
CJ~NCJES EXACTES

J.- ESTUl!IS DE LLlCEKCIATURA

oferir en reclprocítat ele que Ji sónmitjans de trehall
propls.

5.-Els estudis de Llicenciatura a cada una de les Seccions es
dividirán en dos perl odee. Les matertes que integren ambdós
pericdes seran repartides en quatre grups (dos a cada perlo
de) corresponents als qu atre anys d'escolar itat minim a.

Tots els grups esteran constituits per les matéries obl í
gat óries que s'a-senyale n en els aparta ls eegüente, i per les
ma téries volunt áries que els estudiants escul iin entr e les
que cada any organilzi la Facultat.

4.- No cal dr á Ier l'exemen d'in grée a la Uníversuet per a cur
sar a la Faculta! de Eiencies materies isolades, desUigades
de tot pla sistemá tic, quan interese¡ posselr-ne el Cert ificat
co rresp onent pe r a finalitats extra un ivers it áries, Sera, amb
lot, condició indispensable perqu é sigui eccepreda la íns
cripció haver obtingut eutcn uacíé del proleeecr als cursos
del qual es vulgui aesietir .

Quan es tr aer¡ d'alurnnes que bagin de cursa r un grup
orgánic de mate ries consti tutives d'esrud is prefixats i ad
meses o exigils per un aItre centre docent. o perta nyents al
primer grup de qua lsevol Secció de la Facult at, I'examen
d'in gr ée sera necessario

En nquest cns, pero, els alumnes esteran exempte de les
proves de conjunt prcceptuadee per ala qui eegueixin efs
estudis complete d'algune Lli cenciaturu. -.

6.- La Llicenciatum en Ciencies Exactea comp rendr á els se
gííents estudie obligatorís:
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P RIM ER PElÚOnE

Primer grup

An ális¡ matemática, primer curso
Geometr ia , primer curso
Física, primer curso

Segon grup

Analisi matemática, segon curso
Geomet ria , segon curso
Física, segoD curso
Astronomia.

SEGON PERíOD E

Tercer grup

Ani lisi matemát ica, tercer curso
Geometri a, tercer curso
Mecánica racional.

Quart grup

Anali si matem ática, quart curs.
Geomelria, quar t curso
Astron omia esférica I Deodésía.

A rnés d'aquestes mater ies, els estudiante de la Secció
de Ciencies Exactes hauran de seguir durant el segOD pe
rÍode dos deis cursos complementaris de la Secció.

7.-A més deis anteriors ensenyeruents obligatoris, que cons
tituiran un mínim, els estudiants de Ciencies Exactes podran
seguir , coro a mat éries voluntár ies fora dels grups normale,
alguna cursos especials monogr áfics de meterles adequades
cscolli ts entre els que organitzi cada any la Faculta! de
Ciencies. Cnldrá tenir en compte per a triar-los la reserva
que a'estableix en l'apartat 17.

Són recomanats especialment. 1"11 la categoria de cursos

173



voluntar is, UD de Física Matem ática, de la Facuh al de Cíen
cies, i un de Lógica , de la Facultar de Filosofia i Lletres i
Pedagogia.

CltNCIES FISIQUES

8.-La Lli cencialura en (¡eneÍes Físiques ccmprendr é el~ se 
güents estudis obligator is :

P RIMER PERíODE

Primer grup

Física, pr imer curso
Química, pri mer curs.
Andlis¡ metemátlea.
Geometría.

Segon grup

Física, segon curso
Química. segaD curso
An ális¡ matemática, regoD cure.
Meteorología.

SEGO"" P ERÍODE

Tercer grop

Física, tercer curso
Mecinica racional.
Geofísica. .
Roen tgenologia cristallográfica.

Quart grup

Física, quart curso
Física matem ática.
Fís ica ató mica,
Astrofísica.
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Els cursos de Geometría i el primer i el segon curs
d'An álisi ma tem ática del primer per ícde equivalen als
corresponents de la Secció de Cienci~ Exactee.

El segon cu re de Química sera a lliure elecció deIs es
rudiants : la Química Inorgáni ca, rOrg:anica o la Físico
Química (Química te órica},

9.-Els estudiante podran subst ituir una de les mawries de
Meteorología, Hcent genolcg¡a ceietalicgrá fica o Astrofísica
per una alt ra de qua lsevol Secció de la Facultar de Cíén
des. Per a fer aquest canv¡ cal drá obtenir una autorització
de la Faculta t.

Caldr á seguir un curs breu de Lógica a la Facultar de
Filosofia i Lletres i , a mes, una alt ra assign atur a en quelse
vol de les cinc Facultats Univereit áries, a l'Escoln d'Engí
nyers Industrials o a I'Eecol a d'Arqui teclura, triada Iliure
mcnt per I'alumne.

1O.- A m és deis anteriors enseny aments obligatoris, que
consti tuir án un mínim, els estudia nte de Eiencies Físiques
podrán segui r com a meterles voluntáries, Iora deis grups
ncrmal s, algu ns cursos cepecials monogr áfica de materies
adequades escol lits enlre els que organitai cada any la Fa
eultat de Ciéncies. Cald ra tenir en compte per a triar-los la
reserva que s'eslable ix en l'a pertat 17.

Clt1'CIES QUIMIQUE5

H .-La Lli cenciatura en Ctenciee Químíques comprendr é els
estudia obligatoria segiients r

P RIM ER PERÍODE

Primer grup

Mate m átiq ucs generala, primer curso
Física, primer cure.
Biología (elements).
Geología.
Química.
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Segon grJJp

Meremátíquee generala, segon eurs.
Física, eegon curs,
Química ino rgá nica.
Anál ís¡ qualit ativa.

SECON PERÍO DE

Tercer grJJp

Química org3n1ca.
Amilisi quantitativa.
F ísico-Qu ímica (Química te órica}.

Quart gm p

Química técnica.
Electroqu ímica.
Química dele compcstos orgá nica natu rals .

J2.-En el quert grup caldr á que els alumnes escul lin dues
mater ies de qualsevol de les Secciona de la Facultar o
de les que es pr ofess¡n a l' Institu l de Química. En escc
llir.les es tindr á en compte que el conjunt de clesses teó
riques i practiques que result¡ per a cada estudia nt ha
d'ésser aproximadament de 36 hores setmanals.

Entre eh cursos normals d'aquesta Facultar o d'altres
Fucul tatr que, d'acord amb el parágraf anterior, poden es
coll ir lIiurem enl ele alumn es per a completa r el qu art
gru p són recomanets

Electricitat I Magnetísme .
Crlstsllcgrafie .
Minera logia.
Geologia.
Rocntgenologia cris tullográfica.
Petrografia,
Bacteriologin, ele.

A més dele anteriors ensenyam ents obligetoris, que cons
tltuiran un mín im, els estudiants de Ciéncies Químiques po-
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dran seguir com a materies volunlaries, Iora deis grupa
ncrmals, algu ns cursos especials monografics de materiea
adequ ades escol lits entre els que organltz¡ cada any l'I ns,
tl tut de Química. Caldra tenir en compre per a triar .l os
la reserva que s'estableix en l' apartat 17.

CI~CIES NATURALS

13.- La Llicenciatura en Ciéncíes Natura ls "ccmprendr á els se.
güents estudi s obl igatoris :

PRIMER PERÍOD E

Primer grup

Metemátiques especials.
Física.
Química.
Biologia [elements},
Histologia vegetal i animal.

Segon grup

Geografia i Geologia dinámica.
Crietall ografie.
Morfologia i Fisiologia deIs vege ta ls.
Anatomia comparada deis anim als,

SECON PERÍODE

Tercer grup

l\Iineralogia.
Geologia estra tigráfica.
Sistem ática vegetal i nocions de Geobotimica.
Sistemática deis animals,
Fisiologia i Embr iolog¡a deis anima ls.

Quart grup

En el guari grupo ela estudia de la Secció de Ciendes
Naturals es dividiran en tres eepecíaliuecione
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a) Especiaiusació en Ceologia

Comprendra com a estudie obligator is

Il oerngenclogia cr istall ográfica.
Perrogref ie.
Pal eontolog ia.

dues meter les a elegir ent re les segfients

Geologia practica, Oceanografia.
Meteorología.
Geofísica.
Topografia.
Analisi química qu alit ativa.

b ) Especialit sacié en Botimiea

Comp rendrá com a estudis obligator is

Filcgénia deis vegetale.
Ileobot ánica.
Biologia .

I dues mater ies a escolli r entre les següents

Micologia.
Becteriologia.
GeoJogia practica.
Fisiolog¡a vegeta l [estudie eepeciele}.

e) Espeeiaiització en Zoologia

Ccmprendr á coro a estudia obligator ie

Biclog¡a .
Entomo logie.
Antropologia.



dues materies a escollir enlre les eegüente

P aleontologia.
P rotozoologia.
Peleoantropcl ogia.
Oceanogra6a .
Estud¡ deis cordeta.

La Bacteriologia s'estudiar á a la Facultat de Farmacia.
La Geologia practica figurara entre les assignaturee vo

lunt ár -i es de I'especia lització en Bot ánica pel que fa refe.
rencia a la im'estigació del sol, de gran importancia en el!'!
estudís bct ánics moderna,

A més dels anteriors ensenyernents obligetoris, que cons
tituiran un mlnim , els estudia nts de Eiencies Naturals, amb
I'elasticitat que es preveu per als grups d'especial iteeci ó.
podr án seguir com a meter les voluntá ries, fora deis grups
ncrm als, alguna cursos especials monogr éfics de maté ries
adequades esco llits entre e le que organitzi cada any la Fa
cultat de Cieneies. Caldra tenir en compte per a triar-los
la reserva que s'estebleix en I'apart at 17.

Il . - DOCTORAT

lS.-obtingut el gra u de L1icenciat, la Facultat, pr evia I'apro
vació d'una tesi, conferira e l gr:m de Doctor .

Caldra treballar, almenys durant un any . sola la direc.
ció del professor que I'asp iran t designi i la Facultat aproei.
després de l'mforme d'un a Comissió nomenada pel Degá. El
professor podr á no accept ar la direcció de la tesi.

Els treba lls a real itzar, d'a cord amb el Director de la
tesi, podran ésser: lectures, assis tencia a cursos, tre ba lla
d' invesligació, viatges, etc., en relació amb la materia de la
tes¡ i la necesshut de comp letar la prepara ció del candidato

Autori lzada la presentaciú de la ter¡ pel seu Director,
sera jut jada per un T ribunal de cinc professcr s, entre eh
quals també figurara el Director, Aquesta professors pudran
pertányer a altres Facultats i ádhuc a altres Universitats.
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El TriLunal podr á discutir la tes¡ amb el candidat i pro
posar-ji les proves que cregui oportunes per a coneixer la
seva formació i el Ion ament cientific de l treball presentar,

IIJ . - ORGANITZACló DELS ESTUDIS. - ESCOLARI·
TAT. - PROVES

16.- La Facultat anunciara durant el mes de juny de cada an v
ele ~U! plans d'estudis per .a l'any aca demio següent i fa ra
consta r en l'e smentat anunci I'horar¡ de les classes i ele 110m!"
dels professors que hagin de donar -les ,

17.--Quan els estudiants hagin d'escollir entre diverses roa
t éries les que han de constituir Ilur pla personal d'estudie
per a aquell an y, segons les normes anteriorment exposades.
celdr á que form alitzin Ilur elecció d' acord amb els profee
son dele grups que eh correspongui cursar .

18.-L'assistencia a cursos no poi ésser condicionada pel pro 
Iessor. Aquest, tanmateix, podrá excloure de l' assisténcia al
seu Semi nari o Laborato rí o a les seves classes practiques
ele alumnes que a ju diei seu demostrin en el primer me!'
de l curs no estar sufieientmcn t preparats per a seguir nor
malmenl els treballs. En aqu est cas en donara compte a l
Degá. per cart a ra onada i documentada, i indi cara les ma
feri es que conv é que estudii' I'alumne no admés. Seran
torn ets a ]'al umne els drets d' inscripció.

En les classes experi mentels el professor fixnra el nom
bre de places de tr ehall de que dieposa per a desenvolu par
norm alment el seu programa minim. No es podr á adm etre
un nombre d'inscri pcions de matrícul a super ior a la capa·
eitat d' un Laboratori o Seminario

19.- En les clessee nombroses, a més de les conferencies doc
trinel e que don¡ el professor , es form aran secciona de tr ente
alu mnes com a máxim que aniran acarree d'ujudent e re
pctldors, els quals insistir án, en forma dial ogada, sobre les
llicone expoeedes pel professor. EIs repetldors tindrun aern-
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pre el profeseo r al cor renl del deeenvolupement d'equest
treball comp lementari.

2O.-AI final de Ilurs cursos els professcrs redactaran el ju
dici que hagin forma t respecte a cada un de Ilure alumnes
quant a les seves condiciona eientifiques i caracterísliques
personals, i el lli uraran al fitxer que organitzará la Facul
tat. En les clesses practiques s'e rxívaran els treballs escrits
dels alumnee junt amb el judi ci critic que en formuli el
pr ofeesor .

Una comiseió encarr egada de l'est udi d'aquesta qües
tió determin ara les aplicacicns que calgui donar a aquest
materia l per lal de contribuir a formar el jud ici de conjunt
de la Facult al sobre tots e ls alumnes, amb mires a les
proves de Lliceneiatura.

Aquest fitxer comeocaré a eeteblír-ee amb les dades re
ferenta als estudiants que d'ara endavant ingressin als prl
mers grups de la Facult at .

21.- No existiran altres examen! que les prooes de conjunt,
una a la Ii del primer període i una altra al final del se
gon. Ami> aqu estes pro\'es es podrá ohtenir el gru u de L1i
cenciat. Per a poder-se sotmetre a la pr-irnern urova de CGR 

junt celdr é tenir una escoluritat mínima de dos anys, i de
dos anys més per a sotmetre'e a la eegona prova de Lli .
ceneiatura.

22.-L'escola rilat rmmma exigida s'ao reditaré amb el! cer,
tifictw d'assisti ncio de les materies ohliga tór ies de cada
grup a cada pe-íede, certificats que expediran els profes
sors - numeraris, agregats. encarregats o Iliures - que
donin ele ensenyaments. L'assisténcia dels alumnes ele tre
balls, escri ts, pr actics i de Seminari és obligatoria.

23.-L'alum ne que per segona vegada hagi deixat d'obtenir
el certificar que es regula en el número anterior i es cregui
amb dret a ohteni r-lo, podrá sollicitar a la Faeult et el no
menament d' una eomi esié que jutgí la tasca efectuada per
eIl.

24.-La primera prooa de conjunt versara sobre les mate-
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rlee que constitueixin el prim er per ícd e. Aquesta prova
ccmprendr á treballa escrits, trehalls pr éctice i un o més
exercicis orals que vers in sobre questicns fonamentah
de toree les discipl ines eursades i pe rmetin jutjar la forma
ció científica de I'a lumne.

En aquesta pro"a els al umnes demostraran, a mée.
llur capacitar per a tr aduir, en un temps prudencial i amb
l' auxil¡ del diccion ari, un ten científic escrit en alemany
i en engles.

25.-La qualificació de la prova de conj unt sera adme.J o no
adme.f.

16.-Sera necessarra l'escolaritat mínima de sis meses per
que I'alu mne sigui admes a la repetició de la prova; men
trestent no es podr é inseriure en els estudia següents. Si
l'espirant no és admes en aquesta nova prova no podr á
continuar els estudis de Llicenciatur a a la mateixa Secci é.
La Facultat determinara en cada ces les materjes i I'eseo
laritat que ti són reconegudes per a estud iar en una ..lt ra
Secció.

27.-Per a presenta r-se a la .Jegona prova de conjum, l'alu m
ne acreditara, a més de l'escolaritat mínima fixada per mit
ji de les assistencies ale ensenyaments de l'esmentat perle
de, haver assistit, en qua lsevol epoca deIs seus estudie, ale
curs os de dues disciplines d'una Facultat d'I ndole literaria.

28.-Miljan~ant la ugona prova de conjunt la Facultet ccn
Ceri ra el g rau de Llicenciat. Aquesta prova constara d' una
part practica i una altra d'exposici ó. Els exerc ieis de la
part pr actica versaran sobre m até rtes de tots els ensenya ·
mente cursats per l'estudiant.

L'aspirant presentara una memoria escrita amb tota la
bíbliogrefie consultada, un estudi dels diferente m étodee que
podran esser epl icets al cas i una crítica de tots aquella me
todes.

La memori a i el trehall pr áctic, deepr és d' éeeer exami
nete pel Tribunal i el! professors que equest cregui conve
n íente, sernn diseuti ts pel Tribunal i l' aapirant . En la matei
xa diacussió, de dur ada iblimitada, el Tribunal plantejer é



tates les qüestione que creg ui neceesáries per a ar ribar al
jus i coneixement del grau de cultura científica de I'espiran t .

29.-En el segon examen de conjunl es donaran les qualifi
cacions de no aprovat, apr ovat o exceHenl. Les dues qu ali
ficacions darreres suposen l'aptitud per a rebre el titol de
Ll icenciat en la Seccíó corresponenr de la Facultet.

30.-L'aspiran t que no resuhi adm es podr á repetir el segon
examen de conjunt després de transcorregut un període de
sls meses com a mínim o

IV. - PROFESSORAT

3l.- LI'! direcció de les tasques docen te de la Fecultet de Cien·
cies sera confiada als Professors numeraria, agregar e, o en
car regate de cura i ll iures, d'acord amb el pla que la Fe
culta t aproverá cada anr.

32.- Per a ésser nomenat profesecr egregat ealdrá oferir, a
mes de cornpetencie i vocació per a l'eneenyament. una
tasca reali tzada, en I'especialitat corres ponent, de válua
científica .

AIs encer regate de CUl'5 no els sera exigida una histor ia
científica, ans soIament una adequada competencia i vocaeió .

33.-:'\omes es podr é crear un ensenyemenr permanent, ceno
fiat a un professor, quan la seva neceseitat i la eeva eficacia
hag¡n estat corroborades per l'exper i éncia i exisleixin es
pecialietee en la materia.

34.-La Facultat pod r é designar mes d'un profeeecr per a una
meteixa disciplina. Cada proíesecr de la Facultat podr é
explicar, a més de la disciplina de la qual estigui encar
regat, la que judiqu i coneixer i desitgi exposar, quan ele
mitj ans de treball de que pugu i disposer ha permetin, amb
I'aprovació de la Fecuhet ,
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35.-Quan hi hagi diversos pr ofessors d'una maleixa mate
ri a, els estudiante podren concór rer als cursos del que pre
fereixin . En les instancies en que soHicitin I'adm issió a pro
ves faran constar els cursos als quals han concorregut.

36.-ts funció propia del Deg á la di recció docent de la Fa
culta t.

A aquesta finalitet, e l Degá procurara que entr e les ca.
temes hi hagi la deguda relació i enllat;. Aqoeete funció del
Dega no afecta rá la lIibertat científica del Prcfessorat ni la
distri bució de les mat ér jes de cada cure, que és funció de
la Facultar .

37.-Les funcions admin istratives restaran separedee de les
funcion a del Professorat.

Nonass TRANSITORIE5

L'Organilzació ff Estudü de la Facult at de Ciencies.
en alló que es refereix als Plans de cada una de les Sec
cions, no ha es te t ap licada l'any academio 1933-1934 sinó
ele alumn es ingressats durant el dit any a la Facult at i als
alumnes de la Secció de Ciencies Químiques.

D'eccrd amb aquest principi regiran , per a l'any aca
démic 1934-1935, les normes d'adaptació eegüents .

l.- El! plans d'estudis que consten en I'Organil:adó d'Estu
dis de la Facultat s'a plica ran a tete els alumnes que in 
greseín a la Facultat. La Facultar organitaa r á per aquesta
raó, de manera completa, únicament eh cursos cor respo
nen ts als dos pr imers grups deIs plans d'estudis aHudits.

2.- Tots els alumn es de la Fecultat esteren sotmesoe a alió
que . disp osa l'Organilzació d'Estudis de la Fecultet-c
exceptuet el que es refereix a plans-i, sobretot, a les nor.
P1'<~ sobre Escoler itat, Aeeletencia i Provee de Conjunto
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3.-Els alumnes eotmesos a ple na d'estudi- anlt'rior .. t"!I sol
rnetran a les Prores de conjunt en la forma següent:

a l ele que estiguin inrcrits en el Tercer grup
hauran de real ilzar la Scgona Prova de conjunt
deeprés de cursades les materies deis Tercer i
Quart Grups.

b l ele que estiguin inecrits en el Quart grup
podr án reali tzar la Segona Prova de eonjunt
dceprés de cursados les materies de l'esmentat
Grup.

4.-Queden except uats de les normes anteriors ela alumnes t1c
la Seeci ó de Ciencies Quím iques, els qua ls s'adaptaran ÍD
tegrament 1I. lea di~po:= icionll de l'OrganiJ;:.aeió á'Estwlis.
En cada cas la Facultar resoldr á la fonna de renlitaar I'a
coblament deis estudia per ells realitzets fins al moment
de la impl antació del sistema vigent.

S.-La Facultar decidir á en cad a cas I'escolaritat que hagi
d' ésser reconeguda a aquell s que, posseint un tito! univer
sita r¡ o un de grau aná leg, de- itg¡n cursa r els estudie. de
la Llicenciatura de Ciencies en qualsevol de les seves
Seccione.
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PLA MODEL

SECCIó DE CltNCIES EXAcrES

PRIMER CRUP

Anill isi matem ática, pr imer cuno
Geometría. primer curso
Física , primer curs o

SECóN CRUP
An áliei mntemát lca, segan curso
Geometria. segan curso
Astr onomia.
F ísica, segon curso

TERCER CRUP [pla anti c)

Mecánica racional i nocions de Mecánica celeet
Anal isi matem ática, tercer curs o
Geometría de la posició.

QUART GRUP [ple entie]

Ana lis i matem ática, quart curso
Geometria descriptiva .
Astr onomía esf érica i Geodesia .
Física matem ática.
Est adí stica matem ática.
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SECCIó DE CIeNCJES FISIQUES

PRIMER GRUP

Ffaica, primer CUI !.

Química, primer curso
Anillisi mal emalica.primer curso
Geome tria .

SEGON GRUP

Física, segon curso
Quími ca, segon curs .
Analiú matemática, segon curso
Meteorología.

TERCER CRUP (ple entlc)

Anialis i matem ática, tercer cu rso
Mecánica racional i nocions de Mecéntca celeste
Termologia.
Geofísica .

QUART CRUP (pla an t¡c 1

Analis ~ matem ática, quart curso
Acústica í ó ptíce.
Física matem ática ,
Elec tr icitat i Magnelisme.

SECCIó DE CIÉNCJES QUlMJQUES

PRIMER GRUP '¡

Matemát iquee generels, primer curso
fi~ i~f!., primer curso
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Biologia [elements}.
Geologi a.
Química.

SEGON GRUP
Matemátiques generala, segon curso
Física, segcn cur so
Química Inorg ánica.
Análisi quelitctive.

TERCER GRUP

Química orgimica.
Analisi qu ant itativa.
Físico-Química (Química teórica l .

QUART GRUP

Química técnica.
Electroquímica.
Química deis compoatos org ánics naturals.

1 dues rnutenes a elecció, de qualsevol de les Seccions
de la Fncul tut o cur sets dele que organitzi la Secció de
Cíénc ies qu ímiq ues. En cscollir aquestes materies i cursos
es tindr á en r-ompte que el conjun t de elassea teóriques i
practiques que recult i per a cada alu mne ha d' ésser apr o
xima darnent de 36 hores setmanals.

SECCIó DE CI~NC[ES NATURALS

PRIMER GRUP

Matemátiques generala,
Física.
Química.
Biolcgin (elemente}.
Histologia vegeta l [ animal.

I 8Q



SEGON GRUP

GeograJia i Geologi a dinámica.
CristaHograJia.
Morf ología i Fieiolcgie deis regetale.
Anatomía comparada deis animals.

TERCER GRUP (ple antie)

Mineralogia descri ptiva.
Organografia i Fisiologia vegetal.
Zoogra6a d' ArticuJals.
Zoogra fia de Vertebrats.

QUART CRUP (pia antie)

Ceologia geognóstic u j estrc tigr áfica.
Fitografía i Geografia bot ánica.
Antropologia.
Organogrc fia ¡ Ftsio logie an imal.
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Prof. J, M,'

PR OGRAMA DE CUHSOS

SECC/O DE C/ENC/ ES EXACT ES

ANALI51 MATEMATICA

Primer curso Anólisi algebTica .~Prof. J. ~L ORTS
Teor ia de la divis ibilitat numérica. Análisi combinator ia.

Algoritmes d'iteraci ó. Determ inant s i rnatrius. Algo.
ritme algebraic. Fórmules de Taylor i ~Iac_Laurin

per als pclinomis d'una i diver ses vari ables. Sistemes
d'equacions lineals. Su bstitucions lineals i ícemes qua
drátiques. El nombre real. El nombre complex. Li
mits aritm étics. Algoritmes indefiuits, Funció sencera
de variab le complexa. Resal udó numérica d'eqaa
cions. Fuocions simét riques. El iminacions. Resolu
ció al¡{ebr ica d'ec uacions.

180 llioons. n idria, a les 8 h. JO m.

Segon curso Atuilisi inf initesimal.
O RT S

Ncc ions sobre els ccnjunts de punts . Fu ncions de va ,
r iable real. Lí mits fUllciona ls. Contin uitat. Deriva 
ció i diierenciaci ó. Fórmula de Taylor, Aplicacicns
anal it iques i geométtlques. Ser ies Iuncionals. Series
de potencies. Funcione anal tt iqucs. Desenrotlla ments
en ser ie. Funcio na de dívers es variables. Deri va
ció. Fórmula de Taylor. Determinants funcionals.
Fuucions imptlcitcs. Pr-imer-es apltcacions del
cálcul diferencial a la teor ía de linies i super
ficies. Coucepte de la integra! definida. Eálcul
de funciona primitives. In tegrals ahelianes. lnte ,
grals rmprópies j generalit zades. Cr iteris de con-
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l'e rgencia . l nteg ra ls eurviljnies. lntegrals dobles.
Fórmula de Green. Imegrals triples i de superficie.
Fórmul es de St okes i d'Ostrogradsky . Aplicacions
geometriques del cilcul integral. Ser ies trjgoncmé ,
triques. Interpclació, Nocion s respecte a la inte
gració d'equacions difer encials,

180 Ilitons. Diaria, a les 10 h. JO ID.

Tercer curso Equacions d íjerencials. Pro í. DA_
~IEL M ARi N.

Estud i de la integradó de les f'quacions diferencials.
com a preparació per a les disciplines de la F lsira
i de l'A stronomia, i també en el seu carácter espe,
eulatiu pur , en tant que aquestes equacion s són or i_
gen de noves transcendents analitiques.

IRo Ilir,;ons. Dijjria, a les 12 .

Ouart curso Teoria de [uncions. - Proí. DANIEL
M ARi N.

E studi de les funciona en un aspecte m és general. Cál cul
funcional i equacions integrals. Funciona analitiques
de varia ble complexa .

180 llicons. Diaria, a les Ir.

GEOMETRIA

Primer curs.- Praí. j OSEP M UR.

Aquest curs té carácter preparatori deis ensenyaments
bás lcs de la Facultat. Compren les següenls mat é
ries : trigonometria ; teor ía de la propo rcionalita t
geom étrica ; geometría métrica pro jectiva..

Aquestes maleries constitueixen el prog rama deis al um;
nes que cursen la geometria com a preparaci ó per
a I'Escola d'Arquitectura. Els alumnes de Cieoci~

Exactes i Ffsiques seguirán, a mes, un curset tri
mestral sobre sistemes de represemaci é.

t80 lIir,;o ns. Diéria, a les 12.

Segon curs.-Praí. j OSEP M UR,
Estu di deis sistemes de coordenades. Teoría de les equa,

clona de pr imer grau en el pla i en l'espai, T ecria
general de les secciona cóniques i quádriques, fent
remarcar la significació geomét rica de les formes
quadrátiques que les defineixe n.

180 llirons. Diéria, a les 9.

Geometría de la posició.- Proí. A NTONI TORROJA.

Principia genera ls d'axiomática . P rc jectivitat i involu-



ció a les figures de primera categoría. Elements
imaginari a, Homografia i eorrelacié en les figures
de segona eategor ia. Es tudi especial dels sistemes
polars. Homografia i ccrreíacíé en les figures dt.
tercera categori a ; sistemes foeal s ¡potan. E studi
de les cOttW¡ues, dels cons i cilindres de segon or
dr e i de les quidriques. Sistemes lineals d'aq uestes
linies ¡ superficies. Sis temes de rectes, en parti cular
el! lineals. Nocions sobre cerrespc ndéacies no li 
neajs, Estudi de la rransformació general de se
gon ordre en el pla i anali,i particular (['alguno
transforma cions d'aquesta natural esa.

Probl emes i exercicis, emprant indistintament els me
todes sintitic i anaí jtic,

180 ttíoons. Dian'(J, a les 15 h. JO m.

Geometría descriptiva.-Prof. ANTONI T ORROJA .

Sis temes de representadó cónic , diédric i axoncmetric .
Idea de la de plans acotats. Aplicadó a la resoludó
de problemes sobre poi 'edres ¡superficies senailles.
Teoria genera] de les línies i superficies, ecnside
ran t-hi els elements de primer crdre, eh de segun
i els singulars. Estudi especial de les linies de lel
super f icies desenroülables i de les relacions entre
elles, aplicant-ho a les Iínies i superficies més in
teressants. Super ficies guerxes, heliccidals, de re
volució i algebriques.

Problemes i exercicis, empran t indistiutament els me.
todes ~rific i anaji tlc,

180 l1 io;ons. Didrio. a les 16 h. JO m.

AST RONOMIA

Anatomia.-Prof. j OAQUUI FEBRER CARBÓ. encar 
regat de curso

Sistemes de eocrdenades. Estudi del moviment diúrn.
Aparells astronOmics. La Terra. Coordenades geo
gráfiques. l.la pes. El Sol. La U una. Eclipsis de
Sol i de Uuna. Calendari. Sis tema planetari. Al.
tronomia estellar.

ISo 1Ii0;0ns. Dido'io, a les 17.

Astronom ía es/en ea i Geodesia. - Prof. JOAQUIM

FEBRER CARBÓ, encarregat de curso
Ccordenade s ast ronórniques i lIurs tr ansformacions .

aparells i metodes per a determin ar-les. Teoria de
la figura de la Terra. Coordenades gcogrifiques.
Operacions gecd ésiques j t riangulacions ; anivella,
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mente. Cáfcul d'errades i compensacié de les obser .,
vacions geodesiqoes. Determina cié practica de la
figura de la Terra. Canes geog rafiques.

ISo llicons. Ditlria , a les 15 h. JO ro.

MECANI CA RACIONAL.- Prof. E. T ERRADAS.

En ets estudia de Cinemática es procurad. completar
l'ex posicié ordiniria amb l'análisi del moviment pla
quant a la distri bució d'accelera cions, traduil en
gni.fics aplica ts a diver sos mecanismes Lcom u in
troducd 6 d'una banda als treballs de Burmester so
bre el moviment de sistemes r ígids o variables que
roma nen afins entre si, i d'al tra als descnrotlla
ments assclite en Cinemalica en el que va de segle,
incloent- hi els mcderns estudia sobre cadenes i sin
tesis que arrenqucn del 1883- En el proxim curs
es t ractaran els sist emes en l'cspai com a comple.,
ment d'a ll ó que s'hagi exposat en aquest .

En E stática de sistemes rlgids i dcíorrnable s s'expo
sarán, completant I'exposició ordinar ia, alg uns co
ueixements a manera d'introducció als cálculs de
dimensiona en ccnstru ccions i maqui naria,

En la D inamia del punt, l'examcn dei s casos clássics
s'a mpliará amb nocions sobre cálcul d'ó rbites i una
breu int roducció als métodes de la mecánica ondu
lator ia.

En la Dinámica dels sistemes es fa ra análisi especial
del eas de lligadurcs no hol ónomes.

A l'exposicié de la Hidrodinámica s'afegiran ele proble
mes sobre moviments en la superficie de separa;
ció de d05 medís, per exemple, aire i aigu a, ini;
ciant aix í l'examen d'una mater ia que podria trae
tar-se en dive rsos cursos: la formació d'cnades (en
un mar prc fund, en un canal, solitá r ies. en estuari,
en líacs, en contacte amb un iSOlid en moviment,
etcetera), a fi de donar a coneixe r el! estadis ac
tual s (de Levy. Civita, Havejock í altres) sobre un
tema tan interessant,

1& llil;On5. Diaria, a les 9·

ESTADíSTI CA MATEMÁT1CA.-Prof. J OSEP M.'
ORTS.

P robabilitats ; vari ables evcnt uals. L\eis de probabilitat .
Primera demostraci ó de la lIei de grane nombres.
F unció car acterística. Llei de Gauss. El teorema de
Bernouilli i les seves extensions. Ser ies cstadisti
queso Classificació de les dalles expcrimcntals. Re
presentació gráfica. Aj untament de les corbes de



Ireq üéncia. Metode dele moments. Ccrbe s de Pea r ,
son. Elecció de magn ituds a priori. Esqcemes de
Poisson, Lexis i Borel. Teoria de la correlaci6.
Dependencia estocástica. Ecvariacié.

90 Ilicons. DiflNIlS, dimarls i dit'etldru , a les u .

CURSOS COMPLEMENTA RIS

EQUACIONS D! FEREKCIALS LI NEALS ORD!.
NARIES 1 PROBLEMA DE RIEMANN.

Prof. E. TERRADAS,

Cont inuació del cur- a anterior sobre el ' mateix tema. En
aquel! s'ex posaren cls teoremes generala d'exi stén
cia, el grup de monodromia ¡ les equacions les so
lucicns de les quals presenten punts singutars re
gulan , espccialment la hipergeometrica. També a'e
xaminaren les conüuencics en equacions de rip us
fuchsiá que donen lIoc a les equacions més cene
gudes de la Fisica matemática. D'una manera es
pecial Icu estudiada l'equaci é de La m é i les Iun 
cions eHipsoidals ha rmó niques. Com a complemcnt
d'aq uell cur s s'exposaran en aquese les equacions
les sclucíons de les qual s presenten punts irr egu
lars i, en estcd i mcnog ráfic, les equacions de H itl i
de Bessel, S 'atendrá especialment l'examen de l b
solucione periódiques en I'equació de Hill i asintó
t iques en la de Bessel, així oom el maneig de taules.

L'examen d'eq uacions que es presenten en Meci nica on
dulat or ia of er ira ocas ió per a ex posar en que con
sisteix el planteja ment de lIurs prcblernes i com
es resalen, amb aplicació a algunes qúesrions de
F ísica i Química.

L'extensié amb que s6n t ractades les diverses mater ícs
objecte del curs obligara probablement a difer ir
l'estudi del problema de Riernarm que podr á trae
tar-se en el eurs pr óxim i no sclament en el que
es re fereix a una equació, sinó a un sistema, am 
pliant encara el problema a equacions en dífcr én,
cies.

Llac : Institut d'Estudis Catalans.
Dues Ilicons setmanal s, a partir del novembre.
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CALCUL DE PROBABILITATS. - Prof. E. 'TERRA_

DAS .
L'exposjeió del curs d'es tiu a la- Universjtat de San 

ta nder deis estudie moderns sobre el principi ergO
die justifica una ampliad o en la qual, en classe sc-t
manal, s'excos ¡ el s.egiient programa.

Correlacíé en variables aleat óries dependents eonsti
tu int proeés estocistic. Cas d'elementa discreta de
Seulsky i Romanowsky. Cas continu de Khintchi
neo Estud is de Bemstein. Proposicions semblante a
la llei Icrta de gran! nombres. Pr incipi quasi ergó
dic. Metodeo opera tiu de Koopmann i Neumann. Es
pais abstr actes i llur introduccié en Física matemá,
tica. Mecánica global de sistemes. Demostrad 6 del
pr incipi quas i ergodic a la manera de Birkhoff 
Khin tchine. Examen del procés par ticular denomi
na! cadena. Cas regular i singular. Equació funcio
nal de Smoluchowsky-Chapmann. P roblemes d'ex 
travia meut i de diíusió. Liu r reducció a problemee
d'equacions de t ipus dl íptic, com el problema dt
Dirichle t (suposa nt donada la probabilitat de t r án
slt). Axiomática en el cálcul de probabilita ts. P ro
posicions asint ótiqucs. Formac i6 estadíst ica de la
mecánica quántica. Operadora herrnltics. Rotacions
en l'espai de H ilber t.

Lioc ; Institut d'Estudis Catalans.
Una lIi¡;Ó setmanal, a part ir del ncvemb re.

Els qui desitgin inscriure's en aquest curs o en l'a nte,
rior són pregats de deixa r llurs seayes ¡¡ la Secreta r ia de
l'Instittlt durant el mes d'cetubre.

MATEM ATICA ACTUARIAL. - Pro!. J OSEP M.'
ORT5.

Pan preliminar. Principia de cálcul de prcbabilitats i
i elements de matemáti ca financera,

Segona part. Cálcul de primes en les principals modal i
tata de l'assegu ram;a de vida.

Tercera part, Cálcu l de reserves.
2 $ llicons. 2 llieons setmanals, a parti r del mes de genero

REPRESENTA CIÓ GRÁFICA DE FI GURE S GEO
METRIQUES. - Proí. ANTONI TORROJA.

Siste ma cónic de representac ié. S istema de Monge. Sis
tema axonométric. Perspectiva cavalle ra , P rojecci ó
acotada. Perspect iva lineal. Perspectiva relleu. Teo
ria general deis sistemes de representació. Repre ,
sentació d'espais superio ra. Fotog rametria.



La part Ionamental d'aquests cursets és obligatoria JK' r
als ahrmncs de les Secclons de Cisncies ExaC1('$ i
de Cíencíes F ísiques, com a complem ent del pri
mer cc rs de Geometria.

60 lIil;OOS. Del 15 de gener al 15 d'abril.

COMPLEMENT D'ALGEBRA.-ANTONI MUNNÉ.
Cossos í anells de no mbres. COSSQS i anells de fu ncions.

Formes biflneals , quadrátiques í de Hennite. De
pendencia de polinomís. Detcrmi nants furteienals.
F uncions simetrfques. Divi sihilita t, reductibilitat i
ir reductjbilit at de pclieomis d'una i més vari ables.
Ccssos algebraics ampliat s. E l teorema fonamental
de I'Algebra . Isomorf isme de les arrels. Transfor 
macions de les equacicns. Estudi especial de les equa_
cions de tercer i qua rt grau i dels sistemes de daes
equacions de segon grau. La transformacié de
Tzchir nhausen. Equacions reciproques. Complexos i
grups de substitucio ns. Polino mis que admeten ¡¡ruils
de subs titu cions. Grups isomorfs. Subgr ups conju
gats. Grups perfectos. metaciclics, abelians, lineals.
poliédrics. Teor ia de Galois. Subco ssos de nombr es.
Gru p de GaJois d'una cquació. Propictats. Reducci6
del g rup de Galois. Equacions resolubles mitjano;ant
arrels quadrades, Equacions resolu bles per radicals .
Estudi par ticular de l'cquació de cinqué grau.

Els dies i hores d'aqucst curs s'anunciaran oportunament.

CURSOS DE MATRlO.TlQUES PER A EST U
DlAN TS IYALTRES SECCIONS 1 IYALT EES

FACULTATS

MATEMATIQUES GENERALS

Primer curs.- Prof. ] OSEP ~IUR.

Els coneíxemeots necessar is per a rescldre el! problémes
de la F ísica i de la Q uímica. L'objecte essenctat de!
curs és donar als esccíars l'hábit mental matema tic
necessarí en ta ta formaci ó científica.

90 llicons. DiIlllllS, dtmecres i dlVClIJrcs, a les 16.
Sessions prac tiques : dues setmanals .
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MATEMÁTIQUES ESPECIALS *
Curs per als estudiants de Farmacia.

90 lllcons . DillullS. dimuru i dit·t,wru. a les 16.

MATEM ÁTI QUES ESPECIALS *
Curs pcr als estndiants de M edicina.

90 llicoas, Dim4f"ts, aijou.s i dismbtes, a les 16 h.. JO rn,

E l P rofessor d'aquesta materia esta en trámit de desig-,

Segon curs.- Prof. M A..··nJEL Á LVAREZ C ASTRILLÓN,

encarregat de curso
Succesaions. Coordl:'nades cartesianes i polars en d pla.

Equacicns de la recta, circumfl:'ren cia, dlipse. hiper.
bola, pa rábola i corbes espeeials , Coo rdl:'nadl:'S car 
tesianes i pelara en l'espa i. Equacicas de la recta,
pla. esfera, diipsoidl:'5. hiperboloides ¡paraboloides.
Deri vada i diferencial en general. Derivada i difl:'
renciál de distints c rdre s de funciom de diverses
variables. Series infinites : convergencia i divergen
cia. Punts notables i singulan de tes funcions. In
tegral. Metodl:'s m és eor rents d' intq raci ó. Integral s
dobles i triples. In terpolae ió : Iérmules d'interpola
ció. Representació geomét rica i analítica. Series
d'observacions. Teoria deis er re-s. ~finims quadrats.
Equacions diferencials Iineals. Mc vtment hartnónic
U'UlI punto I"' rincipis de la mccaniell. Equacions del
moviment en la dinámica. Teoremes fonamentals.
Teorema de Fourier. Serie de Fourier. P robabi
litat . Lle¡ dels er rcrs. Lle ¡ de Gauss. Descrjpció
d'u ua 111:' i de probabilita t pels moments. Ajustament
mitjancant les corbes de Pear scn. Teoría de la cor
relaci6.

90 llicons. Ditnm1s, dijo," i dissabll.'S, a tes 16 h. JO m.

*
nació.
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SECCl Ó DE ClENCl ES FISlQUES

FíSICA

Primer curs.-Prof. E DUARD Ar.cosá.
CUTS elássic de F ísica. Exposició de les principals teo

ríes de manera sintética i elemental , per tal d'arri
bar a una \'isió de conjunt de la dinámica de rU~

elvers .
90 lIi.;ons. Dilluns, ¿¡mu res i diT/tudre.r, a les 10 h. ;p.
Sesslons practiques : duce setmanals.

Segon curs.- Prof. EOUARD ALeOnÉ.
Física molecular . Arnllliaci6 de la Mecánica. Optica

física.
Termodinámica (segon trimestre).
Electr icitat i mag netisme (tercer tr imestre).

90 llicons. Dimarts, dijolts i tiissabll's, a les 12.
Sessions práctiques : dues setmanals.

Termologia.- Prof. EOUARD Ar.coré .
Estudi general dels efectes que la calor produeix en els

cosscs. Estud i de la termodinámica i de la radia
ció. Aplicació de la termodinámica a un breu es
tudi deis motees t érmics. Teorja cíássica de Fou,
rier sobre la ecndccribilitat calorífica.

90 l1i~ns. DinVJrts, dijolls i dissobtes, a les 10 h. JOm.
Sessions pra ctiques : dues setmanals.

* La desIgnació deis dies i hores de les sessions practiques
per a les mate rles d'aq uesta Sccci6 es fa rá oportuname nt ternnt
en compte el nombre d'in scri ts a cadascuna i lee convelliencies de
local, material, etc,
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Acústica i Optka.-Prof. RAMON J ARDÍ.

Moviruents vibra tor i i ondulato ri ...pIicau als tubs, eor 
des, plaques, etc. T eoria fís ica de la mú sica, Instru
ments mueícals. P ri ncipis foua mentals de {'bptica
geom ét rica. T eoría general deis dioptri cs. Sistemes
óptics. Espectroscopia. Ac romatisme, etc. Dpt ica
ondulatori a. Difra cció de la Uum. Pola rització. Do.
ble reíraccié . Opt lca electrnmagnetica. Fonament de
les teor les de la radiació.

90 Ilicons. D ímo rts, dijous i diss¡¡btes, a les 8 h. 30 m.
Sessfons practi ques: dues setmanals.

Electricitas i .Magnetisme.- Prof. R AMON JARDÍ.

COlm O' cléc tr]c, Eq ulhb ris de condacto rs. Condensadors.
D ielectrics. U nita ts i mesures d ectro stitiques. Mag.
netisme. Camps magnétics i dia magnética. Mesures
Cor rem s continus. Ll eis Ionamenta ls. Electrólisis.
etcé tera. El ect romagnetisme, Eamps magnétics pr o
dui ts pela ccrrents . Inducció electromagnética. Um.
tats i mesures. Ccrrems alt eras d'alta freqüencia.
T ecria electrónica. Ccrrents en el buit i en els g-a_
sos enra rits. Raigs X. Ra dioa,.ct ivitat, etc. Breus
nocions d'Electrctécnia,

90 IIil;OIlS. Ditrldrts, dijOtU i dissabtts, a les 9 h. JO m.
Sessíons practiques : dues setmanals .

FíSICA 1\IATEMAT ICA.-Prof. I SIDRE POLIT.
Nocions de cálcul vectorial. Teoria matem ática de 1'e

lasticitat, Aplicadó de la teoria de l'elastic itat a
l'e stud¡ de I'equilibri i moviment deis líquids. (No,
cions d'Hidrostática i Hidrodiná mica). Aplicació de
la teoría de I'elas ticitat a l'estudi de la propagacié
de petits rnoviments en un tos elástic. T eoría ci
net ica deis gasa s. amb explicaci6 previa de les no
cions indispensables de la T eoría de probabil itats.
T cór ia de la ra diació del eoe negre segons Planck .
Tecria de la qua ntificació de mcviments segcn s
Bohr i Sommerfeld, amb aplicacié a I'estructura de
I'átom. Fonaments de la mecánica ondulat ória.

90 llieons. Dilluns. d,," u rts i dit'Nldrts, a les u.

METEOROLOGIA.-Prof. EDUARD FONT5ERE .

Unitats ; merode a gencrals de cálcu! i de represcnta ció.
EIs element s meteorológics : aparcll s i metodes d'ob
servació . R esultara primaris : observacions en alti 
tud. Les norm cs locals ; les varí actons periódiques ;
dístríbucié normal dels element s metec rológics so;
bre la T er ra i ets dimes. P ropietats ñsiques de



I'a ire a tmosferic ; estats ideals d'equilibri; iniciació
a la termodinámica de l'a trnosfera. EIs flI0vimenH
de rain:~ ; relac iona entre el veet i la pressió. Me.
teorologia sinóptica : t ipus de distribució deis ele
ments meteorclógics ; els metodes de previsi é del
temps.

60 Iíicccs. Dimorts i dimurtJ, a les 16.
Session s práctiques : Dii t1l/.s i dit,-ntdru, de les 16 a les 18.

GEÜFí5ICA.-Prof. EDUARD FO::-lTSERE.
).[eteorologia ; Ienomens metecrclógics elernentals ; me

redes d'observació i de cálcul. Mecánica de l'atmos;
fera. ).lagnetisme terrestre. Sismologia. Gravime
tria.

60 llicons. Dimllrts i dimetrt's, a les 17 h. JO m.
Sessíons práctiques : D1'j(JlIS i di1'rndres, de les 16 a 11:$ ¡8.

CURSOS COMPLEME.NTARIS·

LUMINüTECNIA.-Prof. R Al'.fON J AR DÍ.

Estudi físie de la l1um. Radiació. Dptica. Prjncipis de
Fotometr ia. Distr ibució de la l1um. Lu minar. Estu 
di especial dels difere nts luminars. P rincipia i cal
euls d'illuminació. Ikuminacié d'jnteriors, earrers.
sales d'espectacles, etc.

RAIGS X I RADIDACTIVITAT. - Proí. ISlDRE
POLIT.

Raigs X : emissi6, abso rció i difracció pels cris talls.
Raigs X ¡ estructura at ómica. Apa rellatg e pee a
produir -los. Mesur es de qualitat i de quan titat. P rin,
cipals aplicacicns. Radioactivitat. Transforroacions
radioact ives : mesures. Constitució dels nudi, ató
mies. T ransmuta cié a rtificial dels elements . Radio
activitat artificial.

Ducs llicons setmanals. Febrer i marc.

CRITICA DE LES TE ORIES FONAMENTALS DE
LA Fí5ICA.-Prof. E DUARD ALCOBÉ ,

Exposició historico-cr ítiea d'aquelles opinilws t ranscen-

• Eh dies i hores d'aquests cursos serán anunciats opor tuna.
mento
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dentals i hipbtesis fcnamentals que en ~I t ranscu rs
deis temps han prevalgut en el ramp de la Piloso
fia natural a partir de les Esceles de l'antiga Grfda
fina als eost res dies , encaminades a exp licar els di
versos fenómens manifestars en el Cosmos i princi;
palment per a interp reta r racionalment la int rínseca
ccnstitució material i dinámica de )'Univers real o
Món físi co

CURSOS DE F/ S/CA PER A ESTUD/ANTS V AL
TRES FACULTATS

FtSICA.-Prof. E DU A RD Accoe é.

CUYS per als estudiant s de M edicina.
90 llicons. Dímarts, dijous i dissabtts, a les 12.

Sessions practiques: dues seeruanals.

FlSICA.-Prof. E DU ARD Ar.cce é.

Curs per ais estudiants de Formad a.
El mateix que per als estudiante de Ciencics Fisiques.

90 llicous. Dílluns, dimecres i divcll-IJres. a les 10 h. 30 m.
Sessíons practiques : dues setma naIs.



SECCIÓ DE CIÉNCIES QUIMIQUES

QUf:MICA.- Prof. A NTONI GARC ÍA B ANÚS.

Lleis ¡ teor ics fonamentals de la Química. Estudi ge.
neral dels etements i combinacions m és importants.
Introducció a l'es tudi de la Química Organica.

Es tindr á molt en compte que cls estudiant s sapiguen
aplicar en casos concrets les lIeis i teor-ice tona
mentals.

90 llicons. Dimarts , dijolls i dissobtos. a les 10 h. JO m.
Sessions practiq ues : dues setmanals.

QUIM ICA INORG.~NICA .-P<of. Earr.r J IMENO.

Principie de F ísico-Química necessaris per a compren
dre la Química Inorgánica. Teoría moderna de la
\raléncia que es seguira en l'exposició. Descripci6 de
les substincies seguint la classificació periOdia. dels
etemenu. H om procurara indicar els processcs in
dustr íals que ofereixin importancia practica o inte
TeS reóric. Treballs práctics : preparacions incr gáni
ques, de eomplexitat creixent, d'acord amb la llista
que figura en el Laboratori,

90 Ilil;OJls. DillUUts, dijous i dissabtes, a les 8 h. JO m.
Sessíons práctiques, dimorts, dijOTlS i dissabtts, de les

15 h, JO m. a tes 18 h. JO m.

QUí MICA ORcANICA.-Prof. A. C ARcÍA B ANÚS.
Estudi general dels compostos del carbó. Lleis generllh.

E studi de les Iuncions orgániqucs. Estudia d'estruc
tura i de relaciona entre propietats físiques i qufmi
quu de la eonstitució.

90 llicons. D ilIwIS, diJllccrrs i diVl?udres, a les 15 h. 30 ro.
Sessions practiques, dillllllS. d imecrcs i diwud rts, de les

16 h. JO m. a les 19 h. 30 m.
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FíSICO-QUíMICA (Química teórica}. - Proí. MI
QUEL MASRmIl.A.

Exposició de la F ísico-Química en el seu esta r actual
eonsidera t coro un ros de doctrina. Es procurará
seguir paraHe1ament el métcde tennodinituic Ll'e....
tad istic. 1 es consideraran, segons ambdó s metorle!',
els capitcls esseecials de la materia, com l'atomisti.,
ca, la termodinámica, la cinét ica química i la foto
quími ca. No es tractará d'electrcquimica.

Próctioues : Resaludó d'exercici a que capacitin l'a 
lurnne per a l'ús de la Fisico-Química coro a instru

ment de trebau.

90 llieons. DiUw>u. d¡",ut'es i diwJldrts. a les 12 h. JOm.
Sessi cus pr.i.ctiques, diltl{lrts i dijolU. de les 15 h. JO m, a

les 19 h. JO m.

ELECTROQUfMICA.-Prof. j OSEP I BARz , encarregat
de cur so

Idees preliminars de F ísica.
I~Bases fis icc.quimiques d'aquesta disciplina : Lleis

de Faraday; estudi de la conduetivita t, transpon: i
Icr.... electcomotriu ; idees de Debye j H ükel relati
ves als electr ólits forts. Pola r itzacié.

U _ Electroquímica aplicada a In dissolucions aquo
ses. Anilisi electrolítica. Recobriment elecrrclltic
d'objectes i mctall s, prccessos diversos d'oxidacíó i
reducció, electrólisi dds halurs dels metall s alcalins;
piles i acumuladors.

llI-Forns electrclí tics i llu rs productes; electrolisi de
les sals foses. Obtenci é de fer ro i zinc entre altres
metalls.

90 lIic;ons. D1mart.r, dij01U i dissabtts, a les 9-
Sess ícns practiques, dilluns i dissabtu, de les 15 h. 30 m.

a tes 18 h. JO m.

.,- "
QuíMICA DELS COMPOSTOS ORGANICS NA

TURALS.-Prof. J OSEP PASCUAL VILA.
Gre ixcs i ceres. Lechines. _ Sucres. GlucOsids. Hi

drats de carbon polímers. _ Plavcees. Antocians.
_ T erpens. Carotinoid ea. Esterines i ácíds biliars.
Cautxú. _ Clorofila. Hemoglobina. F lavines. 
Acids nucleinics. _ Alcal oides. _ Al búmines.
Hormones. Vitamines. Euz imes i activadors.

90 lliC;ons. Dima"'s, clijOMS l dissab fts. a tes 12 .
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CURSOS DE QUIMICA PER A ES TUDlANTS
IYALTRES SECCIONS 1 D'ALTRES FACULTA TS

QUfl\UCA.- Prof. A. G ARCÍA B ANÚS.

CUYS per als estudiant s de M edicina.
Lleis i tecrles de la Química. Estudia gencra ls dei s ele

ments i combiuacions m és importants, especial ment
deis cornpostos organics, com a preparaci é per a .
Quí mica biológica i la Química ñsiclógt ca.

90 llicons. Dimarts, dijotU i dissabtu, a les II h. 30 m.
Sessloas practiques: dues setmanals.

QutMICA.-Prof. A. G ARCÍA B ANÚS.

Curs per als estudiants de Farmacia.
El mateix curs de Qu ímic-a que haura u de seguir el~

estudiants de Ciéncies Químiques.

90 lliccns. ni/lrlllS, dimecres i divendres . a les 10 h. JO m.
Sess tons practiques : dues setmanals .



SECCIO DE CIÉNCIES NATURALS

BIOLOGIA (Elements) .- Prof. j . FUSET .

Estudi genera l de la cc\.lula, des del punt de vista deis
scus carácters niorfológics i fis ico-quimics.

Estudi descriptiu deis principals grups de P roti stes,
par ticular rnent deis que ofereíxen un majar inte
res per a la Paraslt ologia,

Diferenciacié ceHular i íormadó dei s c rganismcs plu.,
r iceHular s.

Regeneració en el. anima1s invertebra ts i vertebrare.
QüestiollS sobre l'especie ; he rencia mendeliana ¡les

influencies del medio

60 IIil;ODS. Dimar'4 i dijollS, a les J2.

HISTOLOGIA VEGETAL I ANIMAL. - Pro f. E .
FERNÁNDEz GAL IANO.

Estudi de la ceHula deis teixits vegetals ¡deis tcixits
animals. L'estudi de la ceHula es fani. des d'un puní
de vista morfológico

Estudi deis teixit s en els termes mes generals posslbles
per- tal d'oferir a l'alumne una visió sint ética de
l'organilzaci6 Ionamcnta l deis éssers vius, La "isi6
est ructural d'un teix it anirá acompanyada eonstant ,
ment de la scva interpretació funcional.

90 llicons, Dillu'l s, dimecres i díoendrcs, a les 9 h. JO m.

GEOGRAFIA I GEOLOGIA DINAMICA.-Prof. M.
SAN 1heUEL.

H . Qüest ions geueral s : h istoria de la Ceografia i pro-
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per a l'home. S'escullen de cada ctasse de la d u " 
ficació de Groth les especies que es presten me:s 0115
treballs deis alumnes.

90 llicons. DillUlU, Jimuru i divNldru, a les IS h. y) ro.
Sessions practiques. dill" '1I i d¡~cres, de les 16 h. JO m.

a les 18 h. JO m.

MORFOLOGIA 1 FISIOLOGIA DELS VEGETALS.
Prof. B. FERNÁNDEZ RIOFRÍO.

Jdet"s fonamentals sobre la c.eHula i els teixits vegetals,
Estudi de I'estruc tura i morfologia deis organs ve_
getatius, ..talo" i ..cormo " ; adaptació al medio Mor
Iolog ia i estruc tura deis órgans de la rep roducció.
Funciona de nutr ició; desenrotllament, movirnents,
Rcproducci6 : Cormofites.

60 Ilicons , Dimarts i dijous, a les 17.
Sessicns practiques, dill ,ms i dimecres, de les 17 h. JO m.

a les 19 h. JO m.
Se ssions practiques per als alumnes del tercer CUf S del

pla antic, dimarts , dijou.s i dissabtes, de les 15 h. 30 m.
alesl7h.

FITOGRAFIA 1 GEOGRAFIA BOTANICA.- Prof.
B. F ERNM."'DEZ RIOFRÍO .

Classi ficaci é de Wettstein. Crí tica de la posid6 dele
gru pa essenctals i eomparació amb a1tres c1assifica
cicns roodcrnes. Grups que integren la Cr iptogmia.

Qii.est ions d' índole moríolog-ica i biol ógica. Faneroga
mia ; famílies de plantes indígenes i algunes de tes
exétiques més importante des del punt de vista filo.
gen éti c,

90 lIi¡;ons. Dil/lIt1S, dimeCf'n i dir:emlres , a les 16.

ANATOMIA COMPARADA DELS AI'IIMALS .
Pro L E . F ERNÁ.'IDEZ GALIANo.

En aquest curs es fara l'estud i de l'organitz.a.ció deis
animals emprant, sempre que sigui possible, el me 
tode co mparañu. Es ooncedirá especial importáncra
a I'ana tomia deis ver tebrats, principalment en ras,
pecte macrcscópic, sense ometre les nocions forra
mental s re feren te a l'est ructura microscópica deis or.
ganso Durant el curs els alamnes practicaran dis
secciona d'animals representatius deis principals g rups
eoológics.

90 llicons. Dímarts, dijou.s i dissabtes, de les 9 h. JO m. a
les 12 .
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ZOOGRAFIA D'ARTICULATS. - Prof. FRANCESC
GARcÍA DEL CID, encarregat de curso

:!l.foriologia, Anatomía i F isiología compa rada deis di.,
Iereets grups i classes. Reproducció i desenrctllarnent
embrionario Oassificació i coneixement del, ordres i
famí1ies més impcrtants.

Practiques de disseccié.

90 llicons, Dilllms, dimecrts i divilldrts. a les 10.

ZOOGRAFIA DE VERTEB RATS. - Prof. ] . FUSET.
Estudi r rtli minar dels Protocorda ts. Morfología dd s

vert ebra ts : tegu ment, esquelet, musculatura i apa
retl r espira torio

Sistemát ica general del grup ; ass aigs de cfassíficació,
especialment deis peixos, bat racis i rep tils.

90 llicons. DiIlu IlS, dimecres i d¡vendres, a les J2.

ORGANOGRA FIA I FISIQLOGIA ANIMAL.
Prof. FRANCESC FERRER, encarregat de curso

Zoología sobr e la ha se de l' Anat omía i F isiologia cc m
parada .

Practiques de Laboratc.ri.
90 llicoes. DilnlJru. dijolls i dissobtes, a les 11.

ANTROPOLOGIA. - Prof. J AIDlE AI.COBÉ NOGUER,
encarregat de curso

Prelimina rs r Genetica humana. Antropc:llogia fislC3: es
tudis sobre oonstitució, eugénica, higiene racial, dc.
Prcb lemcs essencials d'Etnclcgia i de la Geog rafia
humana.

90 Ui(:ons. Dinwrls, dijQUS i dissabtu. a les 17 h. JO m

CURSOS COMPLEMENTARIS

ROENTGENOLOGIA CRISTAL LOGRAFI CA. 
FRANCESC P ARDILLO. .

Estudi de l'es tructura cr-istallina per mitja deis raigs
Roentgen. Teoria general de les xar xes. Difracció



deis raiga Roentgen en les xarxes cristallines i ex
periment fonamental de Laue. Diversos m étodes de
roentgenometria cristaHina amb exemples d'est ructu ,
res desxifrades. Metode del cristall oscillant. As.,
rectes físico-qu imics de les estructures cri staHincs ;
aveacos moderas de la rocntgcnologia de les estruc
tures.

60 Iliccns. DillulIl i divendru, a les 18 h. JO m.

FISIOLOGIA CELLULAR. - Prof . E . FERNÁNDEZ
GALIAKO.

Nocions prevres sobre l'es tat coHoidal de la materia i
de les propieta ts de les dispersions collcidal s de la
mate ria vivent. Estudi de les manií esta cions vital s
de les ceHules i de la mcrt cellular . Exposici6 de
les reaccícns ceHulars davant els agents meros.

Curs de 20 conferencies .

OCEANOGRAFIA,-Prof. ÜT DE B UEN.

Curset dedicat especialment als alumnes de Zoología, de
Geografia i Geologia dinámica i de Geofisica.

Form:l.ran part d'aquelll cun d um:s sesstcns practiques
al mar.

PALEOANTROPOLOGIA. - Prot. l Amm ALecHÉ
NOGUER, encarregat de curso

Es tudi slstemá ric de les formes primitives dels homl
nids Lantrcpoides. AnaJisi de tots els descobriment s
fets fins avui--especialment ets pertanyents al Pa
leo1itie--fenint en compre les condicions estra tígri. 
fiques deis jaciments i la cronologia prehistórica.
Exposici6 suecinta i crítica de les recrles més im
por tan ts reíere nts a la filogénia de l'home.

Curs trimestral.
Una llil;6 setmanal
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CURSOS DE CIENCIES NA T UR A LS
PER A ESTUDlANTS D'ALTR ES SECCIONS

1 D'A LTRES FACULTATS

BIOLOGIA.- Prof. j OSEP F USET .

Curs per als estudiante de M edicina i Ciéncies
Qufmiques .

El mateix curs d'elernems de Biología propi deis estudie
de Ciéncies Naturals.

GEOLOGIA. - A cárrec, pr ovisicnalment. de l\.1AJuA
FAURA 1 SAXS , Professor auxiliar numerario

CUTS per als estudiaras de Ci éncies Qufmiques i
d'Arquitectura.

Gcodinamisrnc en acció en alló que afecta I'atmosfera.
L'aigua en estat de vapo r, liquida ¡ solida . en
alió qu.c mteressa la g énesi i el r.egim de les aigüc~

subterránies, Maes, moviments dels cceans i forma
cions geo'lOgiques mari nes, stgoos les pressions de
les profunditats batim étriq ues. Regions de les neus
perslstents . Acci6 de l'aigua continental ¡ marítima .
Accions fis:olÜgiques i bioquimiques dels vegetals i
animals en la transformació deis elernents rocosos
superficials de l'escorca terrestre . Geodinamísme in
terno Vulca nografia i sismologia. Energies termiqces
de la pirosf era. Posició de la tcrra i la seva mor 
fologia: teor ies mineralo- genesiques, formes geom é
triques dels cosscs cristallittats . F ísica ¡ Química
minerals. Especies de minerals més freqüents. Pe
t rografia : t~nica especial per a l'estudi microg ra
tic de les roques i manera de elassí ñear . Ies. Geo,
tectcnlca : rdacions de posició entre les roques. Va ·
riabilitats estratig ráfiques. Teor ies cosmcgenesiques .
Evolccions cronológiques en els pertodes geolOgics,
amb I'auxil i de I'estratig rafia i ag rológics. Mapa
geclógic, hidrológ ic i ag rológic. Car tografia geoló
gica del nostr e país.

Treballs de La borator l.
60 llirons. D iU,IH¡ j di,~cr(s, a les 9.
Dues sessions practiques setmanals .
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I N S TI T U T D E QU [ M IC A

RE ACCIONS DE T RANSPOSICIÓ MOLECULAR.
- Prof. A. GARCÍA BANÚS.

Estudi deis tipas més importa nts d'aquesta claese de
reaccions. Teo ría sobre llur mecanisrne. Aplicacions.

Una conferencia setmanal : gener a maigo

FARl\IACOD INAl\HA. - Proí. CÁNDID T ORRES, de
la Facultat de Farmacia.

Constitució química i acció Iarmacológica .
T rans fermacions deIs medicaments organics en l'or 

ganisrne.

1li~ setmaeal , durant els mese s d'abríl , maig i juny.

FOTOQUlMICA.-Prof. )'fIQUEL MASRIERA .

Estudi deis principals problemes de la Foloquimica me
cierna. Iniciació de l'alumne en les fonts bibliogra .
fiques més usades. Problemes d'aplicacié. Iniciació
en els treba lls de Laboratori .

Una lIit;ó setmanal.

ESTEREOQUIMICA.-EDUARD DE SALAS.
S 'estudiará de quina manera el progré s ~ de1s coneixe

ments experimentals feu necessáríes les considera
cions espacials en l'estudi de la molécula. per tal
d'exp licar els fels observats. Desenrctllament rae
cessiu de I'Esteeeoquímica. Este reoquimica deis com~

postes cícllcs. Contribució aportada per l'estudi dels
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compostos inorganics al desenrotl lament de la Quí
mica de l 'espai. Metodcs moderns físico-químics que
han contribuit al eoneixeeienr actual dc les mol~_

cales,
Una llicó setmanal.

ANALISI DE GREIXOS, OLIS I DERIVATS.-Pro.
fessor J OAN GUITERAS, encarregat de curso

Peopieta ts gcncrals de greixos i olis. Procedencia i ob
te nció. Composició qu ímica. Comportamcnt davant
dels diversos ag ente. M étodes químics. Rea cciona
qualitatives ; eeaccíons cromátiques. An¡üisi de pro
ductes industr-ials. Greixos i olis comest ibles. Es tea
rines. Lanclina i oleines. Sabons. Greixos endurhs ,
Vcmíssos. Laques. Pintures a I'oli. Olis oxidats. Oli
per a roig turco Lubri6cants .

Una lli..6 setmanal.

METAL- LOGRAFIA DE FERROS I ACERS.- Pro.
fessor Esrn.r JWENO.

Exercieis sobre técnica micrográfica ; anális i química 1
t érmica : t ractament t érmic en relaci ó amb t'estruc 
tura i la duresa ; examen macrografic.

Una llil;ó setmanal.

POTENCIOMETRIA.-ANTONI S ANROMA.
La necessitat creixcnt cada dia de la determinació del

Prr en Bioquímica, en Medicina i en la indústria
(així coro la gran qaantitat d'análisis volumétriques

de precip itaci6 i neutralitzacié que es puguin realit .
ear rápidament, si es dispcsa de mesures potencio
raetriques adequades) fa molt interessant el coneixe_
ment de l'anomenada P otenciometria i les seves apli 
eiocs.

Una Ilir,;ó setmanal.

PROTECCIó ELEC TROQUIMICA DE METALLS.
- IsIDRE GRIFOLL.

Teoria i regles per a controlar els d ipbsits electrolítics
destinats a la prottteió de metall s especialment deis
dipósits de cromo Imposs ibilitat de separar I'alumini
i el magnesi, metalls de l'esdevenidcr, de les solu 
cions aquoses per l'alta tensi6 exigida. Les sals to,
ses i les sotuclons dele esmentats metalls en Iiquids
crgánics polars s6n ara origen d'importants eíec,
trólisis.

Una lIir,;ó setmanal .



TEORIA ELECT RONICA DE LA VALENCIA.
Proí. J OSEP lBARZ, encarregat de curso

Estructura electr ónica de la valencia. Tecria de la me
cánica ondulato ria. Estudi de la valéncia : P rjnc i
pis fcnementals. Interprctaci6 electr ónica, Relacié
entre valencia i eovaleacia. CompostO$ amb enlla,
ces coordenat s : llur s propietats espeeials. Les tres
elasses d'agrupameme atómica determinats en lu
formes de les combinacions quimiques. Relaci é entre
la nat uralesa de cada grup de valen cia i la seva

estabilitat . Connexió entre aquesta i l'estructura de
l'átom,

Una meó sctmanal.

ANALI 5IS CLí NIQUES . - P ro í. J ESÚS I SAlLU VILA,

de la Facultat de Fa rmacia.
S'c studiaran les diverses aplicacions de la Química en

la clínica, intcreesants en Farmacia.

1 llicó setmanal.

QUí MICA LEGAL.- ANTONI COLOMER, P rof. auxiliar
de la Facultat de Far macia.

Assaigs de microanil isi toxicolbgica i hromatclogica.
El desenvolupament del l;U TS seguid una marxa siste

mática normalment, subjecta, pero. ah material~

que propon:ioni la Comissaria General d'Ordre PÚ
blic.

MESURES OPTIQUES EN LA TEC~'CA. -FER
UN G ONZ.U EZ N ÚÑEZ.

Dues conferencies sobre;
EspectroscOpia i espectrografia. Desenvolupament i es

ta t actual. Espectrog rafia quantitativa. Estudi es
pecial de I'E spectrograña d'ebsorció, Especial expc
sició de les aplicacions biolOgiques i cliniques.

Fotomet ria. Tee ria i possibilitat. T o en fotometria, amb
els cont inguts en negre i en blanc. Bri llantor , entee
boliment. Fluorescencia. Mides i Index.

Una conferencia sobre:
Reiractomctria. Tcoria, dcsenvolupamcnt i estat actual

Aplicacions técnlques. Interferometria. Teor ia, des
erwclupament i estat actual. Aplicacions tccniques.

Dues sessiens practiques per eonferencia,
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VITROPLASTIA.- ] OSEP RIBALTA.
Vidre, tipus generala, carácters, indicacions., T remp, re

cuita, exam en de la rensié. Treball manual. Cor-,
bes, soldadura. Aparells senaills.

J6 llicons, a parti r del mes de r-ovembre. A les 19- un dia
cada setrnana.

MÉTODES DE SEMI MICROANALISI ORGANI
CA.-LEOPOLD M OSQUERA.

Curs en que es practicaran les deterrninacions del C.
H, N, Halógena i Scíre.

S E lII NARI D E Q UÍ MI CA

Reunions quinzenals en les quals els proíessors i ecl
laboradors de l' Institut es posaran i discutiran ele
tr eballa en curs t temes d'actualitat.

Altres cursos i conferencies s'anunciaran oportunament.



INSCRIPCIONS

El preu de la inscri pció als estudie de Lliceneialura de
la Facult at de Ciend es sera de quamnta peeeetee per cada
una de les meterles obligatóries contingudes en el pla mo
del d'estudis de Llicenciatu ra.

EIs drets d'inscr ipció a les classes practiques de la Fa
cultat seran

•

"
"

"

30
35

Maleries dels períodes preparatoris de
Medicina i Farmacia, comuns també a
algunes secciona de la Facultar o•• o. . 30 peseetee

Materies de Matem áüquee. incloses les
deIs pericdes preparator is .. . . . . .. . 10

Geofísica. Meteorologia, Astronomia
genera l. Aslronomia esférica i Geo-
desia .. . o •• o ••• • • o • • • • • • • • o •••• _ o ••

Maleries própies de Eiencies Netu rels.
Mater ies própies de Cieneies Físiques i

Químíquee ... ... .•• . .. ... . . . . .. . . . ... 40 ..

Tots els estudiante, ádhuc els que gaudeixin dele bene
ficis de la inscripció gratuita, hauran d'abonar , a mée, la
quota de cinc pessetee de l'Associació d'Estudían ts, el! drets
d'expedíci é de la targete d'identitat i ele mete de viaat anual
del "Carnet Escola r",

EIs que ingressin enguany a la Facultat satisfa r án tres
peesetes per I'expedició del " Carnet Escolar" i, tots aquells
als qua ls corres pongui , la quanti tat assenyalada per a I'Obra
antituberculosa de la Universitat, segons les normes més
aval! ccneignadee.
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FA e uL TA r D J::
DRE1' / e/ ENC/ES
E CONOJJJQ UE S
/ s oe / A LS

Ürganiemea de Covern
Docente
Organització d'E erudis
Pla model
Programa de Cu rso,
Inscripcions





DEGA

Josep M: Boix

SECHETAR1

Lluis García de Valdeavellano

COMISSIó EXECUTrvA

Jaume Algarra

.losep Alguer

J osep M.a Boix

Eugeni Cuel lo

Lluis García de Valdeavell ano
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Jaume Algarra.-Professor numerari
E CONOMU. 1 CIENC iA 1 LECISLAC¡Ó FlNANCERES

Avinguda del 14 d'Ahril, 478. Telelon 76449

Jcsep Alguer. - Caledratic de la Universitat de
MúrcÚJ

D RET ClVIL

Valencia, 288, 3r. , 2.-. Telefon 76731

Josep Oriol Anguera de Sojo.-Professor agregat
Dnar ROYA1 DRET CATALA

Brue, 42. TelHon 16668

Josep M,a Boix.- Pro fessor numerari
D RET MERCANTIL

Llúrjn, 33. Telefon 10429

Gon"al del Castillo.-Professor numeran
DRET Poúnc 1 FnOSOnA DEI. DRn

Llúri a, 104. Teléfon 73469

Rarnoo Coll i Rodés.-Professor encarregat de CUTS

D RET CIVIL CATALA
Claris, 59. Teleron 7MI6

Eugeni Cue llo Calón.-Professor numerari
Darr PENAL

Muntaner, 370

Eusebi Díaz.-Professor numerari
DRn Ro!U

Aragó, 254. Telefon 10356



J osep :iU." Farré.-Professor encarregat de curs
T EG"fICA NOTARIAL

Ausias March, 16. Teléfcn 15268

Alexandre Gallart i Folch.-Professor encarregat
de curs

LECISLACrÓ DEL T REBALL

Ramhla de Catalunya, 87. Tele íon 71887

Lluie Garcfa de Valdeavell ano.-Professor nume
rarl

H ISTORIA DEL DRn
Muntaner , 380. Telefon 73220

Rafael Gay de MonteIla.-Professor encarregat de
curs

DRET MARÍnM
Corta Cata lanes, 653. Teleíon 11740

J osep 1\1: Girah.- Professor agregat
DRET PnOCEssAL

Valencia, 169. Telcfcn 70248

James Goldschmidt .-Profcssor encarregat de curso
Professor ord ínari de la Unii ersiuü de Berlin

D RET P nOCESSAL
Mumener, 179. Teléíon 81919

Francesc Gómez del Campillo.-Professor numerari
DRET CA..... óxrc

M allorca , 236. Teleíon 73753

Juume 1\1: l\Ians.-Profes.~or encarregat de eUTS
HISTORIA DEL O RET

Santa Anna, 28. Tel éícn 22261

J osep Martín Gonzá lez .-Professor enearregat de
eurs

D RET P ROCESSAL P ENAL

M allorca, 273. Teléíon 71296
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Emili Mira.-Professor encarregat de curso Pro/es
sor de la Facultat de Medicina

PSICOT.OGIA FORENSE

Rambla de Oatalunya, 121. Tel éíon 72888

Antoni Moles Caubet. - Professor encarregat de
curs

P o r.írrc, S OCIAL
Ronda de San l Pere, 44. Teléícn 20128

Blai Pérez. -Professor numerari
DRET CIVIL .

Peseeig de Gracia, 65 bis. Telefon 78080

Jesep l\I.• Pi i Sun yer.- Professor agregat
D RET P ÚBU C CATALA 1 D RET MIDilCIPAL

Rambla de Catalunya, 67. Telefcn 70623

.losep Quero.-Pro/essor encarregat de curs
llRET INTERNACIONAL

Rambla de Cetalueya , 11 6. Tel éíon 80455

Manuel Reventós.-Professor agregat
E COSO MIA Potfr rca

Avinguda del 14 d'Abril, 418. Tel éfon 76229

Manuel Saforcada.-Professor encarregat de curso
Projessor de la Facultat de Medicina

PstQUT ATRIA FORENSE I M EDICINA LEGAL

Rambla del Tri oml, 7

J esús Sánchez Diezma.-Pro/essor numerari
D RET AD~nl'HSTRATIU

Ronda de la Universitat, 35. Teléfon 20726

Manuel Sánchez Sarta . - Professor encarregat de
curs

E CONOMIA POLÍT ICA
Casanova, 199



Antoni Simarro.- Pro fessor encarregat de curs
O RET A O:\II I'OI STRATIU

Rambla de Cetelunya, 36. Teléíon 3590.1.

Joeep M,a TaIJada,-Profe.~sor encarregat de curs
E CONmllA P OÚ TI CA

Ronda de Sant Pere, 46. Teleíon 18340

.Iosep .M" T rias de Bes.-Professor numerari
ORET INTERK.\CIO~AL

Comen de Cent, 391. Teleíon 18869

.losep A. Vantle lló s.-Pmfessor encarregat de curs
E STADíSTIC A

Rceeelló , 253. Telelon 71Bl5

Mlque l Vidal i Guard iola. - Professor cnce-regue
de cur.~,

C IE NCIA FIN ANCERA

Avinguda del 14 d'Abril, 508. Teléfcn 71020

.losep X irau.- Professor numerari
b TRODUCCIÓ A LA C . b CtA. DEL D n ET 1 D RET P ROCESSAL

Corts Catalanes, 657, 2n. Telefon 532.19
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ORGANITZAClú D'ESTUDlS

l.-La Facult al de Dre t Ciendes Econ ómiques Socials te
pcr fina litat

a ) la Iermaei ó d'una cultura jurídica Ioúamental.

b ] la preparad o universitá ria pcr a )('5 professions

del Dret.
e ) la investiguci ó cient ífica i la Ionneci ó de fu

lurs investigadors.

d ) la difus ió extrnunivcrsi tária de la cultura en

els aspcctes rel acionats amb la Faoulta t,

2.- La Faculta¡ prepar ara per a obteuir els títols de Ll ícer.ctat
i Doct or en Dret,

Sera necessa r¡ als L I i e e n e i a r s en Oret acreditar
aqu ella formació juridica indispensable per a qu alsevol
profeeeió del Dret.

La preparació priu:lica nccess ária per a l'exercíci profeso
sional no ée tasca propia de la Fecultat. S'obrindr á mitjan
~t una organ itzaci ó adequ ada de la practica forense i de
les Escoles d'aplicució profeseionel.

El titol de D o e t o r sera concedit a qui acrediti haver
treball at en temes de Dret . nmb rigor cíentífic, mitjanqant
la preecmecí ó a l'aprovació de la Faculta t d'una tes¡ o me
mori a doctoral.
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1.- ESTUDlS DE LL1CENCIATURA

3.- Dinlre del, estudia de Llicenciatura hi haur á normalment
dos tipus successius d'ensenyament: un de carác ter prope·
déur¡c, in/ormariu, i un altee de car ácter /onnaliu, enea
minal a donar a l'alumne una completa j efica~ prepareei é
jurídica.

4.- Les meterles que componen el conjunt d'estudis de la Fe
culta t de Dret reno expcsades en cur sos sislemiúics de ea
r ácter general, en cursos especials i en cursos monograficJ.

Cada prcfesscr podr á prendre al seu cirrec cursos de
lotes aquestes elesses d'a cord amb el pis que cada any eca
démíc eprcver á la Facult at .

S.-La distr ibuci é normal deIs estudia sera la s~ent :

Un p r i m e r perí ode, dedicat a mareries basi·
ques expcsades preferentmen t en cursos generals i
sietem átics de car ácter elemental. en cls quals l' alum
ne adquirir á una visi ó de eonj unt del sistema de
cada una de les dleciplines i rebr á una suficient in.
formació bibliogr áfica. Aquesta cursos es donaran
duran! tres hores eetmanals per a cada materia en
la forma que la Facultar acordi .

Un J e g o n periode dedical preferentment a cur
sos especlals de carácter fonamental i a cursos mo
ncgr áfics, en els quais l'a lumne es Iamiliar ítzar á amb
el metode ju rídic i s'accstumará a emprar -lc per a
resoldre els problemes de les diferents branques del
Il ret,

PR IMER PERfOD E

G.- Le! matéries del pri mer període seran

Int roducció a la Ciencia del Dret.
Institucions de Drel Roma.
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Elements d'H ist óría del Dret.
Institucions de Orel Ch'H, dos cursos .
Instítucions de Dret Públic (Polític i Adminislraliu) ,

dos cursos.
Institucions de Dret Penal.
Inst itucions de Dret Processal.
Economia Pol ítica.

SECON PERIODE

7,-En el segan pcrtcde, eense abandonar la unitat básica en la
formació juridica dele estudiante, es tructará de marca r-hi un
cert grau d'especia litaació , segona llu rs preferéncics. Les rna
ter'ies d'a quest periode constituiran els eegiients grups :

Dret Privat.
Dret Público
Dret Penal.
Ciencies Economiques,

8.- Les disciplines pr óplee de cada grup seran

l.-CRUP DE DRn PRIVAT

Ilret Roma.
Oret Civil (dos cursos) .
Dret Civil Cetel á.
Dret Can ónic.
Ciencia i Legislació Financeres. "
Dret Mercan til. lO

Dret Processal Civil.

... Les mater-ies assenyalades amb un asterisc en cadascun dels
grups en formen part als efectes de ccrnplir el que estableix l'arti
ele 51 de l'Estatut de la Unlver sltat, que exigcix, pcr a la validcss
dels t itcls de Llicenciat, el mínim de materies corrcsponents a les
assignatures del pla d'estudis de I'Estat.
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Dret Internacional Púhlic Privat. ·
Filosofia del Dret. •

1 dos CUf50S a elegir entre els que organitzi cada any
la l.lniveraitat , sense distinci é.

L'elecci ó de l'alumne haur á d'ésser aprovede per la Fa
cultat.

II.- CRl"!' DE DRET P ÚBU C

Dret Cunstitul"iolla l.
Teor¡a de l'Estat,
Dret A(lminis lral iu.
Dret P úhlic Catalá.
Dr et Internacional P úb lic I'rivat. *
Dret Penal.
Drct Mercantil. *
CicIlCia i Legtelec¡ó Financeres. ·
Dret Canonie.•
Filosofia del Drcl . ·

I dos cursos a elegir entre 10 15 ele que organitzi cada
eny la Universlta t, sense disrinció.

L'elecció de l'alumne haur á d'ésser ap rovada per la Fa.
cultat.

JI I .- C RUt' DE DRET PENAL

Dret Penal.
Criminología i PenoJogia.
Psico logia ~ Forense. -
Peíqutetr¡e forense i Medicina legal.
Dret Proeessa] Penal.
Dret Intern acional Públí o i Privar.*
Drct Cen óutc. *
Dret Mercllnt il. *
Ciencia i Legialeció Financeres.·
Filosofia del Drer . •



1 dos cursos a elegir entre lols e1s que organitai cada
any la Universi lal, sense dislinció.

L'elecció de I'alumne haura. d'ésser aprovada per la Fa
cuItat.

IV.---GRUP In : C¡tr.;CIES Ecoxóurouss

Economia te órica .
Econom ia aplicada.
Historia de les doctrines economlqut's.
Ciencia i Legielaci é Financeres.
Estadística.
P olítica Social.
Legislació del Trcbnll .
Dret Mercantil .
Dret Intern acional Públie Privar. *
Dret Can ónie. *
Filosofia del Il ret, *

1 dos cursos u elegir entre 1015 els que crganítei cada
any la Universitat. sense dislinció.

L'elecci ó de l'al umne haurá d'éeeer eprov ede per la
Fecuhet.

l/ .- DOCTORAT

9.- 0 btingut el grau de Llioenciat, la Facultat, previa l' epro
vació d'una tesi, conferir á el gra u de Doctor.

lO.- Caldri tr eball ar, almenys durnnt un any, sota la direcció
del Professor que l'aspirent designi i la Facult at aprovi
després de l'i nforme d'un n Comissió nomenada pcl Dega.

El P rofcssor podrá no eccep tar la direcció de la tes¡ si
l'aepirant no té, a judici Fe U, la preparació indíspenseble.
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ll.-Els treballa a realitzar , d' acord amb el Direct or de la lesi,
podran ésser: lectures, essistencia a cursos, tr eball a d'In 
vestigaci ó, vietges, etc" en relació amb la materia de la
tesi i la necesaitat de completar la preparació del candidat,

I2, - Autoritzada la presentació de la tes¡ pel seu Director,
sera ju tj ada per un Tr ibunal de cinc Proíeeeore, entre ele
quals figurara també el Director. Aqueste Pr ofessors podrán
pertányer a altres Fecuhats i ádhuc a altres Universi tats.
El Tribunal pod ré discutir la tes¡ amb el candidat i pr opo·
sar-l¡ les provcs que creg ui oportunes per a eoneixer la seva
formació i el fonament cientific del treball preeentat ,

ll/ .- ORCANITZACIO DELS ESTUDIS.
ESCOLARITAT.- PROVES

I3.-Cada any, aban! del 30 de [uny, hauran d'ésser publicats
ele programes deis cursos de la Facult at per a l'any aea
demic eegüene.

I4.-L'estudiant podr á demanar autorització per a seguir un
pla diferent deis indicats, eempre que eomp rengui un nom
bre de rnet ériea no inferior al determinar per a qualsevol
d'aquells. Aquestes ma té ries podrán cursar-se a la Facultat
de Oret o en altres Faculta ts o Escoles, sempre que en llur
eonjunt restfn coordinades i eonstitueixin, a judici de la
Feeuha t, un programa org.inic d'estudis juridice.

IS.-La Facultar organitaará els ensenyaments durant l'any
aca démio en forma de

a) cursos de carácter general sistemátic.
b ) cursos especlals.
e) cursos monogr áfics.
d) curs os de cn ra cter practic ,
e) treballa de Seminari.

L'any académlc podr á ésser dividit en trimestres.
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16.- La Facult at determina ra per a cada un deis cursos del
segon per íode un nomb re de lIi lSons setmanals que no podr á
excedir de quatre.

Exceptual el cas en que el carácter instrumental de l a
materia no ha permeti o hi' heg¡ poderoses raons que ha
Impedeix¡n, cada any el Professor trectar á en aqueste cur
sos un tema diferent.

17.- Els Professora del segaD periodo donar an un nombre de
cl asses pr actiques no infer ior al tert; de les te óri qucs, re 
partldes durant l'any acad émic i prefere ntment en el dar.
rer semestre .

El P rofessor redactara un resum d'aques tes practiques,
que h au r á de presentar a la Facult at.

JS.-No exist ir án altres ex ámen s que les provee de conjunt,
una a la fi del primer periode i una altra al final del segon.
Amb aquestes proves es podrá obtenir el gra u de Llicen
oiat . El P rofessor no sotmetrá ele alumnes a ca p prova de
la seva disciplina : es limitara a donar o no el Cer tificat
d'assisténcia, que sera imprescindible a l'alu mne per a
realitzar la prava de eonjunt, d' acord amh I'epartat se
güent .

19.- L'escolari tat mínima sera de dos anys per a cada un deis
perl odee i es justificara amb la inscri pció i eh cer tificats
d'assisténcie.

Sera necesear¡ acred itar l'assistencia almenys a quatre
cursos genera la durant el primer periode i a quatre cursos
(dos forcoeement de carácter práctic] en el segon.

2O.-La prova de eonjunt del primer periode tendi rá, mit
[anqant exer cicis pr áctica i escrita i converses emb ele Pr o
Iessors, a compro\'ar la Iormaci é general de l'alu mne. Es
tr actani amb preferencia de dirigir I'a tenció de I'estudian t
a I'examen d'un prob lema concret, considerat en rel ació
amb les diverses disciplines estudiades,

21.- A la fi del scgon perlode tinclrli 1I0c l a prova de Llicen
ciaturu, que tumbé sera. de conjunto

Consisti ra en diverse a composlcions escri tes sobre cada
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una de les metenes Ionamenrals estudiarles, cornenta ris a
textos, casos pr éctics i preguntes orals,

22.-Les pr o,'es escr ites será n eliminatOries. Es pr ocurara la
comprovació deis instrumenta i metodes de trehall i deis
coneixemenls bibli ogr áfics. L'a lumn e elim inat podr á re pe
tir els exercicis en una convocatoria poster ior .

23.-EIs exercicis de totes I~ pro,-es de conjunt sera n quali
ficats per un Trib unal com post a lmenys de cinc P rolessors,
nome nats pel Deg á.

24.-Pe r tal de sim plificar la practica de les proves, els Tri 
hunal s, e¡ ho ereuen oportú. podran remerrs els exercicie
escri ts a Professors de la Facult at que no formin part del
Tribunal.

25.-EI Professor que reb¡ els erercrcrs escrí te, els torn ar a
al Tr ibu nal examinador, amb les observacions que cregui
oportunes i acompanyats de la qual ificació co rresponent,
en escrit autori tzat amb la seva signatu ra.

El Tribunal podré demanar a altres P rofessors de l a
Facult at ind icad ons refer ents als assump tes de compoel
cions escrites o deis textos de traducció que hagin de figu
ra r en la preva,

26.-Sense que aha pugui afecta r la unitat de valid csa del!
titols . la Facultat, en conferir el gra u, consignara en el de
cada Llicenciat I'eepecia lita t de la quaI hagi cursat el! es
tudis,

27.-S'organitzanl un fitxer en el quaI ele professor s, acebat
el tempe de preparac ió de I'alumne en les respectivee disci
plines, expoliaran el judici que hagin format de cada estu
diant respecte a les seves condicion s cientifiquea i caracte
rfstiques pereonals, amb la final itat de contribuir a for mar
el cri ter¡ de la Facult at sobre tots els soua alumnes. Les
aplicad ons d 'equeet cri ter¡ sera n determinades per una ce
mlesi ó encer regada de l'estud¡ d'aquesta qücstió. per tal
d'nconseguir un concepte de conjunt en les proves de LIi
ccnoiatura .
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Aques t fítxer es comen..ara a estahlir amb les dades re
ferents als al umnes que ingressln des d'ara a la Facu ltar.

/V .-PROFESSORAT

28.- La direcció de les tasques docents de la Facult ar de Dret
sera confiada uls Professors numeraris, agregare. encarre
gats de CU f!; i Iliures, d'acord amh el pla que la Facultat
aprova rá cada any.

29.- Per a ésser nomenat Professor agregal sera neceeeer¡ ofe
r ir, a m és d'una competencia i vocació per a l'ensenya
ment, una tasca renlitzada en l'especial itat corresponent i
comprovable amb publ icacions i trehalls de válu a cien
tífica.

AI.'l encarr egnts de curs 110 se'ls exigir á una histori a
cient ífica, ana solament un a adequada compe tencia i vo
caeió.

30.-r\omés es pod r á crea r un ensenyament perma nent, eon
fiat a un P rofessor, quan la seva necessit at i la seva eficacia
hagin estat corroborades per l'experiencia i existeixin es
pecial istes en la mate ria. La Facultat podr á designar més
d'un P rofesscr per a una mateixa disc ipl ine.

31.- Cada P rofessor de la Facultar podr á explicar, a més de
la discip lin a de la qual estigui encarregat, la que judiq ui
conéixer i desitg¡ exposar. amb l'ap rovació de la Facult at .

32.- EIs estudiants podr en concórrer als cursos que p re fcreí
xin. En les instanci es en que soHicitin l' admissi ó a les pro
ves faran constar els cursos als quals han assistit.

3~ .-Es funció propia del Degá la direcció doccnt de la Fa
cult at.

A aquesta finalitat. r -l Deg á procurara que entre les ca
tedres hi hagi la dcguda relació i enll a... Aquesta fund ó
de l Degá no afectara la lli ber tat científica del Professoret
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ni la dislr ibueió de les materies de cada cura , que és [un
ció de la Facultat.

34.-Les funcion a adminislratives restaran separades de les
funcio ns del Professorat.

V.-SEMINARI5

35.- L'activi tat cien tífica creadora i d'inveetígací é té el Sf'U

órgan adequa t en el Seminari o en l'Insti tut d' Inveet ígacié
científica .

36.- Per mitja deis Sem inar is la Vniversi tat real itza aques ts
tres espectes de la seva funció :

a ) la recer ca i la creactó cíentífiques.
h ) la preparació de fu lurs investigadora,
e) la difusió de la cultura i el manteniment del

n ivel! cienlífic (ora de l' ámbit estri cte de la
Un lversíta t.

Per a aix ó el Semina ri haurá de man tenir-se en constant
comun icació amb Tes noves promocione i amb la realitat
pro fessiona l i establir relaciona i contactes amh les altree
Institucions d'aIt a cultura i de recerca cient ífica.

37.-Les tasques del Seminar i poden consistir, ult ra el! exer
cicis i pra ctiq ues de carác ter general preparatoris de les
tasques estrictament própies del Seminar i,

a ) en la inicicc íó deIs aIumn es en els trebalIs cienti
fies mltjanqant treh all s coHecl ius dirigit s per profeeecre I
en e18 d'eeeaíg d'investigació, qu e poden culmina r en la teei
doctoral. L'ndmissi ó a aquest darrer gra u suposa la pr e·
parAció de l' alumne en cursos genera la i eepecíale i en el!
de cará cter pr éctio,

h ) en la genui'natnsca rl'investigad ó i crcació cien
tífica eprofitnnt l'act ivitat dels aIumnes ja perf eccione ts i
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incorporant al Semin ar¡ a ltres ínvestigadors. El Seminar i
podr á així esdevenir un l nstitut Científic o Centre d 'alta
recerca.

e) en el perjeccionamenl de la jormacié projeJJional
per tal de mantenir-Ia en un nivell elevat í assegura r la
irradiació del Seminari en els Centres pr ofessionals conne
xos amb la seva aclivitat. Amb aquest propóeít orgenlea
ra, per exemple , cursos de per feccionamen t, reunions períó
diq ues, conferencies, etc., i

d) en la áijwió d'aquell s aspectes dels estudie de la
Facul tar que puguin interessar tothom.

3B.- La naturalesa propia del Seminari i la var tetet de taso
ques que podr á real ítza r obliguen a organi tzar-Ics segons
un criteri de m áxima autonomía i elaeticitat, fugint do tota
unil onnitat i rigldesa. Cald rá tembs tenir en compte les
possihili tats tecniqu es, defugint lota ímprovisacíó .

39.- E1 Director d'un Semin ari podr á excloure dels tr eballa
d'equeet el s alumnes que, a judici seu, demoslr in no estar
sufieientment prepar uta per a seguir -los. En equest ces en
donar á compte al Degn per carta raonada i documentada.
Seran tornats a l' alumne ele drets d'Inecripcíé .
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PLA MODEL .

El pla d'estudis de [a Facu ltar compren un p r i m e r
període de ma térics b ásiqu es estudiades elementa lment, i un
.5 e g o n periode en el qual , sense abandonar la unilat
Ionamental de la form aeió ju rídica deis estudiants, es tructa.
r á de marca r-hi un cert gra n d'espe cialitaaci é, sego lls Unes
preferencies.

L'alumne poi ter les ínscri pcions i assistir als diversos
cursos en la forma que tingui per convenient , sempre que
es sotmet¡ a les normes de l'Organ íteecié d'E studi s de la
Facult at. Tanmetelx, L amh l' iDtent de facil itar una distri
bució ordenada i e6.ca~ deis estudie, s' ofereix als atu mnes
el segúen t pla model de les metéries obllgatóries del per iode
de L1 icenciatura.

PRDI ER P E R íODE

II

Introducció a la Ciencia del
Dret.

Dret Roma.
Dre! Civil (1) .
Dret Político
Economía.

Historia del Dret .

Dret Civil (11).

Dret Adrninistratiu.

Drct Penal.

Dret P rocessal.
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:' E CO N PERloDE

G RUP DE D RET PRIVAT

I

Dret Roma.
Dret Civil (1).
Dret Civil Cetal á.

" Dret Can ónic.
"Eiencia i Legielaci é finan

eeres.

1I

Dret Civil (11).
..Orel Mercantil.
Drel Processal Civil.

"Dret Internacional Públic
Privat.

*Filosofia del Dret.

I

GRUP DE O RET P ÚBU C

1I

Teor ia de l'Estet.
Ore! Administrat iu.

" Dret Ean ónic.
· Ciencia i Legleleci é finan,

cerea,
" Dret Mercantil.

Dret Constituciona l.
Dret Públic Catala.
Dret Penal.

" Dret Internacional Públic
Privat .

" Filosofia del Dret.

GRUP DE DRET P ENAL

240

1

Orel Penal.
Psicologia Forense.

"Dret Can ónic,
..Dret Mercantil.
·Ciencia i Legislació fina n

cerea.

1I

Criminología i Penologia.
Dret Proceesal Penal.
Psiquiat ria i Medicina legal.

" Dret In tern acional P úblic i
Privat.

" Filosofia del Dret,



C RUP DE CIENet Es ECO~O)lIQUES

1

Economía teorrca .
Histori a de les doctrines

econ ómiques.
· Ciencia i Legislació finan.

ceces.
• Ore! Mercantil .
" Dret Cen ómc.

II

Economía aplicada.
Estadística.
Políti ca socia l.
Legislació del trebell .

· Dret Internacional Públic i
Privat.

" Filosofia del Dret.

A cada un deis grups del scgon període els alumnee hau
run de cursar, a m és de les malcríes abans consignades, dos
cursos més 11 elegir entre els que organitza cada sny la
Univoreitat, sense distinció.

• • •

Les meterles essenyalades amb un asterisc figuren a tots
ele gtu ps als efectes de comp lir el que eslableix l' article 51
de l'Estatut de la Universitat que exigeix, per a la val í
desa deis títols de Llícenctet, el mÍnim de materies corres
ponen! a les assígruuures del pla d'estudis de l'Estat.
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PHOGRAMA DE CURSOS

PRIM ER PER l a D!'.

INTRODUCCIÓ A LA CIEXCIA DEL DRET. 
Prof. ] OSEP XIRAU.

60 llicons. Dillllns. de 16 a 17 ; dima rts, de t6 a 18 (ses
si6 práctica).

INSTI TUCIONS DE DRET ROMA. - Proí. Eusz
DI DiAZ.
90 llil;ons. Dílivns, dimecrrs i divendres, de 10 a 11.

INST ITUCIONS DE DR ET CIVIL

Part general. Drets reais. Obíigecions. - Proíessor
B LAZ P ÉREZ.

90 llieons, Dillllll.l. dimurts i d¡'!'~rtl. d'n a 12.

Contractes. Familia . Successions. - Proí. J OSEP

ALGUER .

90 lllcons. DimaTIs, dijous i dissabtts, de u a 13-

INSTITUCIONS DE DRET POLíTICo- P roíessor
GON~AL DEL CA STILLO.

90 llicons, Dilluns, dilllf'rt.r i di~ ,tndrts, d'r r a 12.
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INSTITUCIONS DE DRET ADM INISTRATIU.
Pral. J ESÚS SÁNCHEz·DIEZ~[A .

90 llieons. Dillu1lS. dimccre s i dr..'tlldrts. de 9 a 10.

INSTIT UCIONS DE DRET PENAL. - Prof. Eu
GENI C UELLO CALÓS .

90 Ilil;OM. Dimarts, Jij(llIs i dissabtu, de 10 a JI .

INSTITUCIONS DE DRET PROCESSAL" - Prof.
j OSE P ¡\1.. GIRALT .

90 lIi¡;ons. Dímarts, dijous i di.uobll's. de 16 a 17.

ELKlIENTS n "H ISTORI A DEL DRET ESPA
NYOL. - Prc í. L LUÍS G ARcÍA VALDEAVELLA

NO, en collaboracíó amb el P r o í . ] AUME :\1ANS

PUIGAR!'\AU, encarregat de curso
90 llicons. Dilllms, dimecres i dit'l lldres, de 12 a 13.

ECONOl\UA POLíT ICA. - Pral. ] AUME A LGARRA.

90 llicons. Dim arls, dijOfls j dissabtts, de 9 a 10 .



SEGON PER[ODE

HI STORIA DEL DRET ROMA *
DRET RÜMA,-Prof. ] OSEP O RIO L A NGUERA DE SO.

J O.

EZ Dret R oma i la seca influencia a Gccident . Les
.V oveHcs de l nstini ñ.

T rtba /l prdctic: Assaig de (ompilació sistemática.
90 llieons. Dillrtnl. dilllt rrts i dit'fndr-u, de 16 a 17.

DRET CO),IERCIAL ROl\IA. - Prof. EUSEBI DÍAl.
20 Ilicons. Dijour. de 10 a 11 [segon i tercer trimest res).

DRET CA.."'O~IC. - Prof. FRANCEf C G ÓMEZ DEL

CAMPILLO.
90 lIi9>TI5. DilfllltS. dim('crts i dit·~d"fS. d'r r a u .

DRET CIVIL
Propietat, possessi é, drct immobiliari.-ProL BLAI

PÉREZ .
JO Ilit,;ons. D ijolls. d'r r a 12.

Drets limitatius del dominio - P roí. ] OSEP AL

GUER.

30 llicous. V imtcrl.'S, de 12 a 13.

• E l Proíes sor d'aq uesta materia esta en trimit de designaci6.
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DRET CIVIL CATALÁ

CUTS gClIeraJ.- Pro f. RAnos COLL 1 R ODÉS, encar 
rega r de curso

90 lIil;orn. Dill JI I'lJ. d ímerrrs i drr. 't'ndrts. de 10 a 11.

Evolució del Dret Privar Catala des de la dinastia
Carolingia al segle X V/ .- Proí . J OSEP O RIOL

AN CUERA DE SOlO.
Trt bolfs I' ,,¡utia: Assaig de Iorma ció d'un Diplcma

tari d' instrument s jurídics catala na de Dret Privat ,
i d'u n Ctossar ¡ de mitjana i Tnfima llatinitat [ur idi;
ca cata lana.

JO llirons. Dljo"s, de 16 a 17.

El Dret de I'itla de Sardenya en relació amb el
Dret Catald.- Proí. ]OSEP O RIOL A NGUERA DE

SOJO.
3 conf erencies.

DR ET MERCANTIL

CUTS fcneral.-Prof. ] OSEP M .· B OIX.
90 Híeons. Il imarts, dijons i dis.robln, de 9 a 10.

Aportacions per a la reforma del Codi de Comer,
esponyol.- Pror. ] OSE P M .- B OIX .

Anali si de les seves nrientacions i investiga cions i aro
blarnent de materials per a una eventual rcfonna
atenen t 1C5 orien taeions cientifiques centemporánies
i les prac tiques mercantil" especialment <fe Cata lu .
nya .

JO n i<;ons. Dillll'lS, de 9 a lO.

Dret de la Navegad ó.- Prof. R AF AE L G AY DE M ONT E 

LLA , encarrega t de curso
Armarne-nt; consideració ju rldica , forme s i agen ts. La

nau ; personalitat. pro pietat i cár regues. EIs trans
port a: el coutracte, I órmules arrtigues i modernes
de ncliejament i acciona per a la seva efectivita t,
Accidents : ahorda tges, salvament i assist éncies, ava,
rie s,

12 llicons. Dílluws, dimecres i dir'C lldrcs, de I2 a IJ (segon
i tercer trimestres).



DRET PR OCESSAL CIVIL

Dogmiüica ; t écnica del Dret processal civil espa

nyol. - P ral. J OSEP X IRAU.
El sist ema de la Lle i d'En judiciament Civil. L'acelé,

La ju risdicció. El proc és. Mitjans d' impugWlCió
de les resolucions del j utge. E l procediment i ele
problemas de la practica.

60 llicons. D ilI ll l l$ i dimecf ts , de 12 a 13. A part ir del
dla 15 de Iebrer, les sesstons del dimecres seran prac
tiques Lñuraran fins a les 13'30.

Teoría general del Procés.-Prof. JA~lES G OLOSCU .

MlDT, encarregat de curso
Les modcrne s recries del procés i de les seves insti

tucions Ionamentals, des de Búlow fins al moment
actual.

40 Ilil;ons. D il/l(lr ls i dit't'ftdrts, de 16 a 17·
Primer t rimest re.
Dimarts, de 16 a t i .
Segon i tercer tr imestres.

T R E JlA L L S D E SE ll I N A Rl.

Estudi comparatiu del Dret Processal Civil espc ,

nyol ; alemany .
20 sessicns. Divrlldres, de 16 a ¡j.

S egon i tercer trimestres.

HISTÓRIA DEL DRET .

Dret privat espanyol medieval.-Pro f. LLUís GAR

cíA DE VALDEAVE L LANO.

Investigació i comentar i de les seves tcnts 6ns a la
Recepció.

30 llicons. DijQUS. d'lJ a 12.

Iwistes casteüans del segle X VI . - Prof. ] OSEP

O RIOL ANGUERA DE Saj a.
:;1 conferencies.
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TECNICA XüTARIAL.-Prol. ] OSEP 1\1.- F ARRÉ l\Io
REGÓ, encar regat de curso

Estudi tcOrieo-practic de l'Iast rumen t públic. _ Sigui
ficacié , valor, classes i forma interna L externa. _
Elements de les escr-iptures i acles m és acostumats,
- Pract ica de llur redacció.

60 llicons. D imaru j di~'ffldres, de 18 a 19.

FILOSOFIA DEL DRET. - P r o í . G ONt;AL DEL C AS

TILLO.

60 llicons. Dimatts i ¿¡iDus, d'rr a 12.

TEORI A DE L'ESTAT 1 DRET CONSTITUCIO.
NAL *.

LA DOCTRIXA DE LLEO DUGUIT. - Prof. Jo.
SEP ).P PI 1 SUl''I"YF.R . ,

Crítica del llibre de P. ),{ar kovitcb. Conclusions a que
pot ar ribar -se en presencia de la tes¡ de Dugui t.

8 Iliroas, una cada quinze dies. DilIllI'lS, de 19 a :lO.

DRET AD~IINISTRATIU.-Poof. ANTO' ¡ ~1." SI'
l fAR RO PUIG, encarregat de curso

E/ domini Públic.
90 llirons. Dimarts, ,/ijDUS i dissobtcs, de 9 a 10.

DRET PÚBLIC CATALA.- prof. ] OSEP l\U PI 1 SU
NYER.

Fonts del Dret püblic a Catalun)·a._Vida i crí t ica de
la ),[ancomunitat ca!alana_Projectes d'autouomia
de Catalunya~ConstÍtució de la República en 1..
pa r t que afecta les regions~E.~tatll t i Constitució
interna de Catalunya c anális! de Uurs preceptes.c-,
Fonts del Dret Administ ratiu calala .-Organitza_
ció de la Generalitat. _ Organització local cala
lalla~Funcionari s~Estudi deis diversos servéis
pública sos tinguts per l'activi tat administraliva de
Ca talunya.

60 llicons. DillnllJ i dimerts, de 9 a ro.

DRET MUNICIPAL.-ProÍ, ]OSEP :\1." PI I SUNYER.

Evolució municipal_ Fonts del Dret municipal catalá

• El P rofessor d'aquesta materia esta en tr ámit de designació.
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I'activitat delict ógena . _ Concepte i valcració ju_
r ídica de la debilítat mental. _ Psicojuris prudén
eia testamentaria. _ H igiene mental del dclin
qiient.

20 Ilil;ons. Dimar ts i dissabtt's. de 19 a 20.

Segon t rimest re.

PSIQUIATRIA FORENSE I MEDICINA LEGAL.
Prof. M ANUEL SAFORCADA, encar regat de curso
JO llicons. Dimeercs, de 16 a 17.

DR ET PROCESSAL PE NAL.- Prof. J OSEP M ARTÍN

GONZÁLEZ, encarregat de curso

Procediment penal.
JO llicc ns. Dirmdres, de 12 a 13·

ECONO).HA TEÓRICA. - Proí. MAIIOUEL REVEN

TÓS.

Xccions foaa mental s i el problema de les lleis en Eco
nomia.

E1s elernents naturals de la producció . _ Factors de la
produccié. _ L'empresa.

Econo mia de la circul ació-distrj buci é. _ Element s de
la circulaci6. _ Me rcat. _ Diner . _ El credit.

La dinamita de la circulado. _ Conjuntura. _ Dcc;
trina de la crisi. _ Historia de la cri si, especial.
ment de la de 1!)29-1933-

La distribució. _ El salari. _ La renda de la ter-a.
_L'interes . _ L'esralvi. _ Benefici. _ El con
sumo _ La perdua i I'asseg uranca.

JO llieons. Dimarts, de 9 a 10 .

ECONOMIA DIRIGIDA •

ESTAD1STICA.-Prof. J OSEP A. VA NDELLÓS, encar
regat de curso

Metodología estadística . _ Cálcul de probabilitats. 
Aplicacié de l'Estadtstica a les Cíencíes econ ómi.,
queso

60 llicon s. D ímarts i dijous. de 16 a 17.

• E l Professor d'aq uesta materi a esta en trárnit de designaci6.
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HISTORIA DE LES DOCTRINES ECONOMI
QUES.-Pro f. M ANUEL SÁ~CHEZ SARTO, encaro
regat de curso

Proble~s fO IUJlluntols de I'Eco.wm ia {J ¡' avis de la
H istorio de fu idus uonOmiqulS.

Resum de les principals tendéncies en la Histor ia de
l'Economía.

El problema. del valor. _ El problema del preu. _
El problema de la distribució de la renda. _ El
problema del dieer. _ El problema dd comerc
exterior í dels canvis. _ El problema de la cr isi
i de la ccnjuntura.

60 llicons. Dimarts i dissobles, de 18 a 19.

CIENC IA 1 LEGISLACIÓ FINANCERES. - Prcí .
J AUME A LGAR RA.

60 lticcns. Dimc cres i dive ,rdres, de 9 a 10.

POLíTICA MONETARIA 1 BANCARIA. - Proí.
J OSE P M,a T AL LADA, encarregat de curso

Origen i naturalesa del diner . _ L'o r i l'argent com a
metalla monetaris. _ Fonnació deis sistemes mo
nctaris deis Estat s moderns. _ El patró or clissíc.
_ El fenomen deis canvis. _ Els Baoes d'emissió.
_ El paper moneda. _ La inflacié fiduciaria. _
Les reformes menetár'ies de la postguerra. _ No.
ves modalitats en el Iuncío eamenr del parró oro _
Ex per iéncies de moneda dirigida .

JO Ilieons. Dij"ws, de les 1.5 h. 30 m. a les 16 h. JO m.

FINANCES PÚBLI QUES. - Pro í . M IQUEL V IDAL 1

G UARDIOLA, encarregat de curso
20 llicons. Diíluns, de 18 a 19-

Segon i tercer t rimestres.

POLíTICA SOCIAL.-Prof. ANTONI M OLE S CAUBET,
encarregat de curso

Concepte analític de la Política Social : ere seus pre
cedents norm at ius i doct rinals . _ Cont ingut, exten.
sló i bases de la Polít ica Social . _ Superestructu
ra deis moviments soctats : les inst itucions. Morfa.
logia legislat iva. _ Metodologia. Durkheim i Le
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P lay. La Ienomenoscópia de Simiand , _ P roble,
mes de la Polít ica Social. Lleis de colonització in
terior i rd orma ag raria.

Dire rses sessioas d'aquest cur s es dedica ran a t reballs
práctics,

40 lliccns. Di,lI(Jtfs i dijolls. de 16 a 1] .
Segon i tercer trimestres .

LEGISLACIÓ DEL T REBALL. - ProL A!.EXA"DRE

G ALLART 1 F OLCH, encarregat de curso
Nocions fcnamentals. _ H istor ia de la reforma social

legal a Espaaya. _ Regulació contractual de la
relacíé de treball .cc.Regu lació ecjlectlva de les con
d icions de t reball. _ Regulacto corporativa de les
condicions de treball. _ RegUlaCló legal de la vida
del treball, _ La jurisdicciú especial del treball a
Espanya. _ Prc tecció legal de I'obrer fora del seu
treball. _ Regulació inte rnacional de la vida del
treball.

30 llirons. Di/lUIIS, de 16 a 17.

DRET IND USTRIAL.- Prof. ] OSEP MARTÍ N G ONZÁ·

LEZ, encar regat de cur so

Propietat industrial.
JO 1Iio;on5. Dimat Is, de ta 11 1].



" Relee
"Levia-

S EM I NA R I D 'E sT U DIS P O LÍ TI C S

TREBALLS DE SEMINA RI

R o ti S S e a u. El "Contrat Social" . EIs Discursos.
Les idees polítiques de la pre-revolucié.
Dirigit pel Prof. ] OSEP XIRAU.

L e e t ti r e s. La " República" de Plató. Les
tienes", de F. Vitoría. "De Cívc"
than" , de Hobbes.

Dirigides pel Proí. J OSEP X IRAU, en coliabora
ció amb Ajudants de la Facultat.

CURSOS }.{ONOGRAFICS •

Il í s t ó r í a d e les idee s poli tiques.

Les transformacions de la democracia ateuesa.
P r o l . P. B OSCH GIM PERA.

L'organitzacjó de l'E stat primitiu l tes mcnarquies pa-

... La data ¡ l'ho rar i deis cursos monográfics serán anunciats
oportunament.
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triarcals. _ La influencia de t'O rlenr i l'em brió
d 'imper i aqueu.

La crís ¡ de les mcna rquies agráries i l'ol igarquia ari s·
tocrática. _ Les transformacions econ ómiques, les
colonitza cions ¡ les revoluciona democra ritaan ts. _
Les democrácies temperades colonials i Ies Dic tadu
res.

L'Inc rement de la idea democr ática a Arenes i la seva
realiteaci ó en forma temperada, per SoI6~EI seu
Iracá s temporal, els partits politics i la d ictadura
popular de Pisistrat.

La trrania dels Pisistrá tides, la revoluci ó i el triorni
de la democracia amb Cus tenes.

La generació de les guerres perses i la democracia por
tada a les seves últimes conseqiiencies, _ Pertctes.
_ L 'apan:nt fmeas de la democracia als temps de
la guerra del Pelopon és : demagoga i aventuren.

La reconst rucció de la democráci a al segle IV i la seva
organi tzaci6 técnica : els secretar ia atenescs. _ El
meca nisme estatal de la democracia atenesa,

Semblaoces ¡ difer encies amb altres tipas de democracia.

L'indi vldu i l'Estat en la constítució política ro
mana. - Pro f. ]OAQUIY B ALCELLS.

LI'$ insti tucions pólitiques romanes en els secs ori gen'
_ Supervivencia deis trets criginal s, Cooesió de
la gens. _ La propietat irumobiliá ria. _ L'econo
mla romana, la política exter ior i els ecmicis. 
T rets essencials de les principals inst itucions poll
tiques en lIur evolució.

Les doct r ines estoiq ues : ind ividualisme. _ L'hellcnis_
me : la concepció apoHínia~L'her oi i la concepcié
política romana . '_ L'individu i la ciuta t : el sentit
collectiu . _ A/ os maiQrllm. _ Les causes morals :
ressentlmene i espe rit de massa.

La crls l. ~ Les dictadures milita rs. _ El principa t :
les concepcions or iental s mcnárquiqucs.

Un non factor en el món : el Cristian.sme. La moral
cr istiana.

La cri si política del segle III. El segle IV. _ La cris i
econ ómica. _ Desapar ició de la vida política i aje
bliment de la vida municipal. _ Aparició del r~gim

de castes com a fet politic . _ Els grane propie taria
i l'Estat. P'l l roá nimll pofentioru flI . _ La dcsapar l
ció del poble : " la massa era rnorta ". _ El proble
ma de la fi del món antic.



Les "Corts" i la " Diputación de Catalunya.-ProL
A NTONI DE L A T ORRE .

Les Corts medievals de Catalunya.-Amecedents fins
a les de U8J_I28.t_Composició de les Corts: el
Re¡ i els tres bracos. _ Atribucions. _ Funcio;
nament. _ 'parlaments. _ Coro Generals de la
Corona d'Aragó.

La .. Deputació del General de Catalunya ". _ O rga
n ismes derivare de les Corts_Origen de la Di
putacié. _ Les modificad ons de Fe rran 1 i Fer
un n.

La polít ica europea del Renaixement.-ProL j OSEP

Q UERO.
La política del Rcnaixement com a forma de rc:alit zació

de l'imperialisme r eligiés.
La fonnaci6 d'un pcnsament nacional en la política

del Renaixemcnt.
Moral i polític a.

Historia política i econ ómica de la postguerra. 
P r o f . M ANUEL R EVENT ÓS.

El tractat de Vt'rsal!~s. _ Les conseqiiéncies a 1'0
rient europeu.

La Socic:tat de Naclons : constitució i primen pasaos.
La pclitica a Fram;a: el bloc nacional , el cartel d'es

que rres . els anties partits.
La política a Anglaterra : Ministeris conservado r, la

borista i posterior s.
La política a Alemanya : de Scheidernann a Stresemann.

De Stresemann a Hitler . Locamo í l'entr ada d'A
lemanya a la Societat de Naeicns.

La crisi de la democra cia i les dictad ures. _ Histo ria
del feixisme.

:Moneda, deutes i reparacions. _ Historia de la inña
ció. _ La reforma monetaria. _ E l cas d'Ale,
many a. _ E l cas d'Anglaterra. _ Fram;a : rete
réncies a alt ees monedes.

Les reparacions, _ Pla Dawes. _ Pla Young, _ EI~

deutes de g uer ra. _ Acords franco .americans. an
glo-americans. _ L es morat ós-ies Hcover.

Les cris is financcres. _ H istor ia de la conjuntura.
La eria l de 1932-34.

Es tudia d'Hist ória económica espanyola en el pcr íode
1914-1934,
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Les idees fonarnentals de la Política mcdema.c-Prot.
] OSEP XIRAU.

El suport historie de la idea monárquica . _ La Mil
narquia i la Revclucié. _ La er isi de: l'absolu
tisme.

La democrácia. Els Iímit s de l'expansié popular. 
El regim politic democrátic . _ El IlOU M Estat ".
Per spectiva del " Constitucionalisme ".

El liberalisme. _ La formulació econó mica de la idea
liberal. _ El liberalisme i la Rev élucié . _ Les
formes politiques del libe ralisme.

El nacionalisme. _ Els moviments nacionalistes. 
Nacionalisme i Romanticis me. _ Nacionalisme i
Dret. _ La política nacionalista . _ Nacionalisme
i I mper ialis me.

Genesi i evolucié de la doct rina feixista . _ El sindi
calisme i el nacionalisme. _ L'Estat Ieixist a.
El coeporativisrne eorn a técnica d'organització po-
lítica. .

El socialis me. _ La inspi ració ideológica del socia
lisme. _ El Positivismo i el d éficit de la Sociolo
gia. _ La cris¡ de I'eeonomia i els moviusents so
cials. _ El materialisrne histori e. _ Socialisme
i Comunisme.

EIs Ionarnents his tór-ics i sociológics de la Ciencia po
lítica actua l. _ Linies essencials d'una Metodolo
gia de la Pcllrica,

Paneuropelsme.e-Proí. ] OSEP ~I: T RIAS DE BES.
Les construccions doct rinals i idcologiquts.
Les realitats polít iqucs : etnarquia, hegemcnia, equilib ri.
La preguerra europea.
La. Societat de N"aeions i les " enteses rcgionals ".
El movimcnt actual.

C u rs o s e s p e c í a t s

La crisi actual i les transformacions económlques
del món.-Prof. ] OSEP :\1.- T ALLADA.

Evoluei6 del eapitalisme. _ P erdua de I'autornat isme
en el funcionament de les insdtuclcns ecollumiqnes.
_ Cr isi de eonjuntu ra i er isi d'estruetura. _ El
moviment de cencentraeió indust rial. _ La racio
nalit zació. _ El fet sindical. _ Les transforma
cions del pat ró oro _ El control monetari. _ La
moneda dir igida. _ El predomini de la Banca pr- i;
vada. _ El nacionalisrne económ¡c. _ Les noves


