetre's a les proves d'un determinat grup de 
materies, de les quals ja tenia els corresponents Cer
tificats d'escolaritat, tindra dret a demanar la cele
bració d'aquestes proves de grup--en cas d'aconseguir 
l'aprovació de la dita assignatura en la convocatoria 
de setembre--dintre del mateix mes o bé durant l' oc
tubre. 

5. EIs alumnes que, segons el pla antic, tinguin pendents 
d'aprovació més de quatre assignatures del període ba
sic, no podran matricular-se de cap materia del perío
de clínic fins que hagin complert, durant un any aca
demic, l'escolaritat d'aquelles assignatures o d'algunes 
d'elles, segons estableixi la Ponencia d'adaptació d'es
tudis. Per a poder inscriure's al primer any del pe
ríode clínic en el curs següent, els sera indispensable 
haver aprovat almenys un nombre d'assignatures tal 
que no els en restin més de qqatre sense aprovar del 
període basic_ ' 

6. L'alumne a qui només falti aprovar, per a acabar els 
estudis de Llicenciatura, el tres cursos de Patologia 
Medica o de Patologia Quirúrgica (o aquestes i altres 
dues disciplines), i que s'hagués matriculat anterior
ment d'alguna, podnl donar per acomplerta l'escolari
tat corresponent al primer curs (de Patologia Medica 
o Quirúrgica) ; haura de satisfer durant tot un any 
academic l' escolaritat del segon curs; podra prescindir, 
si així ho vol, de la corresponent al tercer, i podra 
examinar-se'n des del setembre següent si ja ha apro
vat els dos primers cursos. 

7. Si mancant-li solament els dos últims cursos de Pato
logia Medica o bé de Patologia Quirúrgica té acom
plerta l'escolaritat corresponent al segon curs, per 
haver-s'hi matriculat, només haura de satisfer l'es-
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colaritat corresponent al tercer curso Pero haura de 
80frir examen, tant del segon com del tercer. 

8. EIs alumnes a qui només faIti, per a acabar els estu
dis de Llicenciatura segons el pla antic, aprovar tres as
signatures, quan aquestes no siguin les de Patologia Me
dica o Patologia Quirúrgica-cas que preveu l'arti
ele 6e.-, podran acabar els estudis segons el pla i el 
regim antics sense haver de cursar, per tant, assigna
tures nOj'es ni adaptar-se als meto des nous. Llurs exa
mens, pero, no podran realitzar-los abans de la pro
xima convocatoria de juny. 

9. Si són dues les assignatures que els manqui apro
var per a terminar els estudis de Llicenciatura, podran 
sofrir-ne l'examen en la convocatoria extraordinaria 
del gener següent, en cas de concedir-la el Patronato 

10. Quan siguin més de tres el nombre d'aquelles, l'alum
ne haura d'adaptar-se al regim nou, havent de satisfer, 
per tant, l'escolaritat corresponent a l'úItim curs de la 
Llicenciatura. 

11. Quan hi hagi incompatibilitat d'hores per a acomplir 
l'escolaritat fixada per la FacuItat en cada curs acade
mic, a conseqüencia de" ten ir l'alumne pendents mate
ries de cursos distints, la Ponencia nomenada per aques
ta Facultat li fixanl les materies que han d'ésser per a 
eH d'escolaritat obligatoria. La Ponencia podnl, si ho 
creu convenient, deixar a l'alumne la iniciativa de triar 
les que prefereixi. De les restants, que no seran 
per a eH d'escolaritat obligatoria, haunl d'examinar
se'n pel sistema antic. El criteri que seguid la Po
nencia per a elegir les materies d'escolaritat obligatoria 
sera el de preferir les de coneixements "basics o més ge
nerals. En tot cas, un cop formalitzada la inscripció 
de matrícula, sera rigorosament precisada la situació 

. de l'alumne en aquest aspecte i consignada en els ar-
xius de Secretaria. 
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PROGRAMA DELS ENSENY AMENTS 
DE LA FACULTAT PER A L' ANY 

ACADEMIC 1933-1934 





1 

CURSOS GENERALS DEL PERiODE 
DE LLICENCIATURA 

HISTOLOGIA NORMAL.-ÁNGEL A. FERRER CAGI

GAL, prof. numerario 
Citologia.-Histografia deis diversos teixits organics: 

epitelial, conjuntius, ossi, cartilaginós, hematíe, 
muscular i nerviós.-Histologia deIs órgans de l'eco
nomia (organografia histológica). 

Treballs practics: Diaris de tecnica míerografica i 
diagnóstic histológic, utilitzant projeccions i micro
fotografies. 

Treballs practics que s' e.-rigiran als alumnes: Realitza
ció personal de les tecniques més usades i diagnóstic 
histológico . 

Horari: *. 
Epoca del curs: *. 
Dies lectius : 80. 

ANATOMIA, primer curs l. 

Embriologia general (fins que l'Embriologia c'onstituei-

* Per dependre del nombre de matríeulats i deis ensenyaments 
que aquests cursin, no s'anúncia I'horari d'aquesta materia fins qu~ 
la Facultat disposi deis elements necessaris per a establir-Io. 

1 El professor d'aquesta materia esta pendent de designa ció 
per la FacuItat. 
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xi un ensenyament independent. - Anatomia descrip
tiva i topografica del membre superior. - Anato
mia descriptiva i topogrHica del membre inferior.
Anatomia descriptiva i topografica del cap i el coll. 
Organogenesi de membres, cap i coll.-Anatomia 
radiologica d'aquestes parts. 

Treballs practics: Aparell locomotor, davant d'ossos i 
peces de Museu. - Dissecció de membres. - Dis
secció parcial del cap i el coll., - Interpretació de 
radiografies. 

Horari: *. 
Epoca del curs: *. 
Dies lectius: 120. 

ANATOMIA, segon cUrS.-MANUEL TAURE, prof. nu
merari. 

Desenrotllament, anatomia descriptiva, topografica i ra
diologica del torax. - Desenrotllament, anatomia 
descriptiva, topografica i radiologica de l'abdomen. 
Desenrotllament, anatomia descriptiva, topografica i' 
radiologica de la pelvis. - Sistema nerviós central 
i organo-vegetatiu. 

Treballs practics: Dissecció del cap i el coll. - Dissec
ció de cavitats. - Sistema nerviós centra!. - Inter
pretació, preparacions embriologiques i radiogrHi
queso 

Horari: de 8 a n. 
Epoca del curs: febrer, mare;;. abril, maig, juny primera 

setmana de julio!. 
Dies lectius: 120. 

BIOQUíMICA.-AUGUST PI 1 SUNYER, prof. nume
-rari. 

Nocions de Química-física.-Principis immediats.-Dias
tases.-ComposiciÓ deis teixits.-Metabolisme en ge,,\ 
nera!. - Energ.etica anima!. - Alimentació. - Se
crecions. - Processos bioquímics en genera!. 

Treballs practics: Estudi practic deis temes abans in
dicats.-Energetica biologica.-Metabolisme respira
tori.-Tecniques químiques i físico-químiques apli
cades a la Medicina. 

Treballs que s'exigiran als alltmnes: Realització perso
nal deis treballs abans esmentats. Assistencia a les 

* Per dependre del nombre de matriculats i deis ensenyaments 
que aquests cursin, no s'anuncia l'horari d'aquesta materia fins que 
la Facultat disposi deis elements necessaris per a establir-Io. 
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demostracions complementaries. Sessions de Semi
nari i orientació bibliografica. 

Horari: d'JI a 14. 
Epoca del curs : novembre, desembre primera setmana 

de genero 
Dies lectitls: 40. 

FíSICA APLICADA A LA MEDICINA.-IsIDRE PO
LIT, prof. encarregat de curs 2. 

FISIOLOGIA GENERAL.-J. M. BELLIDO, prof. nu
merari. 

Propietats de la materia viva. - Fisiologia ceHular.
Química-física ceHular. - Teixits musculars, ner
viós, glandular : propietats fisiologiques. - Fisiolo
gia de les associadons neuronal s : re flexos. Medi in
terno Fisiologiade la sango - Reproducció ceHular: 
herencia. 

Treballs pr(¡cfícs: Tecnica fisiologica general: M·!tode 
grafic. Aplicació de les tecniques de qu:mica i de 
física a la fisiologia ceHular ¡del me di interno Tec
nica d' e1ectrofisiologia. 

Treballs pr(¡ctics que s'exi,giran als alumnes: Assis
tencia a les demostracions i als treballs pnlctics. -
Treballs de Seminario Bibliografia. 

H orari: d' JI a 14. 
Epoca del curs: gener i febrero 
Dies lectius: 40. 

FISIOLOGIA HUMANA.-AUGUST PI I SUNYER, pro
fes sor numerario 

Fisiologia de la digestió, circulació, respiració, metabo
Iisme, secrecions externes i internes, reproducció, 
sistema nerviós, receptors i efectors. - Correlacions 
fisiologiques i unitat funcional org<'mica. 

Treballs pr(¡cfies: Treball individual i assistencia a de
mostracions de fisiologia de tots els aparells orga
nics; viviseccions ; aplicacions a la Medicina. 

Treballs praetics que s'exigiran als alumnes: Assisten
cia a les demostracions i treballs indicats. 

Horari: d'JI a 14. 

I Aquest any, per raó del pla d'adaptació acordat, no es pre
veu ensenyament general d'aquesta disciplina. Vegi's la Secci6 
corresponent a cursos d'ampliació. 
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Epoca del CUf'S: mar¡;, abril, maig juny i primera eetmana 
de julio!. 

Dies lectius: 100. 

F ARMACOLOGIA.-J. M. BELLIDO, prof. numerario 
Absordó i eliminació de les drogues. Drogues que ac

tuen sobre els agents causants de les malalties i so
bre les funcions org;miques: estudi monografic de 
I'acció farmacodinamica de les més importants. Opo
terapia i Immunoterapia. Agents terapeutics no com- 
presos en la categoria de drogues: estudi general. 

Treballs priktics: Assistencia 'al laboratori, a la clí
nica de Terapeutica i a la Farmacia de I'Hospital 
(tecnica terapeutica). Valoració de medicaments: de
mostracions de farmacodinamia. 

Horari: de 8 a 11. 
Epoca del curs: maig i juny. 
Dies lectius: 40 • 

MICROBIOLOGIA 1 PARASITOLOGIA. - PERE 
DOMINGO, prof. agregat. 

Bacteriologia general. Tecnica bacteriologica. Immuno
logia. Tecnica ímmunologica. Parasitologia. Tecnic'a 
parasitologica. 

Treballs practics: EIs alumnes es dividiran en grups; 
aniran repetint tots els treballs i experiencies cor
responents a la disciplina bacteriologica. EIs treballs 
practics ocuparan tots els alumnes dues hores diaries. 

Treba.lls prdctics que s' exigiran als alumnes: Observa
cions de Morfologia bacteriana, sembres, inoculació, 
identificacions, reaccions serologiques, examen de 
productes patologics, diagnostic de parasits hematí
coles. 

Horari: de 8 a n. 
Epoca del curs: novembre, desembre, gener primera set

mana de febrero 
Dies lectius: 60. 

" A més de les reunions corresponents als dos mesas que du
rara el curs 1933-34, hi haura 60 lliGons de Farmacologia, que es 
professaran a hores convingudes amb els alumnes, sense escolari
tat, per tal de completar I'exposició del programa anterior. 
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ANATOMIA PATOLÓGICA.-ÁNGEL FERRER CAGI-
GAL, pwf. numerario 

Lesions general s : degeneracions i infiltracions j necro
sis en lIurs varietats, com trastorns metabolics de 
ceJ.lules i teixits.-Inflamació.-Hemorragia i coagu-
lació intravascular. - Inflamacions d'origen especí-' 
fic en lIurs varietats.-Neoplasies. - Lesions en sis
temes i Organs (Sistematologia i Organografia pato
logica). 

Treballs practics: N ecropsies, estudis de lIurs protocols 
i deIs Arxius i de Museus Anatomopatologics, pro
je.ccions, epidoscopies i diapositives. Llur estudi mi
crografic i de projecció microscopica. 

Patología experimental en animals de laboratori, en les 
lesions possibles. 

Treballs pra.ctics que s'exigiran als alumnes: Practi
ques de necropsies amb assistencia obligada d'un 
nombre no menor de vint, i realització efectiva de 
delt. Estudis i coJ.!ecció, i també redacció i interpre
tació i protocols de les necropsies. - Interpretaci6 
anatomo-patologica de peces conservades i lIur diag
nostic. - Practiques de preparacions micrografiques 
amb tecniques di verses i diagnostic de pr~paracions 
microscopiques. 

Horari: de 8 a 11. 

Epoca del curs: febrer, man;, abril 
Dies lectius: So. 

maigo 

FISIOPATOLOGIA 1 MEDICINA EXPERIMEN
TAL.-EuSEBI OLIVER, proL numerario 

Fisiología patologíca: Generalitats. constitució orga
nica - Patologia de la nutrició; de ¡'economia ter
mica; del sistema incretor. - La infecció. _ Pato
logia de la circulació de la sang i deis aparells di
gestiu, respiratori i urinari i genital. _ Del siste
ma nerviós. Psicopatologia. - Del sistema retículo
endotelial. 

Medicina experimental: Preliminars. - Grans sín
dromes experimentals. - Infeccions i intoxicacions 
experimentals. - Patologia experimental deIs di
versos aparells organics. 

Treballs pra.ctics: Consistiran en experiments i ob
servacions referents a les materies adequades de 
la Fisiopatologia i de la Medicina experimental. 

Treballs pra.ctics que s'exigiran als al~mnes: Uns se
ran de comprovació de pertorbacions patologiques 
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en els malalts, i altres, d'experimentació en els aní
mal s de laboratori per a tot allo -que faci referencia 
a la Medicina experimental. 

H orari: d'n a 14. 
Epoca del CIlrs: novembre, desembre, gener, febrero man; 

; abril. 
Dies lectius: 120. 

PROPEDEUTICA CLíNICA.-LLuÍs CELIS 1 PUJOL, 
prof. agregat. 

Interpretació deIs signes de les malalties. - Mitjans 
d'exploració, inspecció, palpació i percussió. Raigs 
Roentgen. - Anamnesi. - Historia dds malalts. 
Termometria. Semiotecnia respiratoria, circulatoria, 
hematica, urinaria, genital, digestiva, nerviosa. Se
miotecnia del sistema nerviós vegetatiu, endocrínica 
i metabolica. 

Treballs prdctics: Analisis d'orina, sang, sucs gastric 
i duodenal. - Coprologia c1 :nica. Uquid cefalo-ra
quidi. Exsudats, transsudats i esputs.-Metodes gra
fics a la clínica. - Electrocardiografia. - Radios
copia. - Metabolimetria. - Educació deis sentits 
i mitjans di rectes d'exploració. 

Treballs practics que s'exigiran als alurnnes: - Histories 
c1íniques. _ Tecniques elemental s d'analisis d'ori
nes, esputs i sang, coprologics, de sucs gastric i duo
denal, Iíquid cefalo-raquidi, etc. - Esfigmografia, 
esfigmomanometria. - Interpretacions radiologi
ques elementals. 

Horari: d'n a 14. 
Epoca del curs: abril, maig juny. 
Dies lcctius: 60. 

PATOLOGIA 1 CLíNICA MEDIQUES, primer curso 
-FRANCESC FERRER SOLERVICENS, prof. nume
rari. 

Malalties de l'aparell respiratorio - Malalties de I'a
parell circulatorio - Malalties del ronyó. - Malal
ties infeccioses. 

Treballs practics: Treballs a la cap¡;alera del malalt 
sobre les qüestions objecte del curso - Treballs de 
laboratori sobre l'examen d'esputs i de líquids pleu
rals. - Estudis funcional s del ronyó. - Tecniques 
diagnostiques en les infeccions. 

Treballs practics que s'exigiran als alumtles: Obtenció 
i presentació d'histories clíniques. 1. Esputs, citolo-
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gia, examen del bacil de Koch, flora banal i anaero
bia. Fibres elastiques. - Albúmino-reacció. - 2. 

Practiques de tensiometria arterial i venosa, osciHo
metria arterial i electrocardiografica. 3. Sango Sedi
menta ció globular. Sero-aglutinació. Hemocultius. 
Fórmula leucocitaria. _ Dosimetria urinaria.-Sedi
ment urinari. - Proves de dilució i concentració.
Balan<; de el i urea. 

Horaris d'II a 14. 
Epoca del curs: febrer, marc;, abril, .maig juny. 
Dies lecti·us: 120. 

PATOLOGIA I CLíNICA MEDIQUES, segon curso 
AcusTÍ PEDRO 1 PONS, prof. numerario 

Malalties del ronyó. - Patologia digestiva i deIs ane
xos del tub digestiu (fetge, melsa, pancreas, p~rito
neu). - Malalties de la sango - Nutrició. 

Treballs p¡·a.ctics: Discussió de casos c1:nics. cada dia. 
Altres treballs sobre exploració i tecniques de la
boratori c1ínic referents a les malalties del progra
ma anterior (bilirrubin.emia, colesterinemia i urice
mia quantitatives, reserva alcalina, etc.). - Exa
mens d'orina, suc gastric, etc. 

Treballs pra.ctics que s' exigiran a/s alumnes: Assisten
cia diaria a les c1íniques, havent de participar en 10 
discussió de casos. Assistencia als treballs practics 
antericirs. 

Hora"j: febrer, d'Il a 14, la resta del curs, de 8 a 11. 
F-poca del cuys: febrer, man;;, abril, maig, juny i l." set

mana de julio\. 
Dies lectÍl/s: 120. 

PATOLOGIA I CLíNICA MEDIQUES, segon curso 
-FRANCESC ESQUERDO RODOREDA, proL lliure. 

Malalties del ronyÓ.-Malalties de I'aparell digestiu.
Malalties de la sang.-Malalties de la nutrició. 

Treballs practics que s'exig·iran als alumnes: T..,tes les 
recerques indispensables per a completar la doc'u
mentació clínica que siguin de f:kil execució. 

H orari: d' TI a 14, el mes de febrer; de 8 a II, la resta 
del curso 

Dltrada: tots els dies feine¡:s. 
Epoca del curs: gener, febrer, mar<;, abril, maig juny. 
Dies lectius: 120. 

PATOLOGIA 1 CLÍNICA MEDIQUES, tercer curso 
-JOAN CUATRECASAS, prof. agregat. 
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Intoxicacions. Malalties endocrines. N europatologia. 
Treballs priictics: Assistencia a la clínica, formació 

d'histories clíniques, discuss ió de casos cl ínics, explo
ració i tractament deis malalts. 

Horari: d'n a 14. 
Epoca del curs: febrer, man;, abril i maigo 
Dies lectius: 70. 

SIFILOGRAFIA 1 DERMATOLOGIA. 
PEYRÍ, prof. numerario 

]AUME 

Fisiologia normal i patologica de la pello - Semiotic"a 
general. - Terapeutica qu'mica i física. - Dermi
tis artific:als. - Ronya. Tinya. Tuberculosi. Lepra. 
Puodermitis. Seborrees i reaccions cutanies eritema
toses, vesiculars, vallofoses i escatoses. - Cranc. -
Nevus. - Cicle evolutiu del parasit de la s'filis. Im
munologia. Procés primario Període reaccional en la 
pell i mucoses. Període neoformador. - Sífilis pa
renquimatosa. _ Sífilis hematica. - Cefalo-raquidi. 
Intradermo. - Medicacions i accidents. - Coadju
vants. - Piretoterapia. - Hidroterapia. - Xancre 
tou i complicacions. - Linfogranulomatosi. - Ble
norragia uretra-genital. 

Treballs practics: Recerca de treponemes i espirils en 
les mucoses. Recerca d'escates i fitoparasits. Practica 
de les reaccions serologiques en serums luetics. Re
cerques en el cefalo·raquidi. Practica d'injeccions 
i mitjans terapeutics antiluetics. Practica d'electro
terapia cutania. 

Trebails prdct;rs que s'exiqiran. als alumnes: Mínim 
d'h istories c1íniques de les dues branques de l'espe
cialitat. - Les practiques ;:¡nteriorment esmentades. 

Horari: d'II a 14. 
Epoca del curs: novembre, desembre, gener i l." setmana 
de febrero 

Dies lectúts: 60. 

PEDIATRIA.--GREGORI VIDAL J ORDANA, prof. nume
rari. 

Gellel'alitats: Puericultura. - Trastorns nutritius del 
lactant. - M21alties del nou nat i congenites, que es 
manifesten a la primera infancia. - Lesions obste
triques, - Infeccions: particularitats de les infee .. 
ClOns comunes a l'infant i a l'adult, i infeccions carac
teristiques de la infancia.-Distrofies i malalties del 
metabolisme. - Malalties propies de la infancia i 

- 68-



particularitats que presenten a la infancia lé~ malai
ties comunes al nen i a l'adult en els diversos apa
rells organics. 

Treballs practics; Dues hores diaries. Dilluns, dime
cres i divendres; dispensari general pel Professor. 
Dimarts; dispensari de lactants. Dissabte; dispensa
ri de tuberculosi. - Cada dia visita a malalts hos
pitalitzats. - Practiques d'exploració c1 :nica, his
tories, examen de malalts, laboratorio - Intervenció 
directa de l'alumne en tots els treballs de la cl ínica, 
encarregant-los particularment els prop;s del pel'
son¡¡l subaltern; injeccions, cures, puncions, corbes 
tenniques, etc. 

Treballs practics que s'exigiran als alumnes; Practi
ques de Puericultura; corbes de pes . direcció de ' re
gims d'alimentació, consells a les mares, etc. Prac
tiques de clínica; interrogatoris, histories clíniques, 
observació c'ontínua deIs malalts que els siguin 
encarregats. - Practiques d'exploració clínica i ra
diologica. - Treballs elementals de laboratorio L'a
lumne portara . una lIibreta on hauran de constar els 
treballs practics que li siguin encomanats i on anota
ra els resultats de les seves exploracions i coHeccio
nara les histories cl íniques. 

H orari; d' II a 14. 
Epoca del curs; novembre, desembre genero 
Dies lectius; 60. 

PEDIATRIA.-PERE MARTÍNEZ GARcÍA, prof. Hiure. 
Patologia del nou nato H igiene general i alimentació 

del nadó. - La debilitat congenita. - Els síndromes 
dits " obstetrics". - Septicemies. 

Primera infancia. Característiques fis iologiques i cl í
niques.-Trastorns nutritius i de la digestió.-Mo
dal itats cHniques de les infeccions més freqüents en 
la primera infancia. 

Segona intancia; Febres eruptives. ~ Infeccions més 
importants per lIur freqüencia i particularitats de 
l' edat infantil. 

Treballs practics; Practiques de pedibarometria. 
Preparació de productes dietetics. - Semiotecnia es
pecial de la infancia.-Practica de les anidisis clíni
i.¡,ues més indispensables.-Examen radiologic.-As
sistencia de ma¡alts al Dispensari.-HistOries clíni
queso - Necropsies. 

Treballs practics que s'exigiran als alumnes; Tots els 
alumnes executaran els anteriors treballs practics 
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sota la direcció del Professor i anotaran llurs obser
vacions i exercicis en una llibreta de practiques. 

Horari : d'n a 14. 
Llac: Se.rvei de Pediatria a I'Hospital de la Santa ereu 

i Sant Pau. 
Epoca del curs: igual que l'anterior. 
Dies lectius: íd. íd. 

PATOLOGIA 1 CLÍNICA QUIRÜRGIQUES, primer 
curs.-ANTONI TRIAS .. prof. numerario 

Traumatismes i llurs complicacions. - Infeccions qui .. 
rúrgiques més caracteristiques de cada sistema. -
Patologia quirúrgica especial: crani, raquis i tOrax. 

Treballs p1'actics: Histories cl ;niques. - Assistencia dia
ria als malalts per petits grups d'alumnes. Assisten
da al dispensari i a la sala d'operacions.-Dialegs 
clínics. 

T1'eballs practics que s' exigi1'all als alumnes: Histories 
d 'niques completes deis malalts a ells encarregats. 
Referencia detallada de les operacions vistes. -
Practica personal de les maniobres complementaries 
d'exploració clínica i al tres elemental s de terapeuti
ca quirúrgica. - Interpretacions radiologiques. 

Horari: de 8 a II. 

Epoca del ctt1'S: febrer, mare;, abril , maig juny. 
Dies lectius: 100. 

PATOLOGIA 1 CLíNICA QUIRÚRGIQUES, primer 
curso MANUEL CORACHÁN, prof. lliure. 

Traumatismes i 11urs complicaciolls. - Infeccions quí
rúrgiques, malalties més característiques deIs siste
mes. - Patología del cralli , del raquis i del torax. 

Treballs ' practics que ·s'exigirall Gis alumnes: Histo
ries clíniques. - Resums de les operaciol1S presen

. dades. - Practica personal de petites tecniques 
d'exploració i de terapeutica quirúrgica. 

Horari: de 8 a Ir. 

Epoca del ot1'S: febrer, man;, abril, maig i juny. 
Dies lectius: IZO. 

PATOLOGIA QUIRÚRGICA, segon curS.-JOAQUIM 
TRIAS, prof. numerario 

Cirurgia de cara, coll, membres i pelvis (d'n a 14). 
Treballs practics: Assistencia a les operacions en dies 

. alterns repartits en grups. - Exploració de malalts 
a la clínica i al dispensa¡'i (a les IZ). - Practiques 
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d'instrumental (a tes Il) . - Conferencies sobre ca
sos triats (a les 13). 

Treballs practics que s' e.-rigiran als alt,mnes: A~a:ell?
ment de fractures.-Maneig d'instrumental qUlrurglc. 
Interpretació de radiografies. - Descripció d'opera
cions vistes. - Redacci6 d'histories c1 íniques. 

Horari: d' Il a 14. 
Epoca del curs: febrer, mar!;, abril, maig i jtlny. 
Dies lectills: 100. 

PATOLOGIA 1 CLíNICA QUIRÚRGIQUES, tercer 
curs.-JosEP M. B ARTRINA, proL numerario 

Nocions de Patologia de l'aparell urinari i de l'aparell 
genital de l'home. - Afeccions quirúrgiques del perito
neu. Parets de l'abdomen. _ Hernles.-Estómac (en 
particular, u1cus i cranc).-Fetge i vies biliars (es
pecialment litiasi biliar). - pancreas. - Melsa.-Il1-
testÍ (especialment apendicitis). - Recte i anus. 

Treballs prdctics: A primera hora, exploració de malaIts 
i recull de les dades necessaries per al diagnostic 
Discussió del diagnostic i establiment d'indicacions 
operatories o rl'altre tractament. - Visjtes al üispen
sari. - Conferencies sobre els c'asos escollits, amb 
esquemes, radios, fotografies, etc. -- Dos dies setma
nals, demostraciolls operatories, només de cirurgi'l. 
d'urgencia. 

Treballs practics que s' axigiral1 .als alumnes: Redacci6 
d'histories c1íniques i exploració de mataIts per 
grups. - Interpretació de radiografies. - Radi05co
pies i endoscopies. - Examen cito~bacteriologic de 
l'orina. -- Analisi de sues gastrics i duodenals. -
Practica de cures corrents. -- Examens coprologics 
dintre del que permeti el temps. - EIs. alumnes as
sistiran per grups als treballs de laboratori. 

Horari: de 8 a Il. 
Epoca del curs: mar<;, abril i maig (fins a mitjan mes). 
Dias lectius: 60. 

PATOLOGIA 1 CLíNICA QUIRÜRGIQUES, tercer 
curs.-ENRIe RIBAS 1 RIBAS, prof. lliure. 

Traumatismes de l'abdomen: Hernies abdominals.-IIl
feccions peritoneals. - Lesions quirÍlrgiques de l'es
tómac i budells. - Lesions quirúrgiques del fetge 
i de les vies biliars i del panereas. - Cirurgia de la 
melsa. - Lesions quirúrgiques de la regió anorec
tal. - Patologia quirúrgica <;lels organs de l'aparell 
urinari. 
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Horari: de 8 a 12. 

Epoca del curs: febrer, mar~, abril maig (fins a mitjan 
mes). 

Díes lectius: 80 

OBSTETRíCIA.-PERE NUBIOLA, proL numerario 
Estudi del conducte pelvigenital. - Anatomofisiologia 

deIs órgans genitals. -Biologia de la gestació. ~ 
Propedeutica de l'embaras. - Higiene i assistencia 
d(~ la dona gravida. - Puericultura ante partum.
Estudi global del parto - Estudi deIs casos especial s 
fisiológic"s del part. - Assist~ncia del sobrepart de 
la mare i del nadó. - AlIetament i puericultura post
natal. - Terapeutica obstetrica. ~ Intervencions to
cológiques. - Patologia gravídica. - Distócies i 
Ilur tractament. - Accidents puerperals i del nou 
nato - Infeccions puerperals, mamaries i del nadó. 
Obstetricia forense.-Deontologia aplicada. 

Treballs practics: Conjuntament amb les expliC:lcions i 
demostracions, el curs compren I'assistencia constant 
a la clínica, a. l'amfiteatre operatori, als tres dispen
saris i als serveis de puericultura allexos. És obli
gatori per als alumnes alternar de día i de níts en la 
permanencia a la sala de parts i realitzar les prac
tiques, amb maniquí o fantoma, i de curació i alli
~onament per a la comprensió deIs casos cl'nics. 

Treballs practics que s'exigiran als almnnes: S'exigira 
als alumnes I'assistencia al nombre de parts que fixa·· 
ra el professor. 

Horari: de 8 a 11. 

Epoca del Ctws: novembre, desembre. gener i febrero 
Díes lectifls: 80. 

GINECOLOGIA. - FRANCESC TERRADES, prof. inte
rÍo * 

OFTALMOLOGIA.-MARrA SÓRIA, prof. numerario '" 

HIGIENE 1 SANITAT.-ANToNi SALVAT NAVARRO, 
prof. numerario 

J.a Mesobiologia (Atmosferologia: ponderables i impon
derables). - Hidrología (Telurologia; climatologia). 
2.' Bromatologia. - 3." Higiene ftrbana (Urbanitza-

* En virtut del pla d'adaptació. en aquest <:i1rs no es 1,reveu 
ensenyament elemental. 
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ció i habitació; Regim sanitari d'aigües potables; 
Rcgim sanitari d'aigües residual s i d'escombraries). 
4."Higiene social (Higiene escolar; Industrial i del 
Treball; B ospitalaria; Institucions de previsió i dt· 
Beneficencia). - S." Epidemiologia i profilaxi (Mo
nografies epidemiologiques, des del punt de vista sa
nitari). - 6." Tractat de la desinfl?Cció. 

Treballs practics: Tecnica d'analisi, maneig d'aparells, 
practiques sanitaries i de microbiologia profilactica. 

Treballs practics que s' exigiran als a!umnes: EIs treballs 
practics es desenrotllaran en dos períodes: un de de
mostració als alumnes, i l'altre de repetició per ells 
mateixos.-Temes monografics de la mateixa indole a 
grups d'alumnes, els quals hauran d'explic¡¡.r 'els me
todes seguits i els resultats obtinguts, en se ss ion s de 
Seminario 

H'orat'i: de 8 a 11. 

Epoca del cur s: novembre, desembre, gener febrer. 
Dies lectius: 80. 

MEDICINA LEGAL.-MANUEL SAFORCADA, prof. nu
merari. 

Deontologia. - Responsabilitat medica. - Peritatge 
medie. - Metges forenses. _ . Honoraris i docu
ments medies legals. - Tanatologia. - Afrodisio
logia. - Traumatologia. _ Ponologia. - Toxico
logia (etiologia, semiologia i tractament general). 

Treballs practics: Autopsics judicials i docimasia hepa
tica i supra renal i docimasia pulmonar hidrostatiea 
i histologica; prova de Breslau, i metodes d'identi
ficació en el vivent i en el cada ver ; reaccions indicia
ries de les taques de sang; reaccions de certesa; les 
de meconi, llet, esperma, materies excdementaries, et
cetera. Antropometria, Dactiloscopia i Investigació). 

Treballs practics que s'exigiran als alumnes: Assisten
cia a un nombre d'autopsies que fixara el professor; 
qu'mica toxicologica. 

Horari: d'n a 14. 
Epoca del wrs: desembre, gener i r." setmana de febrero 

OTO.· RINO-LARINGOLOGiA.--FERRAN CASAI5ESÚS, 
prof. numerari :; 

• Aql1est any, per raó del pla d'adaptació, no es preveu en
senyament elemental d'oto-rino-Iaringologia. 
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PSIQUIATRIA.--EMILI MIRA, prof. agregat. 
Nocions general s de Psicologia medica, de Psicopatolo

logia general de Semiologia psiquiatrica. - Diag
nostics, Símptomes psiqui;l,trics. Nocions deIs prin
cípis d'assistencia i tractaments psiquiatrícs. 

Treballs practics: Es procurara que els alumnes apren
guin I'aplicació deIs diversos metodesd'exploracíó 
clínica psiquiatrica i presentin, cada un d'ells, una 
relació de la simptomatologia observada en ' un cas 
de psicosi aguda i en un cas C:e psicosi cronica. -
Cada dia es dedicara una hora a presentació de ma
lalts i una altra a discussió deIs casos ptesentats. 
Les dissertacions teoriques s'aplicaran, sempre que 
sigui possible, a la consideracíó deis casos practícs 
estudiats. 

Horari: d'II a 14. 

Epoca del curs: novembre 1.' setmana de desembrt:. 
Dies lectius: 30. 

II 

ESPECIALITATS NOVES * 

UROLOGIA.--SALVADOR GIL VERNET, proL numerario 
Exploració de raparell urinarÍ. - Semiologia urológica. 

Patologia urinaria. - Tecnica operatória. 
Treballs practics: dimarts i dissabtes; operacions, de 

12 a I. Dilluns: d'n a 12, dispensari; de 12 a 13. 

visita a la sala;' i de 13 a 14, cístoscopies. 
Treballs practics que s'exigi1'an als alumnes: Interroga

tori i exploració clínica de malalts. _ Sondatges 
uretrals, maneig del cístoscopi i interpretació de 
cistoscopies. - Analisi elemental d'orina. - Inter
pretació de radiografíes. - Presenciar les opera
cíons habituals d'Urologia. 

* A eleccíó de I'alumne. 
Podran inscriure's en aquests cursos, ultra els alumnes, els met

I{es. si el professor ho creu convenient. 
La Secretari.a de la Facultat podd establir un horari distint 

per a aquests cursos, previ acord del professor amb els alumnes 
inscrits per a la materia. 
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Horari: d'II a I4. 
'Epoca del curs: maig 
Dies lectius: 40. 

juny. 

TISIOLOGIA.-LLuÍs SAYÉ 1 SEMPERE, praf. agregat. 
Evolució deIs coneixements sobre la tuberculosi.-Epide

miologia. - Bacteriologia. - Anatomia patologica 
general i especial. - Semiologia. - Formes c1as
siques. Descripció de la tllberculosi intratoracica del 
lactant, del nen de la segona infancia, de I'adolescent 
i de I'adult. - Tecnica diagnostica i diagnostic di

ferencial de la tuberclllosi pulmonar. Els e1ements 
del pronostic, tractament higienic, tuberculínic, acti
noterapic. - La crisoterapia. - 'La coHapsoterapla. 

El tllberculós guarit. - Profilaxi. vacunació antitu
berculosa. - El metge general i la lluita ;;tntituber
culosa. 

Treballs prac'tics: Demostració de malalts del servei 
d' Assistencia social de tuberculosos de la Genera
litat (Radas, 24) i deIs resultats de l'examen siste
matic de suposats sans en el Dispensad antituber
culós de la Facultat. Demostració de les tecniques 
tuals per a la investigació del bacil de Koch en les 
secrecions i excrecions, orina, esputs, etc. Demos
tració de les practiques terapeutiques mediques i 
quirúrgiques i del treball del Dispensari d'assisten
cia social. 

. Treballs practics q¡¡e s'e.ri.giran a/s a/mnnes: Presen
tació de tres histories c1íniqlles amb diagnostic i 
orienta ció terapeutica i normes profilactiqlles a se
guir (nens i adlllts). Lectura de dotze radiografies 
de Ia~tants, nens de segona infancia i adults. -
Practica de les tecniques de laboratori c1assiques 
per a la investigació del bacil i de les actuals, en es
pllts, orina, etc.-Practica de les tecniqlles c1íníqlles 
corrents i extracció d'exsudats pleurals, lavatge pleu
ral, reinsuflacions de pneumotarax, etc. 

Horari: d'II a 14. 
Epoca del curs: maig juny. 
Dies lectius: 40. 

TISIOLOGIA.--]ACINT RAVENTÓS, proL lliure. 
Els medís c1ínics, la radiología i els metodes de labara

tori en el diagnostic de la tuberclllosi. - Les formes 
anatomiques i les formes c1íniques de la tuberculosi 
pulmonar. - Les orientacic)lls terapeutiques en tllber· 
culosi pulmonar. -- Els elements de pronostico 
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Treballs pnlctics: Sis hores setmanals de Dispensan, 
sis setmanes de clínica, tres setmanes de llio;ó te k
nica, tres de laboratori o sala d'autopsies. 

Treballs practics q~¡e s' ex'igiran als al1l1nnes: Explo
ració de malalts i orientació terapeuLca davant d'ells. 
-Interpretac'ió de radiografies. - Tecniques més 
usual s de laboratori. - Interpretació de resultats. 

H orari: d'n a 14. 
Epoca del curs: maig i juny. 
Di.::! lectius: 40. 

TERAPEUTICA FÍSICA. - VICEN~ C\RULLA, prof. 
agregat. 

Electroterapia: Instrumental, efectes, indicacions i tec
niques d'aplicació deIs corrents galvanics, faradis, 
estatics i d'alta freqücncia; d,atermia i les seves 
aplicacions mediques i quirúrgiques. - Roentgen
terapia: Coneixements d'ordre físic i instrumental, 
efectes biologics, mitjans de mesura, indicacions 
i tecniques en general, i particularment en cancero
logia. - Substancies radioactives: Radium, efectes 
biologics, mesura i indicaciol'\$ en general i especiaI
ment en cancerologia. - Actinoterapia. - Termo
crioterapia. - Mecanoterapia. - Kinesiterapia. 

Tl'eballs ¡'?'actics: Demostracions que comporten l'ús 
d'instrumental especialment per '1 les practiques 
de mesures (siguin de les condicions físiques que 
siguin) de les dosis en roentgenterapia. - Aplica 
cions a la clínica de tot el que tingui relació amb 
l'ensenyament. 

Treballs Practics que s'exigiran als a!H1nnes: Tecrti
ques de totes classes de corrents en electroterapia 
i ' pnlcticament l'electrolisi, I'electrocoagulac'ió i 
tecniques de l'electrodiagnostic. - Els alumnes co
neixeran practicament la c'omprovació experimental 
de les condicions físiques (tensió, intensitat, etc.), 
qualimetria i quantimetria de les diverses classes d'o
nes emprades en fisioterap:a. - Caldra que practi
quin tota classe de mesures f ' siques de les dosis, tant 
per Roentgen com per Curieterapia. 

Horari: d'n a 14. 
Epoca del wrs: maig i juny. 
Dies lectius: 40. 

NEUROLOGIA.-BEL·LARMÍ RODRÍGUEZ ARIAS, prof. 
agregat. 
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Estudi deIs grans síndromes i de les malalties principals, 
sobretot des del punt de vista diagnóstic i terapeu

. t ic.-Problemes etiológics d'inter.~s primordial. 
Treballs prdeties: Exploració cl' nica i complementa

ria (humoral, radiológica, etc.) deIs malalts. - Exa
men de peces anatómiques i de material iconografic. 
Assaigs terapeutics. . 

Treballs prdetics que s'exigiran als alumnes: R edacció 
d'históries clíniques a base de dades personalment 
recollides: exploratóries i de tractament. - Un tre
ball sobre una observació clínica o anatomo-clínica. 

Horari: d'u a 14. 
Epoca del ew's: maig i juny. 
Dies leetius: 40. 

MALAL TIES DE LA NUTRICIÓ.-RoSSEND CARRAS
CO 1 FORMIGUERA, prof. encarregat ce curso 

Metabo!isme total i metabolisme basal. Metabolismes 
parcials. - Glandules endocrines i nutriciÓ.-Tras
torns per insuficiencia alimentaria. - Metabolisme 
h 'dric i mineral i els seus trastorns. - Magror i 
obesitat. Diabetis i altres glucidistrófies. - Tras
torns dei metabolísme deIs prótids, particularment : 
Gota. Diatesis. 

TI'eballs prdeties: Determinació del metabolisme basal. 
Examens d'orina, qualitatius i quantitatius: glucosa, 
altres sucres, cossos cetónics, cossos nitrogenats, etc. 
-Hormones a l'or ina. - Sang: reserva alcalina. 
glucosa, urea.-Establiment deIs regims alimentaris 
i de tractaments insulínics, etc. - Históries clíniques. 

Horay·i: d'II a 14. 
Epoca del curs: maig i juny. 
Dies leetius: 40. 

TERAPEUTICA 1 TECNICA QUIRÚRGIQUES.
JOAN PUIG SUREDA, prof. agregat. 

La infecció, el dolor i l'hemorragia en cirurgia: profi 
Iaxia i tractament. - La reintegració quirúrgica ana
tómica i funcional. - L'acte quirúrgic: pre i post 
operatori o - Tractaments quirúrgics d 'afeccions en 
teixits i sistemes i en órgans i aparells. 

Treballs p"deties: Es faran a les infermeries, sala 
d'operacions, dispensaris, laboratoris, sales de vivi
secció i necrópsia. 

TI'eballs prdeties que s'exigiran als alunmes: Descrip
ció d 'intervencions, visites a la sala d'operacions, 
operacions en el cada ver i a la sala de vivisecció. 

Horari: d'I I a 14. 
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Epoca del curs: maig juny. 
Dit's lectius: 40. 
Horari: de 8 a n. 
Epoca del curs: maig juny. 
Dies lectius: 40. 

III 

CURSOS D'AMPLIACIÓ DEL PERfODE 
DE LLICENCIATURA * 

FíSICA APLICADA A LA MEDICINA.-IsIDRE Po
LIT, prof. encarregat de curso 

Generalitats sobre radiacions electromagnetiques. 
L'electron. - Idees actuals sobre I'estructura de I'a
tom i l'emissió de radiacions. - Raigs corpuscu
lars: catodics i positius. - Efecte Edison (emissió 
termoelectrica) i efecte fotoelectric.-Ionització deIs 
gasos. - Física deIs raigs X. - La tecnica deis 
raigs Roentgen: tubs i aparells utilitzats en les apli" 
cacions mediques. - Radioscopia i Radiografía. -
Fonaments de la rbentgenterapia penetrant. - - Ra
dioactivitats, transformacions radioactives; famíli('s 
d'elements radloactius.-Estudi espec"Íal deIs elements 
d'aplicació medica.-Fonaments de la Curieterapia.
Mesures de radioactivitat. _ Constitució del nudi 
atomic. - Isotopsia. - Transmutació deIs elements. 

El curset constara de conferencies, amb experiencies 
sempre que sigui possible, i de lIir;ons practiques re
ferents al maneig d'aparells. 

Considerant que en el curs actual I'ensenyament de la 
Física aplicada a la Medicina és d'ampliació, es des
envolupa exc1usivament, per bé que intensificant-Ia, 
la part relativa a electroradiologia. . 

* A elecció de l'alumne. 
Podran inscriure's en aquests cursos, uItra els alumnes, ds met

ges, si el professor ho creu convenient. 
La Secretaria de la Facultat podra establir un horad ' distint 

per a aquests cursos, previ acord del l)!'ofessor ' amb els alumnes 
inscrits per a la materia.· 
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Horari: de 8 a JI. 
Epoca del curs: maig juny. 
Dies lectill.s: 40. 

SIFILOGRAFIA 1 DERMATOLOGIA.-}AUME PEy
RÍ, praf. numerario 

Estat actual de I'actinoterapia i de la radiumterapia en 
la practica dermatológica. - Les reaccions general s 
en els processos fitoparasitaris. - La terapeutica ge
neral i local de les fímies cutanies. - El concepte 
i la practica deis estats aHergics cutanis. - El va· 
lor de les noves medicacions de la psora. - El, 
conceptes etiológics nous sobre la pelvegra. - L'es
tat actual de la terapeutica de les lues viscerals. -
Els resultats de la piretoterapia. - La quarta ma
laltia. - La serologia i la nova terapeutica de les 
gonocócies. 

Treballs prdctics: Aproximadament igual s al curs ele-
mental. 

Horari: de 8 a II. 

Epoca del curs: maig juny. 
Die s lectius: 40. 

PEDIATRIA. - GREGORI VIDAL JORDA.l\U\., praf. nu
merari. 

El mateix que compren el programa elemental, peró se
leccionant els assumptes de més importancia en pe
di".tria per a realitzar un estudi profundo Exemple: 

puerirnltm a tI astorns nutritius, malalties del nou 
nat, malalties de primera i segona infancia que 
són exclusives del nen ° que en ell es presenten amb 
prefer-encia, tractant a fons els problemes patoge
nics. 

Treballs prdctics: Dilluns, dimecres i divendres: Dis
pensari general, de 9 a 11. Dimarts: Dispensari 
de lactants. Dissabtes: Dispensari de tubercülo
sos. - El temps restant visita a les sales d' estudi 

individual per I'alumne, deIs malalts que s'encarre
gui, fent els examens radiológics i de laboratori 
que siguin necessaris, exposant després al professor 
les dades obtingudes i la seva impressió personal. 

Treballs j!rdctics q~le s'e.xzgIYan als alumncs: Trac
tant-se d'alumnes que estudiin un curs d'ampliació, 
se'ls demana que estudiin els malalts, planejant i 
dirigint el tractament, sempre vigilats pel professor. 
Practicaran directament les intervencions terapeu
tiques indicades. - Col·laboraran amb el personal 
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de la clínica en l'assistencia diaria deIs malalts, 
anotant lIurs observacions. - Realitzaran petits 
treballs d'estudis clínics de conjunt, que presentaran 
per escrit, exposant, si és possible, un judici perso
nal. 

En la Secció de lactants dirigiran regims, practicaran 
la preparació d'aJiments especial s de regim; faran 
estudis comparats sobre els resultats obtinguts, per 
exemple, de distints regims deIs habitual s en la in
fancia, etc. 

Horari: de 8 a 11. 

Epoca del curs: maig juny. 
Dies lectius: 40. 

PEDIATRIA.-PERE MARTÍNEZ GARcÍA, prof.lliure. 
Trastorns nutritius i de la digestió en la primera in

fancia. - La sífilis i la tuberculosi en l'edat infan
til. - Estudi detallat de les febres eruptives i d'al
tres infeccions propies de la infancia. - EIs princi
pals síndromes circulatoris, hematics, renals, diges
tius i nerviosos. - Pueric'ultura. 

Treballs practics: Histories cl' niques. - Analisis clí
niques més indispensables': especialment practiques 
de cropologia aplicada als trastorns digestius deIs 
lactants. - Practica de cutireaccions i de les prin
cipals vacunacions emprades en Pediatria. - Exa
mens radiologics i interpreta ció de radiografies. Prac
liques de traqueotomia i intubació laríngia. - Ne
cropsies. 

Treballs practics que s'exigi1-an als alumnes: Ultra els 
anteriors, l'exaínen de malalts de clíniques i dispen
saris per a perfeccionar I'alumne en la practica 
d'assistencia al nen malalt des d"un punt de vista 
terapeutic especialment. 

Horari: de 8 a 11. 

Dies lectius: 40. 
Epoca del curs: maig juny. 

OBSTETRíCIA.-PERE NUBIOLA, prof. numerario 
La biologia de la gestació. - Estudi clínic de la pelvi

logia. - Concepte actual de les toxemies gravídi
queso - Les hemorragies en el període puerperal.
Les grans intervencions obstetriques. - Les malal
ties infeccioses puerperals. - Les investigacions se
rologiques d'interes obst?!tric. - Estudi de la hiper
tensió puerperal. 

Treballs practics: Assistencia a totes les Secdons de 
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la clínica. - Curs complet d'intervencions tocologi
ques i terapeutica puerperal. 

Treballs practics que s'exigiran als alunmes: Confec
ció d'histories c1íniques l'aonades.-Desenvolupament 
d'un o més casos patologics interessants. - Ll rea
Iització deis actes operatoris en fantoma. - Practica. 
de les cures en gravides i puerperes. 

Epoca del curs: maig i juny. 
lJJies lectil~s: 40. 

OFTALMOLOGIA.-MARIÁ SORIA, prof. numerari. 
(Ampliació del curs general) 

Treballs practics: Dues hores di aries d'assistencia deIs 
alumnes al Dispensari i a les seccions operatories 
amb comentaris c1ínics. 

Treballs practics que s'exigiran als alumnes: HistOries 
c1íniques i ajut al professor en les petites tecni
ques de Dispensari. 

H orari: de 8 a Ir. 
Epoca del curs: maig i juny. 
Dies lectius: 40. 

OFTALMOLOGIA.-]. BARRAQUER. prof. lliure. 
Anatomia normal i patologica de I'aparell de la visió.

Fisiologia i alteracions ° vicis de refracció. - Ma
Ialties deIs anexos de I'ull. - MalaIties del globus 
de· I'ul!. _ Símptomes oculars en les alteracions del 
sistema nerviós i deis al tres aparells. - Importan
cia del tractament general del ¡>acient en oftalmo
logia. 

Treballs practics: Exploració i tractaments en clínica 
oftalmologica. Diagnostic i tractament deIs vicis de 
refracció. _ Tecniques quirúrgiques. - Treballs de 
laboratori. 

Treballs practics que s'exigiran als alumnes: Els més 
indispensables al metge general. - Exploracions per 
a assolir el coneixement de . les malalties deIs ulls 
i poder aconsellar el pacient. - Execució de cures 
d'urgencia i de la practica de tractaments i curacions 
que el metge oftalmoleg pot encarregar al metge 
general. 

Horari: de 8 a Ir. 
Epoca del curs: maig ;uny. 
Dies lectj¡~s: 40. 

OFTALMOLOGIA.-]. GÓMEZ MÁRQUEZ, prof. lliure. 
Malalties i traumatismes de les celles, pestanyes, con-
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juntiva, aparell lacrimal, c6rnia i esclerotica; lIur 
estudi detallat i consideracions sobre lIur valor se
miologic.-Malalties i traumatismes orbitaris i perior
bitaris. - Iridociclitis, coro~diti s, neuritis i retini
tis; estudi detallat i valor semíologic. - Traumatis
mes del globus ocular. - Afeccions simpatiques.
Patologia del cristal·lí. - Trastorns de la tensió ocu
lar. - Afeccions de les vies i centres optics.-Ame
tropies. 

Treballs practics: Exercici d'exploració manual de la 
conjuntiva i vies .lacrimals. - Tonometria digital i 
instrumental. - IHuminació focal. - Exercicis es
quiascopics. - Determinació i correcció de les ame_o 
tropies per esquiasc'opia i examen de Donders. -
Exercicis d'oftalmologia a imatge invertida i direc
ta. - Determinació de la pressió sangUÍnia en els 
vasos retinians. - Diploscopia i estereoscopi. - El 
seu maneig. - Oftalmometria. - Perimetria. -
Exploració del poI anterior de l'ull amb bombeta 
d'escJetxa. - Exercicis d'interpretació d'imatges ra
diografiques del crani i especialment de l' orbita i 
regions periórbitaries. - Assistencia a totes les ope
racions que es practiquin en el Servei. - Practica 
de les operacions en col·laboració amb el professor. 

Treballs practics que s'exigiran. als alumnes: Tots els 
anteriorment esmentats. 

H orari : de 8 a 1 I. 
Epoca del curs: maig i juny. 
Dies lectius: 40. 

GINECOLOGIA.-FRANCESC TERRADES, prof. interí. 
Les metritis del coll i del cos. - Tumors benignes de 

l'úter. - Desviacwns uterines. - Prolapses. - Pro
cessos infectius d'anexos. ~ Neoplasties d'anexos.
Deformacions genital s congenites i adquirides. 
Cranc. - Tuberculosi genital. - Menstruació i al
tres alteracions menstrual s sen.se lesió aparento 
N euralgies pelvianes. - Esterilitat. . 

Treballs practics: Diagnostic de malalts. - Demos
tració operatoria, si cal. - Diagnostics histologics. 
-Diagnostics bacteriologic's directes. - .Visita de 
Dispensari. 

Treballs practics que s'exigiran als alumnes: Diag
nostic de malaltes ingressades a la clínica. - Diag
nostic de malaltes de Dispensari. - Practica de 
.cures vaginals i uterines. - Practica de cures i 
atencions postoperatories. -- Cooperació a les ope
raciorts. 
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Horari : 8 a 11. 

Epoca del curs : maig juny. 
Dies lectitts: 40. 

HIGIENE I SANITAT.-ANTONI SALVAT NAVARRO, 
prof, numerario 

Ampliació del curs ordinario 
Treballs practics: Igual que en el curs general, peró 

amb més intensificació. 
Treballs practics que s' e.t:igiran als alumnes: Segons 

les mateixes normes, intensifieació de la laber in
dividual de I'alumne. Es tindra molt en eompte, des 
d'aquest punt de vista, la iniciativa propia, per a 
fomentar la iniciació de la investigaeió. 

H orari: de 8 a 11. 

Epoca del curs: maig i juny. 
Dies lectius: 40. 

MEDICINA LEGAL.-MANUEL SAFORCADA, prof. nu
merari. 

Autopsies judic'ials amb les investigacions complemen
taries de laboratori. - Traumatologia forense. -
Psiquiatria forense.>-Investigaeions toxieologiques. 

Treballs practics: EIs referents a les materies ante-
riors. 

H orari: de 8 a 11. 

Epoca del curs: maig juny. 
Dies lectius: 40. 

OTO-RINO-LARINGOLOGIA. - FERRAN CASADESÚS, 
prof. numerario 

Fisiologia de l'equilibraeió.-Otitis mitjanes supurades. 
Supuracions de les orelles. - Complicacions endo
cranianes d'origen otic.-Supuracions deIs sinus peri
nasals. - El " problema amigdalar. - EIs flemons 
profunds del coll. - Exploració esofagica. - El cune 
de laringe. - Exploraeió traquibronquial. 

Treballs practics: Dilluns, dimecres i divendres, de 8 
a II, sessions operatories. - Dimarts i dissabtes, de 
8 a 2/4 de 10, visita de Dispensari; de 2/4 de 10 a 
11 visita de c1íniques. 

Treballs practics que s'e.t:igiran als alumnes: Explora
ció de malalts i orientaeió diagnostica. - Petites 
interveneions de l' especialitat. 
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Horari: de 8 a JI. 
Epoca del curs: maig juny. 
Díes lectius: 40. 

PSIQUIATRIA.-EMILI MIRA, prof. agregat. 
Diagnostic diferencial deIs gran s síndromes psiqUla

trics. - Normes per al diagnostic psiquiatric pluri
dimensional. - Fisioterapia. Psicoterapia i metodes 
mixtos de tractament deIs trastorns mentals (amb es
pecial referencia de l'ergo i de la ludoterapia). 

Treballs practics: Exploració sistematica de malalts re
ferents als diversos tipus de 'trastorns psiquiatrics, fe
ta per petits grups de treball (2 a 5 alumnes). -
Practiques d'aplicació deIs metodes de tractament psi
quiatric. 

Treballs practics que s'exigiran als alunvnes: Cada 
alumne haura de presentar un mínim de tres histo
ries c1íniques referents a: un psicopata, un psicotic, 
i un oligofrenic, que hauran estat seguits per eU du
rant tota la durada del curso A més, haura de rea
litzar un treball d'investigació, en un cas, com a mí
nim, del paper relatiu que tinguin els factors pato
logics i els factors patoplastics en la determinació 
d'una simptomatologia psiquiatrica determinada. 

Horari: de 8 a Ir. 
Epoca del curs: maig i juny. 
Dies lectíus: 40. 

IV 

CURSOS SUPERIORS 1 MONOGRAFICS 

HISTOLOGIA DEL SISTEMA NERVIÓS. - Direc
tor: ANGEL A. FERRER CAGIGAL, proL numerario 
L. CALLÍS, i D. FERRER DE LA RIVA. 

Histologia general del sistema nerviós: Neurona. 
Fibres nervios es. - Neuroglia. - Estructura de 
l'escort;a cerebral, de la cerebeJ.1osa, deIs cossos es
triats, dels talams optics, de la glandula hipofisaria" 
de la glandula pineal. 
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Treballs prdctics: Preparació per impregnació (meto
de de I'Escola espanyola) deis diferents teixits a que 
es refereix el programa del curs; estudi de lamines 
projectades i de diapositives, examen de peces con
servades en les quals s'observen alteracions macros
copiques. 

H orari: de 12 a 13. 

Epoca del curs: mar<; i abril. 
Lloc: Laboratori d'Histologia. 

ANATOMIA RADIOLOGICA. - Director: MANUEL 
TAURE, prof. numerario Col:laboradors: El per
sonal adscrit a la Catedra. 

Radiologia de I'aparell locomotor. - Estudi especial de 
la radiologia craniana. - Radiologia vascular. -
Radiologia visceral. 

Treballs prdctics: Radioscopies i radiografies amb ma
terial c"adaveric. - Radioscopies i radiografies en el 
vivent. 

Lloc: Catedra d' Anatomia i Amfiteatre de demostracions 
Epoca del curs: del 16 de novembre al 31 de genero 
Horari: de 9 a JO (dimarts, dijo!ts i dissabtes). 
Durada: 23 dies. 

ELS PRODUCTES DE LA CATABOLIA HIDRO
CARBONADA EN L'ORINA. LLUR RE
CONEIXEMENT.-DireCtor: AUGUST PI 1 SU
NYER, prof. numerario Coz,zaboradors: J. 1 C. PI 
SU~ER 1 BAYO, MONTSERRAT FARRAN i ALBERT 
FOLCH 1 PI. 

Els cossos carbonats de I'orina. - Dosatge del carbon 
U1~inari. - Concepte de la carbonúria desoxida
tiva. - L'oxigen vacant a I'odna. _ "El metilglio
xal i els cossos del mate ix grup a l'orina. - Tec
niques aplicades a la clínica i propies de laboratori. 
per al reconeixement qualitatiu i la determinació 
quantitativa d'aquestes substancies. 

Treballs prdctics: Treballs individual s o demostracions 
en relació amb el programa anterior. 

Lloc: Institut de Fisiologia. 
Horari: de 17 a 19. 
Epoca del curs: febrero 
Durada: 6 lIi<;ons. 
Preu d'inscripció: 50 pessetes. 

-85-



BIOQUíMICA DE LA FERMENTACIÓ ALCOHO
LICA 1 DE LA CONTRACCIÓ MUSCULAR. 
Directors: A. PI I SUNYER I J. M. BELLIDO. 
Coflaboradors: KARL NEUBERG (Berlín-Dah
Iem) , A. V. HILL (Londres), O. MEYERHOF 
(Heidelberg), J. A. COLLAZO (Madrid)., C. PI 
SUNYER I BAYO, i S. OCHOA (Lon.dres). 

Esquemes classics de la fermentació alcoholica i de 
la contracció muscular. - Els treballs anteriors a 
Embden. _ El lactacidogen. - La, síntesi del glu
cogen. - Els cossos fosforats i nitrogenats que in
tervenen en la bioquímica del múscul. - Els fets 
nous i les noves hipotesis, en la bioquímica de les 
fermentacions i de la funció muscular. 

Treballs prdctics: Demostracions de les tecniques em
prades en les investigacions bioquímiques sobre els 
temes del curso 

Lloc: Institut . de Fisiologia. 
Horari: de 16 a 18. 
Epoca del curs: man; i abril. 
Durada: 15 lIi<;ons. 
Preu d'inscripció: 100 pessetes. 

VALORACIÓ FARMACODINAMICA DE LES DRO
GUES CARDIO 1 VASOMODIFICADORES. 
-Director: J. M. BELLIDO, proL numerario Col
laboradors: J. PI SUNYER I BAYO, J. RAVENTÓS 

M. FARRAN. 

Metodes de valoració de les preparacions de la digital. 
-Aplicacions de l'electrocardiografia a aquestes va
loracions. - M,etodes clínics: discussió. - Les dro
gues vasomodificadores: tecniques de valoració. 

Treballs fJractics: Demostracions. - Practica indivi
dual de les tecniques acceptades pel Comite d'Hi
giene de la Lliga de Nacions. 

Lloc: Institut de Fisiologia. 
H orari: de 16 a 18. 
Epoca del curs: desembre. 
DU1'ada: 10 lIi<;ons. 
Pre~¡ d'illscripció: 50 pessetes. 
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PARASITOLOGIA HUMANA.-Director: PERE Do
MINGO, praf. agregat. Col·laboradors PAU CAR
TAÑA. 

Parasitologia i entomologia de les malalties més fre
qüents al nostre país. 

Treballs practics: Consistiran en examens de sang, 
inoculacions i terapeutica experimental davant de 
les principals malalties parasitologiques. 

Lloc: Laboratori Municipal, Pavelló de malalties exo-
tiques. 

Horari: de 9 a I3. 
Epoca del curs: un mes. 
Prel~ d'inscripció: 25 pessetes. 

ANATOMIA PATOLOGICA. - Director: ÁNGEL A. 
FERRER CAGIGAL, prof. numerario CoHaboradors: 
L. CAUÍS i D. FERRER DE LA RIVA. 

Lesions macro 'i micrografiques del cervell: Congestió, 
edema, inflamació, abscés, quistos, neoplasies, escle-
rosi i encefalomalacies. -

N ecropsies, examen i interpretació diagnostica de pe
ces de }'Iuseu, estudis en el seu Arxiu de protocols. 
- Diagnostic i interpretació micrografica de prepa
racions microscopiques. - . Projeccions epidoscopi
que s i microgra.fiques. 

Lioc: Servei d'Histopatologia. 
Epoca del CftrS': els dos últims mesos.' 

LES NOVES ORIENTACIONS EN PATOLOGIA 
CARDíACA 1 RESPIRATORIA. - Director: 
FRANCESC FERRER SOLERVICENS, praf. numerario 
Co#aboradors: Drs. J. CODINA ALTÉS, J. SAN
LLEHÍ, GAMBÚS, P. CAMPS, JUNCOSA, i tot el 
personal de la clínica. 

Nous aven~os en electrocardiologia, tensiometria ar
terial i osciJ.lografia. - Radiologia cardiovascular. 
Les miocardiopaties i pericardiopaties. - Les en
docarditis evolutives. - El cor en les infeccions. 
- La hipertensió arterial. - Concepc'ions actuals 
sobre les característiques i la genesi deIs símpto
mes subjectius del cor i deIs vasos. - L'edema 
pulmonar mecanic i l'edema pulmonar inflamatori. 
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Infart hemorragic del pulmó. - EscIerosi pulmo
nar d'origen cardíaco - Les pleuresies i les fal
ses pleuresies deIs card'acs. - Les arteritis de la · 
pulmonar ¡ els seus aneurismes. - Exposició i estu
di de l'asma bronquial en la seva concepció moderna. 

Treballs pritctics :-EIs adients a les materies tracta-
des. 

Lloc: Clínica medica B. 
Horari: d'u a 13. 
Epoca del cltrs: octubre, novembre desembre. 
Durada: 30 lli.;ons. 
Pre~t d'inscripció: roo pessetes. 

PATOLOGIA MEDICA DEL RONYÓ. - Director: 
FRANCESC ESQuERDo, proL lliure. - Col:labo
radors: M. CORACHÁN, L. GUILERA, P. MARTÍ
NEZ GARcÍA, E. FERNÁNDEZ PELLICER, V. COM
PAÑ,F. BORDAS, A. ROCHA, L. ,CARRASCO, J. M. 
SIMARRO, M. VIERA, P. TARRÉS, M. CORACHÁN 
LLORT, P. ESQuERDO i P. DURAN 1 MUNDÓ. 

Nocions anatomiques i fisiologiques. - Els grans sín
dromes renals. - Patologia especial. - EIs metodes 
d'investigació i significació clínica deIs seus resul
tats. - Determinacions a efectuar en el Laboratori. 

Horari: a les 9'30 del matí. 
Epoca del curs: del 19 d'octubre al 30 de novembre. 
Preu d'inscripció: SO ptes. 

CLíNICA MEDICA DE LES MALAL TIES DE 
L'APARELL CIRCULATORI. - Director: 
FRANCESC ESQUERDo. 

Els detall s d'aquest curs es publicaran oportunament. 
Epoca del c~lrs: del 13. de novembre al Ir. de desembre. 

PROCESSOS ULCEROSOS DE LES CAMES.
REUNIÓ DERMATO - OFTALMOLOGICA 
(TABES ALTES.-HERPES RECIDIVANT 
PALPEBRAL).-Director: ]AUME PEYRÍ, pro
fessor numerl,lri. 
Horari: d'u a 12. 

Epoca del curs: abril. 
. Durada: 10 dies. 
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CIRURGIA 1 ORTOPEDIA INFANTIL PER A ES
PECIALITATS. - Director: GREGORI VIDAL 
]ORDANA, Prof. numerario Col·laboradors: TOR
RES, MARTÍNEZ MORENo, STEEGMAN, ARIAS, FAL
CON, SUBIRANA. 

Generalitats. - Anestesia. - Atencions general s en els 
nens. - Dietetica en els lactants operats. - In
tervencions en els afectats de tares constitucionals. 
Cirurgia de les deformacions congenites. - Cirur
gia d~ls processos locals de les vies altes respirató
ries i digestives. - Tractament quirúrgic de la 
tuberculosi pulmonar. - Processos abdominal s qui
rúrgics de la infancia. - Processos quirúrgics in
fantils de l'aparell uro-genitaL-Estudi de les des
viacions raquídies. - Tl1berculosi óssia i articular 
Cirurgia i ortopedia de les extremitats. -- Tracta
ment quirúrgic i ortopedic de les malalties ner
vioses de la infancia. - Tumors en els nens. 
Tractament quirúrgic i ortopedic de la paralisi es
pinal infantil. 

Treballs practics: Cures quirúrgiq,ues, assistencia a les 
intervencions que es practiquin, examen c1ínic i ra
diológic de malalts. - Interpretació de c1ixés ra
diológics. ---< Exploracions conwlementaries: exa
mens eJectrics. Practiques de construcció i coJ.1oca
ció d'aparells ortopedics, etc. 

Lloc: Clínica Pediatrica. 
Horari: de 10 a J3. 
Epoca del curs: mar<;; ¡abril. 
Durada: dos mesos. 
Preu d'inscripció: SO pessetes. 

TRASTORNS NUTRITIUS DEL LACTANT. -
Director: GREGORI VIDAL ]ORDANA, prof. nu
merari. Co1:laboradors: Buxó, SALA, BLASI, AL
CALDE, TORRES, SOLER, MARTÍNEZ FRAILE, BER
DALA, TEIXIDÓ, BASSAS. 

Generalitats. - Estudis del lactant. - Classificacíons. 
Estl1di clínic i patogenic de cada una de les moda
litats de trastorn nutritiu. - Avitaminosi. ~ Trac
tament diete tic d'aquests trastorns. 

Treballs practics: Examen de malalts, estudi de les re
accions en l'alimentació, corbes de pes. - Determi-
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nacions especiatitzades de laboratori, preparació d'a
liments especials, etc. 

Lloc: Clínica Pediittrica. 
Horari: de 10 a 13. 
Epoca del C1!rs: julio!. 

Durada: un mes. 
Preu d'inscripció: 50 pessetes. 

CIRURGIA D'URGENCIA 1 TRAUMATOLOGIA. 
Director: A. TRIAS, prof numerario - Cotlabo~ 

radors: F. DOMENECH I ALSINA, praf. auxiliar, 
V. FERR . .\NDIZ, F. GIMENO, E. PONS i J. USUA, 
metges de guardia de I'Hospital Clínico 

Consistid. en Ili¡;ons c1íniques i sessions operatories 
aprofitant els malalts traumatics i d'urgencia de 
I'Hospital Clínico - El nombre d'alumnes sera ti
mitat. - Les sessions seran biquotidianes. 

Horari: a les 12 i a les 18. 

Epoca del curs: genero 
Durada: tres setmanes. 
Preu d'inscripció: 25 pessetes per als estudiants i SO per 

als metges. 

EXPLORA CIÓ DEL TUB DIGESTIU 1 ORIEN
TACIÓ DIAGNOSTICA. Directors: A. TRIAS, 
prof. numerari i MÁRrus CORTES I LLADó, met
ge del Dispensari de malalties de l'aparell di
gestiu. CoZ,laboradors: ANTONI CARDONER, FER
RAN CASADESÚS, RAMON CÓRDOBA, FREDERIC 
DURAN, AGUSTÍ GÓMEZ, ALEXANDRE LEÓN, 
FRANCESC MARTÍNEZ RIBERA, FRANCESC Mo
RER, PERE PUJO!, i TEODOR TORNER. 

Constara de dues parts: una en que s'exposaran els co
neixements teorics i practics sobre el tema en qües
tió, i una altra en que es faran aplicacions pura
ment practiques, consideracions sobre casos c1ínics 
interessants de la visita i assistencia a la sala d'o
peracions de la clínica. 

Tots els alumnes inscrits tindran dret a assistir a la vi
sita del Dispensari, ai .. <Í com també al laboratori 
d'analisis i als examens radiologics i endoscOpic·s. 

Primera par t.-Idees directrius de I'estudi d'un suposat 
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malalt de I'aparell digestiu. - Exploració radiolo
gica. - Exploració radiologica deIs budells. - Ana
lisi del contingut ga~tric. - Sondatge gastric. -
sondatge duodenal. - L'aparell hepatobiliar en les 
seves relacions amb el tub digestiu. - Examen co
prologic. - Exploració de I'esofag. - Examen de 
la regió anorectosigmoide. _ La laparotomia ex
ploradora. 

Segona parl.-Notes sobre la sensibilitat visceral. -
Punts sensibles abdominals. Le~ irradiacions. - EIs 
ois i el vomit: · Les hematemesis i les melenes. Les 
hemorragies ocultes del tub digestiu.-Localització 
d'una tumoració abdominal. - Patologia radiologi
ca deis intestins. Duode.-Patologia radiologica de 
I'estómac. - Diagnostic radiologic deIs síndromes 
de la fossa ilíaca dreta.-Diagnostic diferencial deis 
estrenyiments. - Diagnostic diferencial entre l'ulcus 
i cranC: gastrics i les dispepsies secundaries.-Diag
nostic diferencial de les icterícies. 

L/oc: Dispensari de Malalties de l' Aparell Digestiu, anex 
a la Clínica quirúrgica del prof. Antoni Trias. 

Horari: de 8 a 10. 

Epoca del CltYS: febrer, mar¡;, abril i maigo 
Preu d'inscripció: 50 ptes. 

CURS DE TERAPEUTICA DE LES MALALTIES 
DE L'APARELL DIGESTIU.-Directors: A. 
TRIAS, prof. numerari; A. GÓMEZ 1 GÓMEZ i F. 
MORER I RAMON, metges del Dispensari de l'a
parell digestiu. Co1:laboradors: R. CÓRDOBA, M. 
CORTES 1 LLADó, A. LEÓN. 

:::"'es característiques deIs treballs pr:lctics són igual s 
que les de I'anterior. 

Tractament medic de I'ulcus gastroduodenal. Indica
cions quirúrgiques. - Cirurgia éle l'ulcus gastroduo
den a! : - Cirurgia del cranc gastric. - Tractament 
deIs síndromes gastrics no organics. - Tractament 
del síndrome diarrea. _ Tractament del síndrome 
constipació. - Estat actual de la terapeutica de les 
colitis. El síndrome enterorenal. - Tractament me
dic de les afeccions vesiculars. - Indicacions quirúr
giques. - Cirurgia biliar. - Terapeutica de les he
patitis simples i cirro tiques. - Tractament deIs .oín- · 
dromes ano-recta!s. 
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Lloc: Dispensari de Malalties de J' AparelJ Digestiu, anex 
a la CI;nica Quirúrgica del prof. Antoni Trias. 

Horari: a les 8. 
Epoca del curs: maig i juny. 
Durada: Un mes. 
Prelt d'inscripció: 30 ptes. 
Inscripció als dos cursets de Digestius: 60 ptes. 
El nombre d'alumnes queda limitat a 12. 

CIRURGIA ABDOMINAL.-Director: MANUEL CO

RACRÁN, prof. lliure. Coblaboradors: E. RIBAS, 

F. GALLART MONÉS, F. ESQUERDO, L. BosCR 

AVILÉS, F. TERRADES, A. CATALINA, V. JUARIS

TI, L. CIVIT LLOBET, V. COMPAÑ, M. CORA

CHÁN LLORT, F. COTS, M. MALDONADO, J. PI
FIGUERAS, J. PRIM, J. RAMENTOL, A. ROCHA, 

J. TRUETA, J. Vn,ARDELL. 

Gastritis i tl1cus. _ Indicacions i tecnica de la gastrec
tomia - Interpretatció deIs símptomes de la con tu
sió abdominal eom a fonament de la seva terapeu
tica. - Sífilis i cranc de J'aparell digestiu. - Apen
dicitis croniques. - N eoplásies del colon. - N eu
rofibromatosi abdominal. - Hepatitis quirúrgiques. 
Ca!culs del coledoc. - Quistos hidat'dics del fetge ." 
Explora ció funcional del pancreas. - Estudi quirúr
gic de les pancreatitis. - Malalties quirúrgiques de 
la melsa. - Tractament de la peritonitis aguda di
fusa. - L' estenosi rectal inflamatoria.-Tractaments 
medies en cirurgia digestiva. - Diatermia, raigs in
fraroigs i ultra violats; llurs aplicacions en cirurgia 
abdominal. - El síndrome vesical en les afeccions 
ginecologiques. - Les crisis azotemiques post-ope
ratories. 

Lli(ons i:lín.iq7~es: Visita a les Infermeries i Dispensaris 
adscrits al servei (dimarts, dijous i dissabtes, a les 
8 del matí) . 

Els mateixos dies i després de la lli<;ó clínica, se'ssions 
de tecnica quirúrgica abdominal. 

Practica: Sessions operatories (dilluns, dimecres i di
vendres, a les 8 del mat;). A la tarda, al Laboratori 
de Cirurgia experimental, els alumnes podran efec
tuar les intervencions més importants de Cirurgia ab
dominal. 
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TRACTAMENT DE FRACTURES.-Director: ]OA
QUIM TRIAS, prof. numerario Coblaborador: Doc
tor J. JIMENO. 

Tractament de fractures del raquis i els membres. 
L'ordre dependri't deIs malalts que es vegin. 
Treballs practics: Examen de malalts existents i de ra-

diografies (interpretació). L1ur desenrotllament. 
Lloc: Servei de Cirurgia. 
Horari: d ' II a 1. 

Epoca: gener i febrero 
Durada: 40 dies. 
Preu d'insúipció: 50 ptes. 

MALALTIES DE LES VIES URINARIES.-Direc
tor: JOSEP M. BARTRINA, prof. numerario Col-· 
laboradors: LLUÍS BARTRINA i J. LENTINI. 

Diagnostic i tractament de les malalties de l'orina. -
Diagnostic dif~rencial de les malalties de la bufeta 
urinaria. - Diagnostic diferencial de les malalties 
del ronyó i l'ureter. 

Treballs practics: Uretroscopies. - Tractament ure
troscopic de les uretritis. - Uretro-cistoscopies. -
Cistoscopies. - Cateterisme ureteral. - Uretro-cis
tografies. - Pielografies ascendents i descendents.
Pielo-uretero-cistografia endovenosa. - Tractaments 
endoscopics per tumors. - Rentat de les vesÍcules 
seminals. - Assistencia a les operacions. 

Lloc: Clínica de la Facultat. 
Horari: de 9 a 12. 

Epoca del curs: maig i juny. 
Durada: 45 dies. 
Preu d'inscri/>(:ió: 25 ptes. 

PATOLOGIA DIGESTIVA. - Director: JOSEP M.a 
BARTRINA, prof. numerario Coflaboradors: LLUÍS 
BAR TRINA i J. LENTINI. 

Diagnostic diferencial entre l'u1cus i el cranc gastric i' 
les altres malalties amb que pot confondre's.-Diag
nóstic de les malalties més corrents del colon i recte. 
Diagnóstic . i indicacions operatories en les malalties 
de les vies biliars. 

Treballs practics: Radioscopies. - Diagnostic radio-
grafic i metodes a emprar. - Analisi de sucs gas
tric i duodenal. - Examens coprologics. _ Anus-
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COpla i rectoscopia. - Tractament endoscopic. -
Visita i exploració de malalts al dispensari i a la 

. clínica. - Assistencia a operacions. 
Llac: Clínica de la Facultat. 
Horari: de ,9 a 12. 

Epoca del curs: juliol i agosto 
D1trada: 26 di~s. 
Preu d'inscripció: 25 ptes. 

OBSTETRíCIA.-Director: PERE NUBIOLA, prof. nu
merari. Col:laboradors: MuÑoz, AGUSTÍ, ARNA

LOT, YÁÑEZ i altres metges assistents a la Clí

nica. 
Hormones sexuals. - Analgesia tocologica i anestesia 

regional. - Fórmules leucocitaries en els diversos 
estats gravids. - Patologia de I'organ placentari.
Estudi anatomic i c1ínic de I'hematoma retroplacen
tari. - Estudi global i parcel.Jari de la sífilis en estat 
gravid. - Anatomia patologica/ i bacteriologica de 
les infeccions puerperals. 

Treballs pri'ictics: A més d'una assistenc'ia a totes les 
seccions de la clínica, la formació d'una te si de tre
ball personal respecte a un assumpte obstetric. 

Llac: Clínica d'Obstetrícia. 
Epoca del curs: Tot l'any, especialment els mesos de mar<; 

i abril. 
Durada: tres semestres. 
Horari: De 8 a II del matÍ i les hores que interessi de 

la resta del dia. 
Preus d'inscripció: Els consignats en els cursos anterior s 

j a realitzats: o sia. 50 ptes. per semestre, a més de 
les despeses que ocasionin els treballs personals. 

DESPLA<;AMENTS DELS GENIT ALS FEMENINS. 
Director: Dr. FRANCESC TERRADES, prof. auxi
liar, encarregat de curs. , Col:laboradors: PON

]OAN, VANRELL, CASANELLAS, LLUCH, TERRA

DES, TINTORÉ. 

Composicióde la pelvis de la dona. -- Dinamica pel
viana. - Despla<;aments parcials alts. Flexions i 
versions uterines. - Desplao;aments parcial s baixos. 
Cistocel. Rectocel. Prolapse uterÍ. - Profilaxia. -
Esquin<; del perineu. 
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Treballs prdctics: presentació, diagnostic i tractament 
deIs diversos casos. 

L/oc: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
Epoca del curs: mar~ i abril. . 
Durada: e1s mesos esmentats a raó de dues lIi~ons set

manals. 
Horari: de 9 a II. 

Preus d'inscripció: 50 ptes. 

CLíNICA, ANATOMIA PATOLOGICA 1 TERA
PEUTICA OFTALMOLOGIQUES (per a es
pecialistes) .- I. BARRAQUER, prof. lliure. 

Presentació de casos c1ínics amb consideracions d'ordre 
teoric i practico _ Diversos metodes d'exploració. 
Tecnica quirúrgica. - Estat general del pacient per 
a fonamentar l'etiologia i terapeutica. - Anatomia 
patologica. - Projeccions de preparacions micros
copiques amb comentaris. 

Treballs prdctics: Exploració de malalts. - Coopera
ció en els actes quirúrgics. - Practiques de Labo
ratori. 

H orari : de 9 a 11. 

Epoca: febrer, mar~ i abril. 
Durada: 50 lIic;ons .• 
L/oc: Departament d'Oftalmologia a l'HospjÍtal de la 

Santa Creu i Sant Pau. 

CLíNICA, ANATOMIA PATOLOGICA 1 TERA
PEUTICA OFTALMOLOGIQUES (per a met
ges no oculistes) .-I. BARRAQUER, prof. lliure. 

L1i<;ons c1íniques per a remarcar la importancia que 
enclou el coneixement i tractament de l' estat gene
ral del pacient per mitja de l'oculista i de les alte
racions oftalmologiques que ajuden el c1ínic en el 
coneixement de gran nombre de malalties generals. 

Treballs prdctics: Practica de les exploracions més 
indispensables. - Practica d'execució de tractaments 
que I'oftalmoleg encarrega al metge general. 

Horari: de 9 a 12. 

Epoca: febrer, mar~ i abril. 
Durada: 12 lli<;ons. 
Lloc: Departament d'Oftalmologia a l'Hospital de la 

Santa Creu i Sant Pau. 
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PATOLOGIA 'VASCULAR DE LA RETINA. -
]. GÓMEZ MÁRQUEz, proL lliure. 

Anatomofisiologia deIs vasos retinians. _ Llur estudi 
oftalmoscopic en estat normal i interpretació de les 
variacions fisiologiques de llur aspecte. - Tensió 
arterial retiniana. - La seva determinació en sub
jectes normals. - Pressió venosa retiniana normal. 
- La seva mesura. - Hiper i hipotensió arterial 
retiniana. - El seu valor semiologic. - Els angios
p8smes retinians. - Periflebitis, trombo si de les 
venes retinianes. - Malalties retinianes amb predo
mini de les lesions vasculars. - Valor semiologic 
de les vasculosis retinianes. - Valor semiologic dc
les alteracions tensionals deIs vasos retinians. 

Treballs prdctics: Estudi deIs malalts amb vasculosis 
retinianes que acudeixin al Dispensari, i exercicis de 
determinació de la pressió sanguínia en els vasos 
retinians. 

H orari: de 9 al!. 

Epoca: abril. 
Durada: !O dies. 
Lloc : Secció d'Oftalmologia de l'Hospital del Sagrat 

Coro 
Preu d'inscripció: 50 pessetes. 

HIGIENE I SANITAT.-Director: ANTONI SALVAT 1 

NAVARRO, prof. numer~ri. 
Higiene urbana, social (professional i del treball, prin

cipalment). Desinfecció. Epidemiologia. Geografia me
dica d'Espanya, Catalunya" i territoris de sobirania i 
de Protectorat espanyols. Demografia ¡Estadística. 

Enguany es procurara diferenciar aquest ensenyament 
en dues orientacions: Epidemiologia (amb la profi
laxi específica) i Higiene social. 

Lloc: Facultat de Medicina. Institut Municipal d'Higiene. 
Laboratori Municipal. Pare de desinfecció. Hospital 
d'infecciosos. . 

Horari: de 8 a JI. 

Durada: 40 sessions. 
Preus d'inscripció: 50 ptes. 

MEDICINA LEGAL I PSIQUIATRIA FORENSE. 
Director: MANUEL SAFORCADA, prof. numerario 
CoHaboradors: PERIS, COROLEU. 

Intensificació del curs general. 
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Lloc: catedra de Medicina Legal. DipOsit Judicial Ma-· 
nicomis. 

Epoca de! curs: mar¡; i abril. 
Horari: d' Il a 13, 
Durada: 30 lli<;;ons, 

OTO-RINO-LARINGOLOGIA. - Director: FERRAN 

CASADESÚS, prof. numerario e ol-laboradors : Su

ÑÉ 1 MEDAN, CANALETA. 

Exploració de malalts i llur tractament medic sota la 
direcció del Cap del Dispensari. Petites interven
cions a practicar pels deixebles. 

Assistencia a les grans intervencions practicades pel pro
fessor o I'ajudant de catedra. 

Cures i tractaments post-operatoris, a carrec deIs dei
xebles. 

Conferencies i un o més cursos monografics. 
Llac: Servei d'otorinolaringologia. 
Epoca del curs: d'octubre a julio!. 
H orari: de 9 a 14, diaria. 
Durada: 60 sessions. 
Preus d'inscripció: 50 ptes. 

PSIQUIATRIA.·-Director: EMILI MIRA, professor 
agregat. e o1:laboradors : els ajudants i els doctor s 
STRAUSS (Heidelberg), AUERBACH (Berlín) i 
WERNER WOLFF (Berlín ). 

Caracterologia. - Psiconeurosi i organoneurosi. - Es
tat actual de les teories patogeniques del grup de 
les esquizofrenies. 

Lloc: Clínica Psiquiiltrica i Institut Pskotecnic. 
Preus d'inscripció: Entre 10 ¡ 50 ptes. 

UROLOGIA.-Director: SALVADOR GIL VERNET, pro
fessor numerario 

Exploració funcional del ronyó : Anatomia microsco
pica del ronyó, innervació del rOl1yó. Fisiologia del 
ronyó, mecanisme de la secreció rena1.-Evo!ució 
de I'exploració del ronyó.-Exploració de la funció 
global del ronyó.-Exploració funcional deIs ronyons 
separats.-Pronóstic des del punt de vista medie i 
quirúrgico 

Treballs practics: Cateterisme ureteral. Analisis d'or:i
na supurada. Pielografia endovenosa. Practica i in
terpretació de pielografia. 
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Proves de l'índigo-carmí, fenosulfoptaleina. 
Lloc: Clínica d'D ro!ogia. 
Epoca del Ctlt·s: mare;o 
Durada: 20 IJie;ons. 
Horari: d'II a 12 . 

.Preu d'inscripció: SO pessetes. 

TISIOLOGIA. BACIL' LEMIA TUBERCULOSA.
Director: LLUÍ SAYÉ, prof. numerario CoHabo~ 
radors: Drs. BOQUET 1 VALTIS (Institut Pasteur 
de París), PITTALUGA (Madrid), MANUEL TA
PIA (Madrid) , GARcÍA ALONSO (Santander) , 
PEYRÍ (Barcelona), FERRANDO (Barcelona), Do
MINGO (Barcelona), VILARDELL (Barcelona). 

BOQUET: La baciJ.lemia tuberculosa experimental.-V AL

TIS: BaciJ.lemia i ultravirUS.-SÁENz: Resultats ob
tinguts amb l'estudi deIs nous metodes per a la in
vestigació de la baCiJ.lemia.-DoMINGO: Resuhats ob
tinguts amb el metode de LOwenste:n.-PITTALUGA: 

La sang a la bacil·lemia.-TAPIA: Formes c1íniques de : 
granúlia.-GARcIA ALoNso: Resultat de l'examen pul
monar en els casos de tuberculosi extrapulmonar. -
PEVRÍ: Tuberculosi cutania. - FERRANDo: Tubercu
lo si laríngia i pulmonar.-VILARDELL: El problema 
c1ínic de les colitis i colitis tuberculoses.-SAvÉ: 
Anatomia patológica, patologia, diagnóstic i tracta
ment de la tuberculosi hematógena. Localitzacions 
extrapulmonars i baciHemia: problemes derivats deIs 
nous estudis sobre la bac¡¡'¡emia i el reumatisme, co· 
rea, oftalmia simpatica, etc. 

Treballs practics: Demostracions al Laboratori muni
Cipal pel Dr. PERE DOMINGO, de la tecnica d'inves
tigació de la baciUemia.-Pel Dr. SÁENZ, de la tec
ni ca de les microcultures i al servei de malalts amb 
processos bacili.emics. 

Lloc: Servei d' Assistencia (Radas. 24). 
Epoca del ' curs: genero 
Du.rada: 12 sessions. 
Horari: de 9 a 12. 
Preu d'inscripció: SO ·ptes. per a metges; 5 ptes. per a 

estndiants'. 

COL' LAPSOTER.APIA 1 RETRACTILOTERÁPIA 
QUIRÚRGIQUES.- ]ACINT RAVENTÓS, prof. 
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lliure. Coz,zaboradors: CARALPS, DARGALLO, MOL
TÓ i BALLESTER. 
L/oc: Servei de Tisiologia de I'Hospital <le la Santa Creu 

i Sant Pau. 
Epoca del curs: abril. 
Durada: 16 sessions. 
Horari: de 9 a n. 

CANCEROLOGIA.--·Director: VICEN<; CARULLA, pro~ 
fessor agregat. Coz.laboradors: RIO ORTEGA (Ma
drid), CUEVAS, BOFILL-DEULOFEU i GUILERA 
(LLUÍS). 

Etiologia del cranc : consideracions d'ordre biologic ge
neral. 

El cranc experimental: el cranc del quitra i per em
pelts. 

Serologia del cranc: comentaris practics sobre les reac
dons diagnostiques més cOl1egudes. 

Historia del cranc: consideracions sobre c1assificació 
deIs tumors en relació al pronostic i al tractament; 
els tumors malignes del teixit nerviós; cultiu de 
teixits neoplasics. 

Tractament del cranc : orientaeions c1íniques per a de
duir-ne I'orientació terapeutica. 

Trl!ball.~ practics: Al Laboratori de Cance~ologia; de 
cara.cter practic, realitzant les experiencies amb eh 
animals pl"eviament preparats amb irritaci;) per qui
tra i empelts. Les reaccions seran també realítza
des practicament, i semblantment altres parts de'. 
programa. 

Lloc: Laboratori de Cancerología experimental de la 
FacuItat. 

Homri: d'II a 12. 

Epoca del curs: febrero 
Durada: 25 lli<;ons. 
Preus d'inscripció: 25 pessetes. 

DIABETIS 1 HIPERTIROIDISME.-- Director: R. 
CARRASCO 1 FORMIGUERA, Prof. encarregat de 
curso Col·laboradors: ]. PI SUNYER 1 BAYO, A. 
FOLCH, P. CAMPS. 

Fisiopatologia de la nutrició, conceptes generals. 
Fisiopatologia de la ruabetis: simptomatologia, formes 

clíniques, diagnostic i pronostico 
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Tractament: establiment del reglm. Insulina. Compli
cacions. Hipertiroidisme: metabolisme. basal i me
tabolisme total: 
Simptomatologia: formes c1íniques. Evo!ució. Pro
nostic i diagnostico Tractament. 

Treballs practics: Presenta.ció de casos c1ínic's; discus
sió. Discussió de problemes de fisiopatologia. 

Lloc: Clínica Terap.eutica de la Facultat. 
Horari: (dilluns, dimecres, divendres i dissabtes). 7'30. 

(Treballs pra.ctics), 6. 
Epoca: 14 de novembre a 12 de desembre. 
Preu d'inscripció: SO ptes.; hi haura tres matrícules gra

tuites. 

FONAMENTS FISIOLÜGICS 1 PATOLÜGICS DE 
LA METABOLIMETRIA CLíNICA.-Direc
tor: R . CARRASCO I FORMIGUERA, pro( encarrc
gat de curso 

Metabolisme total; metabolisme basal. Faclors que de
terminen les seves variacions. Fonaments típics de 
la metabolimetria indirecta. Valor c1ínic de les de
terminacions metabolimetriques. 

Lloc: Institut de Fisiologia. 
Horari: él les 7'30 
Epoca: no~embre. 
Durada: tres lIio;ons a partir de l'II de novembre. 

ACTINOTERAPIA.-Direcció: VICENC; CARULLA, pro
fessor agregat. CoUaboradors: SAIDMAN, CUE-
VAS I ROCA. 

Actinoterapia racional: Historia del raigs infra-roigs, 
ultraviolats i espectre solar.-Estudi d'instrumental, 
espectrografia, mitjans de mesura, indicacions i tec
niques. 

Treballs prdctics: Aplicacions c1íniques de I'actinote-
rapia. 

Lloc : Departament de terapeutica física. 
Epoca: abril. 
Horari: II a 12. 

Durada: 15 lIio;ons. 
Preu d'inscripció: 25 pessetes. 

LíQUID CEFALO-RAQUIDI' ANALlSI 1 SEMIo.
LOGIA. - Director: BEL'LARMÍ RODRÍGUEZ 
ARIAS, prof. agregat. 
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Treballs prdctics: Amllisis del Iíquid. Iniciació d'inves~ 
tigacions relacionades amb aquesta cjüestió. 

Horari: d'n a J4. 
Epoca del curs: febrer i mar<;. 
Dies lectius: 10. 
Preu d'inscripció: 50 pessetes. 

MALARIOTERAPIA. TECNICA, INDICACIONS I 
RESULTATS. - Director' BEL"LARMÍ RODRÍ
GUEZ ARIAS, prof. agregat. 

Treballs prdctics: Inoculació de la malaria i examen 
deIs malalts tractats. 

Horari: d'n a 14. 
Epoca del ClIrs: febrer i mar<;. 
Dies lectius: 10. 

TERAPEUTICA 1 TECNICA QUIRÚRGICA.-Di
rector: JOAN PUIG SUREDA, prof. agregat. 

Tecnica i crítica de les operacions en I'aparell digestiu. 
Treballs practics: A les sales d' operacions, vivisecció 

j necropsia. 

COMENTARIS SOBRE HISTORIA DE LA MEDI
CINA.-Director: J PI SUNYER BAYO, prof. au
xiliar. 

Paracels. - La circulació de la sango - Els orígens del 
metode experimental. - Oxigen i respirac'Íó. - La 

vacuna portada a America. - Cervera i la Medi-
cina Catalana. . 

Lloc: Academia de Medicina. 
Epoca: mar<;. 
Horari: a les 19. 
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REGIM DELS AjUDANTS 

DE LA FACULTAT 





l.~La funció dels Ajudants és doble: a) Intervenció directa 
en l'ensenyament teoric o practic, d'acord amb el profes
sor, i b) CoHaboració durant tot l'any en el treball nor
mal de la Clínica o Laboratori corresponent. 

Per al ¿ompliment de la primera funció, l'Ajudant 
intervindril en les lli~ons practiques, preparara el mate
rial necessari per als cursos i podril assumir, quan el 
professor ho cregui convenient, la plena responsabilitat 
d'una part del programa o deIs treballs a realitzar_ 

Per al compliment de la segona funció ajudaril als 
treballs normals: visita, dispensari i laboratori, del ser
vei corresponent; ·ordenació d'arxius, etc., i coUabo
rara en els treballs d'investigació que es realitzin. Podril 
també emprendre altres treballs independentment, d'a
cord amb el professor i seguint les directrius general s del 
treball del Servei on estigui adscrito 

2.- Els Ajudants seran nomenats per Concurs-oposiciÓ. Per a 
prendre-hi part seril indispensable que hagin passat més 
de dos anys i menys de dotze des de la data de l'últim 
examen de l'aspirant a la Facultat, llevat de la provisió 

-105 -



per primera vegada del carrec d'Ajudant de qualsevol 
Catedra, en el qual cas podra concursar-hi encara que ha
gin transcorregut més de dotze anys. El temps es comp
tara a partir de la data de la convocatoria del Concurso 

3.-Els nomenaments d'Ajudants seran per cinc anys, pror
rogables a cinc més, a proposta del professor corres po
nent o a petició de l'interessat. El Claustre fara un estu
di detingut de les publicacions i serveis que presenti, i la 
proposta haura d'ésser aprovada per les dues terceres 
parts deIs votants assistents a la Junta de la Facultat. 
Després de deu anys de servei, en cas que la Facultat 
hagi acordat la prorroga, o després de cinc, si la pror
roga no ha estat proposada o acordada, l'Ajudant sor
tint no podra prendre part a cap nou Concurs-oposició 
per a ajudantia, de la mateixa materia o d'una altra 
dintre la Facultat de Medicina. Podra, en canvi, si els 
seus merits i serveis l'en fan creditor, passar a altres ca
tegories superiors del Professorat, segons les normes pre
vistes per l'Estatut de la Universitat i les qUe dicti opor
tunament la Facultat. 

4.-Per a la valoració deIs merits, que la Cornissió haunl de 
fer constar en acta abans de comen~ar els exercicis pú
blics, es seguira el següent ordre de prelació. 

a) Treballs d'investigació i publicacions, si n'hi ha. 
La Comissió, en cada cas, fara un estudi acurat del va
lor científic deIs treballs presentats i del procediment pel 
qual han estat realitzats. 

b) Superioritat de títols i de carrecs exercits, espe
cialment a la Universitat. 

c) Expedient academic i cursos especial s a. que s'ha
gi assistit. 

Els merits es valoraran, en general, atenent 1'0-
rientaeió de l'aspirant vers la materia de que es tracti. 
Podran, per tant, ésser A judants els Llicenciats d' aItres 
FacuItats quan 11urs activitats s'hagin dirigít a la ma
teria objecte del Concurso 
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5.-EI Concurs-oposició per a la designació deIs Ajudants 
constara de tres exercicis: ' -

a) Exercici escrit, consistent a desenrotllar dos te
mes doctrinals derivats del contingut d'una lli~ó elegida 
per la Comissió entre sis, tretes a la sort, del programa 
hasic de la materia. Cada J utge donara el seu informe 
sobre els treballs escrits, en un full que s'afegira a 
l'arxiu del Concurs-oposició. El concursant disposara de 
quatre hores, com a maxim, per a desenrotlIar ambdós 
temes. 

b) Exposició oral d'un tema triat entre tres, trets a 
la sort, del programa de la materia corresponent. L' opo- ' 
sitor podril demanar la documentació bibliografica que 
cregui convenient i preparar l'exposició durant dues ho
res. L'exposició del tema durara de trenta a quaranta 
minuts. 

c) Exercici practic, fixat lliurement per la Comis
sió, podra desdoblar-se si aquesta ho jutja convenient. 
El tipus de l'exercici practic a realitzar sera comunicat 
als opositors en comen~ar el primer exercici. 

En cap cas no podran fer-se exercicis complementaris. 
La Comissió acordara una proposta unipersonal que 

elevara al Claustre. 

6.-Les Comissions que dirigiran el Concurs-oposició i faran 
les propostes seran nomenades pel Claustre de la Facul
tat i estaran constituIdes per cinc V ocals: tres professors 
numeraris, agregats o lliures, de la materia o de materies 
afins; un professor auxiliar, mentre n'hi hagi, i un Aju
dant, necessariament de la materia de la vacant, que ac
tuanl com a Secretario Quan no hi hagi cap Auxiliar o 
Ajudant de la materia, les Comissions estaran formades 
per cinc professors en les condicions esmentades. 

Disposicions adáicionals 

A. La Facultat procurad. qUe el nombre d'Ajudants 
sigui d'un per a cada materia i trenta alumnes, segons el 
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terme mitja d'alumnes dels últims cinc anys. Per als en
senyaments d'especialitats noves es proposara el nombre 
adequat a les necessitats del servei. 

B. La Universitat procurara retribuir convenient
ment els Ajudants com més avüit millor, pero de moment 
es considerara indispensable que hi hagi consignació pres
supostaria almenys per a un Ajudant en cada materia. 
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L'OBRA ANTITUBERCULOSA 

A LA UNIVERSIT AT . 





Durant el curs 1933-34 comen~aran els treballs per a or
ganitzar en un esdevenidor próxim, en forma completa, la 
lluita antituberculosa a la Universitat Autónoma. Als Es
tats Units, a Alemanya, a Escandinavia i a Fran~a, on es fa 
en algunes Universitats el reconeixement sistematic de tots 
els alumnes amb aquest fi, els resultats han estat els se
güents: De l'un al dos per cent tenen processos tuberculosos 
ignorats més o menys greus. Del setze al vint per cent tenen 
lesions tuberculoses d'infancia practicament guarides, peró 
necessiten ésser examinades periódicament per sorpren
dre'n el possible despertar i per tractar-les tot seguit, i evi
tar així que condueixin a la tisi. Un tres per cent d'estu
diants tenen malalties diverses, també gairebé sempre ig
norades (cor, aparell digestiu, etc.). A Catalunya, on la 
freqüimcia de la tuberculosi, especialment entre els jo
ves, és més gran que en els palsos esmentats, les nos
tres xifres han d'ésser més elevades. 1 fins que les coneguem 
tan exactament com sigui possible no podrem establir els 
límits de l' obra a realitzar en el futur próximo 

Aquest any es comen~ara 1'obra antituberculosa a la Uni
versitat fent: 
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Ir. L'examen clÍnic a tots els alumnes d'ingrés i deIs 
tres primers cursos de Medicina. El reconeixement compren· 
dnl la historia patologica familiar i personal, i l'examen 
del pit amb radioscopia i radiografia en tots els casos en que 
sigui necessario Els examens es faran al Dispensari de la 
Facultat de Medicina, disposat especialment per a aquest fi 
i sota la direcció del professor de Tisiologia, doctor UuÍs 
Sayé. 

Sera lliurada a l'alumne una fitxa sanitaria de tuberculo· 
si on es resumiran els resultats deIs examens que li hagin 
estat practicats perque puguin ésser utilitzats pel seu metge. 
Quan un alumne d'ingrés sigui reconegut malalt portador 
de lesions tuberculoses evolutives no podra ésser definiti
vament admes per la Universitat fins que estigui guarit. 

2n. EIs alumnes portadors de lesions tuberculoses be
nignes, previa autorització .de llur metge, podran ésser 
tractats ambulatoriament i gratuitament al Dispensari de 
la Facultat. 

En cursos ulteriors, el reconeixement deIs alumnes s'es
tendra progressivament a tots els de la Universitat, i es 
completara l' obra amb la construcció d'un Sanatori Uní
versitari i altres institucions d' observació per casos dub
tosos i per a convalescents, on es realitzanl una tasca peda
gogica amb cursos, conferencies, etc. 

EIs alumnes pobres de la Universitat que no siguin d'in
grés o deIs tres primers cursos de Medicina i que vulguin 
ésser reconeguts al Dispensari de la Facultat de Medicina, 
seran examinats gratuitament. EIs altres que hi acudeixin 
voluntariament també tindran dret a la visita gratuita; pero, 
si cal practicar-los la radiografia, hauran de pagar la quan
titat mínima indicada per a aquest fi pel "Sindicat de Met; 
ges de Catalunya". 

Per subvenir a les despeses de l' obra antituberculosa de 
la Universitat Autonoma durant el curs 1933-34 els alum
nes d'ingrés i deIs tres primers cursos de Medicina hauran 
de pagar un suplement de 15 pessetes o d'una pesseta per 
assignatura, i es comprometran, en aquest cas, a pagar la 
mateixa quantitat en anys ulteriors. 
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ADVERTIMENT 

A la fi de la Disposició transit~ria del capítol: PROVES D'APTI
TUD PROFESSroiNAL (p. 46) cal ,!Jegir el següent para.graf: 

El Certificat d'acomplimen.t de les preves d'aptitud professional 
sed., aixÍ mateix, necessari a tots els qui d'ara endavant acabin en 
aquesta Facultat els estudis de Medicina i vulguin demanar la ve
nia per a realitzar els treballs indispensables per a l' obtenció del 
grau de Doctor. 
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