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ENSENYAMENTS

CURS GENERAL

I-listòria de la .Cultura. - I-listòria de l'Art.
Biologia. - Dret. - Geografia. - Història
general. Legislació obrera. - Filosofia. 
Història de la Literatura.

CURS D'AMPLIACIÓ

Matemàtiques. - Química. - Física. - Cos
lnografia. - Geografia humana i econòmica.
Geografia física de Catalunya. - Lletres clàs
siques. -' Literatura n10derna. - Literatura
catalana. - Història de l'art català. - Esquen1a
de l'econolnia lnoderna. - Municipalisme. - Els
problemes polítics de l'Estat modern. - Les
èpoques pritnitives de la Humanitat (Etnogra
fia; Prehistòria). - Les revolucions espirituals,
econòmiques i socials del segle XIX

CURS ESPECIAL

Llengua catalana.

PROFESSORAT

L'explicació de les diferentes matèries es
tarà a càrrec dels professors següents:

Doctors:
Joaquim Xirau - Josep Xirau - J. García

Banús - Jaume Serra Hunter - Lluis Pericot
Josep M. a Balcells - Angel Rubio - Leandre
Cer\ era - Joan Ras - M:arcel Chevalier - Ale-



xandre Gallart - Josep NI. a Pi i Sunyer -J. NIo
1 ' ubet - Jaume Vicens - An1brosi Carrión.

HORARI

Les classes es donaran tots els dies fei
ners, seguint el calendari escolar de la Uni
,ersitat, de 7 a 10 de la nit a la Facultat
de Filosofia i Lletres.

PROVES

En finalitzar el curs es lliuraran certifi
cats d'assistència als alumnes que ho sol. lici
tin previ informe dels professors.

També es lliuraran certificats d'aprofitament
a tots els alumnes que voluntariatnent es sots
n1etin a les proves reglamentàries, de les ma
tèries que cursin.

ca lDICIONS DEL CURS GENERAL

Els alumnes abonaran per tot el· curs 10
pessetes per matèria o 20 pessetes per n1a
trícula global que compren tres n1atèries.

CONDICIONS DEL CURS D'AMPLIACIÓ

Els alumnes abonaran per matèria de un
trimestre 5 pessetes' per matèria de dos
trimestres, ï¡50 pessetes; global de tres matè
ries de un trimestre, 10 pessetes. El curs de
Química, que consta de 25 lliçons, tindrà el
preu especial de 10 pessetes.

CONDICIONS DEL CURS ESPECIAL

Els alumnes abonaran pel curs complert
de tres trin1estres, 15 pessetes.



La matrícula estarà oberta de set a nou
del vespre en la Secretaria dels Estudis Uni
yersitaris per a Obrers (Biblioteca de la Fa
cultat de Filosofia i Lletres) on es donaran
tota mena de detalls a partir del 17 de se
tembre de 1934.

INAUGURACIÓ DEL CURS

Les classes començaran el 15 del proper 
octubre, tancant-se en aquesta data la ma
trícula.

El Comité d'Estudis Universitaris per (t

Obrers:

Dr. PERE BOSCH Gll\IPERr'\, Rector de la
Universitat, president; DL JOAQUIM XIRAU. Degà
ue la Facultat de Filosofla i Lletres, vice-pre
sident; DL Jo.\Q Dir B.\LCELL·, Deleg-at del
Consell de Cultura de la Generalitat; Delegat
del Conseller del Treball de la Generalitat;
Delegat de la Comissió de Cultura de l'Ajunta
n1ent de Barcelona;. VrcToR COLOMER, Delegat
de l'Ateneu Enciclopèdic, JOSEP PALMADA, Dele
g-at de l'Ateneu Politecnycum; J. M. ARTIGAS,
Delegat del Centre Autonomista de Dependents;
Delegat de la Federació Nacional d'Estudiants
de Catalunya; JO.-\~ FRoNJosA, Delegat de la
Federació Obrera Cultural; Delegat de l'Asso
ciació professional d'estudiants de Filosofia i
Lletre.3, i Delegat dels Alumnes dels Estudis
1 niyersitaris per a Obrers; AMBROSI CARRJÓX,
Secretari general.

M. Vidal, imp. Córcega 391.


