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TfTOL PRIMER 

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

ART. 2n.-La Universitat és autonoma en els ordres 
docent i administratiu, en la forma reconeguda pel Decret 
del Ir. de juny del I933 i totes les altres disposicions 
vigents. 

ART. 3r.-La Universitat Autonoma de Barcelona, ate
nint-se al que preceptuen els arts. 49 de la Constitució de 
la República, 7e. de l'Estatut de Catalunya i Se. del De
cret del Ir. de juny del I933, acollira en recíproca convi
vencia les llengües i cultures castellana i catalana en 
igualtat de drets per a professors i alumnes, sobre la base 
del respecte a la llibertat deis uns i deis altres per a ex
pres!ar-se en cada cas en la llengua que prefereixin. 
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TfTOL SEGON 

Patrimoni de la Universitat 

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

a) Els immobles que ocupa actualment i els que ad
quireixi d' ara endavant. 

b) Els patrimonis universitaris que crea el Decret del 
25 d'agost del 1926, l'autonomia deis quals perfeccionen 
els Decrets del 9 de mar~ i del 15 d'abril del 1932. 

Aquest patrimoni de la Universitat de Barcelona forma
ra la base mínima i inicial del seu regim. 

e) Els béns mobles, material científic, biblioteques. 
publicacions, valors mobiliaria i capitals de fundacions i 
donacions de totes classes. 

d) L' actual Biblioteca Universitaria. 

ART. 5e.-Els seus ingressos seran: 

a) Els drets academics que li corresponguin. 
b) Les rendes deis béns de la Universitat. 
e) Les quantitats que, d'acord amb el que disposa l'ar

ticle 9e. del Decret del lr. de juny del 1933, consigni l'Estat 
en els seus pressupostos generals per a la Universitat Auto
noma de Barcelona, així com la part proporcional que li 
pugui correspondre de les quantitats globals consignades 
als pressupostos de l'Estat. 

d) Les quantitats que per a fins iguals consigni als 
seus pressupostos la Generalitat de Catalunya. 

e) Les donacions o subvencions de les Corporacions 
públiques, d'entitats privades o de particulars. 

TfTOL TERCER 

Del Patronal 

ART. oo.-La Universitat de Barcelona estar a regida per 
un Patronat format per cinc V ocals designats pel Govem 
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de la República i cinc Vocals designats pel CtJnsell de la 
Generalitat de Catalunya. El Rector de la Universitat de 
Barcelona, elegit d'acord amb el que preceptua aquest Esta
tut, formara part del Patronat en qualitat de Vocal nat. 

ART. 7e.-Els Vocals del Patronat Universitari seran 
nomenats per temps iHimitat. 

Les vacants que es produeixin seran prove!des, a pro
posta del Patronat, pel Govern de la República o pel Con
sell de la Generalitat, segons que la vacant correspongui als 
carrecs que han prove!t l'un o l'altre, d'acord amb l'article 
anterior. Tant el Govern de la República com el Consell 
de la Generalitat podran tornar la proposta al Patronat 
perque en formuli una altra. 

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

ART. 9e.-Constituira també una Comissió permanent 
i les Comissions que cregui oportunes per al millor com
pliment deis seus fins. 

ART. 10.-El Patronat es reunira a instancia del Presi
dent; en absencia seva, del Vice-President, o quan ho de
manin almenys tres membres del Patronat. 

ART. 11.-És funció del Patronat: 

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

b) lntroduir en aquest Estatut les modificacions que 
cregui oportunes, escoltades les Facultats i la Junta Uni
versitaria, i d'acord també amb el Decret del 1r. de juny 
del 1933. 

e) Vetllar pel compliment de l'Estatut de la Univer
sitat Autonoma i de totes les disposicions que emanin del 
mateix Patronat o deis altres organismes universitaria. 

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

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

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

g) Percebre i administrar les quantitats que !'Ordena
ció de Pagaments del Ministeri d'lnstrucció Pública haura 
de lliurar en compliment del que disposa l'art. 8e. del De
cret del 1r. de juny del 1933. 

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

i) Acceptar donacions, herencies i llegats de tota mena, 
fets a la Universitat, així com realitzar les adquisicions i 
alienacions deis béns del patrimoni universitari. 

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

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

TiTOL QUART 

Del Rector 

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

ART. 15.-El Rector sera elegit pel Claustre General de 
la Universitat. 

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

ART. 18.-El Rector és el representant nat de la Uni
versitat en el Patronat i posara en vigor els acords i dispo
sicions de tota classe aprovats per aquest. 

TfTOL CINQUE 

De la Junta Universitaria 

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

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

Els representants deis estudiants es renovaran cada any 
i durant aquest temps llur funció no sera delegable en 
cap altre estudiant. 

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

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

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

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

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

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

TfTOL SISE 

Del C laustre General 

ART. 26.-El Claustre General estar a format per: 

a) El Rector. 
b) Els Professors numeraris i agregats. 
e) Un representant deis Professors lliures per cada 

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

deis claustres de les Facultats. 

ART. 27.-El Claustre General es reunira quan el con
voqui el Rector, per propia iniciativa, o a sol·licitud de la 
tercera part deis seus components. Sera presidit pel Rector 
i tindra com a Secretari el de la Junta Universitaria. 

ART. 28.-Seran atribucions del Claustre General: 

a) L'elecció del Rector. 
b) El nomenament de Doctors "Honoris Causa", 
e) Suggerir pro postes i iniciatives al Patrona t. 

-12-

TfTOL SETE 

De les F acultats i de llur Govern 

ART. 29.-La Universitat, als efectes del present Esta-
tul, compren actualment les següents Facultats: 

a) Filosofia i Lletres i Pedagogia. 
b) Ciencies. 
e) Dret i Ciencies Economiques i Socials. 
d) Medicina, i 
e) Farmacia. 

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

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

A la Junta de Facultat, els ·Professors numeraris i agre
gats i els estudiants tindran vot personal. Els Professors 
lliures, els Encarr~gats de curs i els Ajudants tindran vot 
coHectiu, d'acord amb el que determinaran els reglaments. 

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

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

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

ART. 35.-La Junta de Facultat podra constituir una 
Comissió presidida pel Dega i composta de quatre Profes
sors numeraris o agregats, elegits entre els seus membres, 
un deis quals sera el Secretari. Aquesta Comissió exercira 
les funcions que li delegui la Junta, a la qual donara comp
te de les seves gestions. 

TiTOL VUITE 

Del Professorat 

ART. 36.-El personal docent de la Universitat com· 
pren: 

a) 
b) 
e) 
d) 
e) 
f) 

Els Professors numeraris o Catedratics. 
Els Professors agregats. 
Els Professors lliures. 
Els Professors encarregats de curs. 
Els Professors honoraris, i 
Els Ajudants. 

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

Professors numeraria seran: 

1r .-Els que actualment formin part de la Universitat 
de Barcelona. 

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

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

ART. 38.-Els Professors agregats tindran a llur cir
rec, amb tots els efectes academics, els cursos i treballs que 
la Universitat els encarregui amb caracter temporal o per· 
manen t. 

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

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

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

ART. 42.-EI títol de Professor honorari s'atorgara als 
qui es facin mereixedors d'aquesta distinció per llurs me
rits cienfífics. 

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

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

ART. 45.-Els Professors lliures seran nomenats anual
ment. 

Les Facultats respectives els propasaran al Patronat en 
vista de Ilur autoritat científica i de llurs condicions peda
gogiques, i quan dirigeixin una institució cultural impor
tant, un servei clínic o de laboratori, fora de la Univer
sitat. 

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

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

ART. 47.-Els Ajudants seran nomenats pel Patronal 
a proposta raonada de les Facultats. 

ART. 48.-Els Professors numeraris i agregats podran 
ésser separats de llurs carrecs per incapacitat física o per 
incompliment de llurs deures, previa la formació d'expe
dient. 

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

ART. 50.-Excepte el professorat numerari ja existent 
en el moment de la promulgació d' aquest Estatut, el qual 
quedara sotmes a les normes legals ja establertes, i el Pro
fessorat numerari futur, que sera designat segons el que dis
posa l'art. 37, la resta del personal docent sera nomenat 
per la Universitat. E-!1 el contracte, fet segons les normes 
que per a cada cas marca aquest Estatut, seran fixades les 
condicions de sou, drets passius, etc. 
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TfTOL NOVE 

Organització dels estudis, títols carreres 

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

ART. 52.-Dintre de les línies generals fixades pel 
Patronat, cada Facultat organitzara els seus estuclis i pro· 
ves. Els plans d'estudi seran elevats a informe de la Junta 
Universitaria i sotmesos a l'aprovació del Patronat. 

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

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

ART. 55.-L'escolaritat m1mma, a comptar de l'ingrés 
a cada Facultat, fins a la darrera prova de conjunt, sera 
fixada pels Reglaments de les respectives Facultats. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TfTOL DESE 

Del C laustre Extraordinari 

ART. 63.-El Claustre Extraordinari és integrat per la 
totalitat del professorat de la Universitat, els represen
tants deis Doctors matriculats, els graduats a la Universi
tat de Barcelona, els representants de les Corporacions pro
fessionals, deis estudiants, i també els representants de les 
Academies i Societats científiques. 

És presidit pel Rector, i el se u Secretari és el de la 
Junta Universitaria. 

ART. 64.-Correspon al Claustre Extraordinari: 

a) Presentar a les Facultats o al Claustre General les 
seves iniciatives. 
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b) Fomentar les obres postuniversitaries i l 'augment 
deis recursos de la Universitat, i 

e) Pro posar tot el que represen ti un benefici per a la 
Universitat i resulti a favor del seu prestigi. 

TfTOL ONZE 

Els Estudiants 

ART. 65.-Seran considerats estudiants els qui esti
guin inscrits a la Universitat per a rebre-hi l'ensenyament 
en la forma que determinaran els Reglaments. Tots els es
tudiants posseiran un carnet d'identitat. 

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

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

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

ART. 69.-C::tda Associació d'estudiants sera, en la Fa
cultat respectiva, la representació única oficial de la clas
se escolar, davant les autoritats academiques; designara els 
representants deis estudiants en els organismes universita
ris i col-laborara, en la mesura que li correspongui, a la mi
llor realització deis fins universitaris. 

Els reglaments de les Associacions precisaran les condi
cions d'edat i temps d'escolaritat que hauran de reunir els 
esmentats representants. 
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TíTOL DOTZE 

Les Associacions professionals, de Graduats de la Universitat 

i d' antics alumnes 

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

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

ARTICLES COMPLEMENTARIS 

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

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

practics (Seminaris, Laboratoris, Clfniques, Biblioteques, et
cetera). 

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

ART. 73.-Els Catedratics numeraris de l'antiga Univer
versitat de Barcelona tindran la categoria de Professors nu
meraris de la Universitat Autónoma de Barcelona. 

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

ART. 76.-Si algun deis actuals Catedratics de ·la Uni
versitat no esta d'acord amb el present Estatut, podra sol
licitar !'excedencia abans del 1r. de julio! del 1934. En 
aquest cas, aquests Catedratics tindran totes les prerrogati
yes deis excedents forc;osos. 

ART. 77.-Els alumnes de la Universitat Literaria de 
Barcelona que vulguin continuar llurs estudis a la Universi
tat Autónoma ho sol·licitaran previament, en el termini que 
el Patronat decideixi, de les Facultats respectives, i 3questes, 
reconeixent-los l'escolaritat deis estudi.3 realitzats fins en 
aquell moment, assenyalaran a cadascun el pla d'estudis que 
ha de seguir per a continuar-los en la nova Universitat Au
tónoma. 

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

ART. 79.-El Patronat dictara les regles oportunes per 
a l'adaptació de !'actual personal administratiu i subaltern, 
a la nova organització de la Universitat Autónoma. 
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1 
1 

l.-La Facultat de Filosofia i Lletres i Pedagogia té per fina
litat: a) La formació cultural deis seus alumnes. b) La 
preparació per a les professions que exigeixen previs estu
dis a la Facultat. e) La investigació científica i la formació 
de nous investigadors. d) La difusió extrauniversitaria de 
la cultura en els aspectes relacionats amb la Facultat. 

2.- La Facu1tat preparara: 

I.-Per a obtenir els títols de Llicenciat en: 

Filosofia. 
Pedagogia. 
Filologia classica. 
Filologia moderna. 

Aquesta especialitat tindra com a nucli l'estudi 
de les Llengües i Literatures romaniques: castella; 
catala i frances. 
Podra accentuar-se més l'estudi d'una o altra d'a
questes tres Llengües i Literatures, pero es procu-
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rara que hi hagi en tots els casos una prepara
ció completa de Filología Romanica. 

Historia de 1 'Antiguitat. 

Aquesta especialitat tindra com a nucli l'estudi 
de la Prehistoria, de la Historia i de !'Arqueolo
gía orientals i classiques, i el de tots els altres as
pectes de l'Antiguitat. Podra accentuar-se també 
1' especialització en algun d' aquests aspectes. 

Historia de l'Edat Mitjana. 
Historia de l'Edat Moderna. 

Seran organitzades, en cas de crem·e-ho oportú la Fa
cultat, les Llicenciatures en Geogra:fia i en Filología Se
mítica. 

II.-Per a obtenir certificats especials d'estudis com
plementaris d'una Llicenciatura, com Certi:ficats d'Ensenya
ment secundad, d'Estudis Pedagogics, d'Arxivers, de Bi
biblotecaris, de Museus, etc. 

III.-Per a obtenir els títols de Doctor en les especiali
tats estudiades a la Facultat. 

IV.-La Facultat podni també concedir Certificats es
pecials d' estudis universitaris que no formin una Llicen
ciatura completa com, per exemple, Certi:ficats d'estudis de 
Llengua i Literatura anglesa, d'Estudis Hispanics, d'Histo
ria de l' Art, d'Historia de la Música, de Geografia, etc., sense 
que aquests certi:ficats tinguin el valor de títol professional. 

1.-ESTUDIS DE LLICENCIATURA 

3.-L'ensenyament a la Facultat, posterior a la prova d'in
grés, sera normalment distribu!t en dos períodes: 

PRIMER PERfODE 

4, _-Tots els alumnes de la Facultat cursaran els estudis del 
primer període. 
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5.-Les materies de les disciplines a estudiar en aquest pri
mer període seran: 

A.-Llengua Llatina i Llengua Grega. 

L'objectiu d'aquests estudis sera que l'alumne pugui 
traduir, amb diccionari, un text classic llatí i un de grec 
que no ofereixin di:ficultats especials. 

Podra exigir-se també la Llengua arabiga a aquells 
alumnes que vulguin seguir una direcció científica per a 
la qual sigui necessari aquest estudi a judici de la Facultat. 

B.-Llengües Castellana i Catalana. 
C.-Estudis en els quals s' adquireixin coneixe
ments de Filoeofia, Historia, Literatura, Historia 
de l'Art i Geogra:fia. 
D.-Llengua francesa per a aquells que no hagin 
sofert la prova d' aquest idioma a 1' examen d'in
grés. Per als altres alumnes, llengua alemanya o 
anglesa, a elecció. 

G.--L' ensenyament de llengües tindra la finalitat de propor
porcionar uns instruments de treball i d'expressió aptes. 

En les altres disciplines es plantejaran llurs proble
mes fonamentals i es valoraran en presencia deis fets, per 
tal que els alumnes, relacionant aquestes disciplines, s'acos
tumin a una concepció total de la Historia en les seves di
verses manifestacions. 

A aquesta funció totalitzadora contribuini especialment 
l'orientació de l'ensenyament :filoso:fic que plantejara de ma
nera rigor osa i metódica els problemes, i estimulara J a 
formació del pensament. 

Caldra, dones, tendir a donar una visió de l' organitza
ció total de les ciencies de la cultura en els seus aspectes 
historie i sistematic, de la qual visió es desprenguin les lí
nies fonamentals de l'evolució humana en funció deis pro
blemes essencials de l'home. 

Després d' aquest primer període es realitzara una prava 
de con junt que consistid. en : 
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a) Exercicis de traducció de les llengües antigues 
o estrangeres cursades, podent-se utilitzar diccionari 
en les de llatí, grec i arab. 
b) Exercicis de castella i catala. 
e) Respondre a preguntes sobre les materies que 
hagin estat objecte d'estudi .. 

SEGON PERíODE 

7.-Els alumnes, passada la primera prova de conjunt, estudia
rán j a en alguna de les Seccions (Filosofi.a, Pedagogía, Lle
tres, Historia) en que es divideix .la Facultat. Els de 
les Seccions d'Historia i Lletres triaran qualsevol deis ci
cles d'estudis especialitzats en que es subdivideixen aques
tes dues Seccions. 

SECC/ó DE FILOSOFIA 

8.- Les nwteries peculiars de la Secció són: 

Metafísica. 
Psicología. 
Logica. 
Etica. 
Sociología. 
Estetica. 
Historia de la Filosofía. 

La Facultat distribuid aquestes materies en el nombre 
de disciplines que creura convenient. 

9.- La Facu1tat afegira com a complementaries les materies 
d'altres Seccions de la Facultat o d'altres Facultats que 
estimara oportunes. 

l 0.- La prava final o de Llicenciatura constara d'exercicis 
escrits i orals. 
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Els exercicis escrits seran: 

a) Composicions sobre temes d'Historia de la 
Filosofía, Psicología, Logica, Etica, Estetica, Me
tafísica. 

b) Exercici de traducció i comentan d' autors 
llatins, i grecs o arabs. 

Els exercicis orals seran: 

a) Respondre a preguntes sobre les materies an
teriors. 

b) Respondre a preguntes sobre Socio logia i Pe
dagogía. 

ll.-En casos especials, la Facultat podra eximir els alum
nes de la prova de traducció i comentari d' autors llatins, 
grecs o arabs, i substituir-la per altres proves, en vista de 
Ilur preparació especial. 

SECC/ó DE PEDAGOGIA 

12.-La Secció de Pedagogía de la Facultat de Filosofi.a 
i Lletres i Pedagogía té a carrec seu el cultiu de les cien
cíes de l'educació i el desenvolupament deis estudis supe
riors pedagogics, així com la formació pedag'Ogica del 
Professorat de Segon Ensenyament i de les Escoles N or
mals, deis Jnspectors de primer ensenyament, deis Tecnics 
d'Organització escolar i deis Directors de Grups escolars a 
partir de sis graus. 

13.-Podran cursar els estudis de la Llicenciatura en Peda
gogía, a més deis Batxillers - com en totes les altres Sec
cions i Facultats-, els mestres d'ensenyament primari. 

J 4.-----La Llicenciatura en Pedagogia habilita per a catedres 
de Pedagogía d'Escola Normal, per a Inspeccions, per a Dí
reccions de graduada, per a funcions a~cniques d' organit
zació escolar i per a Direccions de Grups escolars de més de 
sis graus. 
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El Doctorat en Pedagogia habilita per a catedres um
versitaries de la Secció de Pedagogía. Sera organitzat com 
el de les altres Seccions de la Facultat. 

15.-Les materies peculiars de la Secció són: 

Pedagogía. 
Psicología infantil. 
Fisiología humana aplicada a l'escola i Higiene escolar. 
Psicotecnia educativa i Psicopatologia infantil. 
Biología infantil. 
Metodología. 
Organització escolar. 
Didactica. 

16.-La prava final o de Llicenciatura constara d'exercicis es
crits i orals. 

Els exercicis orals versaran sobre: 

a) Composició pedagogica. 
b) Composició de Psicología general. 
e) Composició de Psicología i Biología infantil. 
d) Composició de Filosofia. 

Els e~ercicis orals seran: 

a) Historia de la Cultura. 
b) Pedagogía. 
e) Biología aplicada a l'educació. 
d) Didactica especial. 
e) Fisiología i Higiene escolar. 
f) Problemes etics i socials. 
g) Explicació d'una llic;ó. 

17.-Als efectes d'escolaritat i assistencia, valdran els cursos 
organitzats per la Secció de Filosofia, de materies cor
responents a les que hauran d'ésser objecte de la prova 
en el pla d'estudis de la Secció de Pedagogía. El mateix 
valor tindran els cursos i cursets organitzats pel Seminari 
de Pedagogía i aprovats per la Facultat, preví informe de la 
Secció de Pedagogía. També tindran aquesta eficacia aca-
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demica els cursos especials de la Facultat que tinguin re
lació amb la Secció de Pedagogía. 

Institut-Escola, adscrit al Seminari de Pedagogia 

J 8.-Sota el control directe del Seminari de Pedagogía i d'a
cord amb la Secció de Pedagogía, sera organitzat un Ins
titut-Escola per a servir de Centre d'estudis i d'experimen
tació deis prob!emes de primer i segon ensenyaments. 

SECC/ó DE LLETRES 

19.-L'ensenyament de les Ilengües i les literatures no con
sistira en Ilur simple aprenentatge, sinó que s'enquadrara 
en un estudi complet de la cultura que forma o forma Ilur 
ambient. 

20.-Els estudis literaris es faran sobre els textos i es procu
rara desenrotllar la iniciativa deis escolars mitjanc;ant ex
posicions orals que aquests prepararan amb suficient anti
cipació i que discutiran després amb els Professors. 

2] .-Els alumnes realitzaran treballs escrits d'acord amb un 
pla regular i metodic. Aquests exercicis hauran d'ésser revi
sats pels professors. 

CICLE DE FILOLOGIA CLASSICA 

22.-Les materies peculiars d' aquest cicle són: 

Llengua Grega. 
Llengua Llatina. 
Literatura Grega. 
Literatura Llatina. 
Llengua Llatina medieval. 
Literatura Llatina medieval. 
Metrica Grega i Romana. 
Epigrafia Grega i Romana. 
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La Facultat afegira. com a complem,entaries les mate
ries d'altres Seccions de la Facultat, o d'altres Facultats, que 
estimara oportunes. Per exemple: 

Filología romanica. 
Historia de Crecía i Roma. 
Institucions gregues i romanes. 
Historia del pensament antic. 
Paleografia. 

23.-La prova final o de Llicenciatura constara d'exercicis es
crits i orals. 

Els exercicis escrits seran: 

a) Traducció i comentaris filologics d'autors Ila
tins i grecs. 
b) V ersió d'un text castella o ca tala al llatí. 
e) Comentari d' algun text llatí medievaL 
d) Transcripció i comentari d'inscripcions i de 
textos paleografics d'algun autor. 

Els exercicis orals consistiran en preguntes sobre les 
materies esmentades i sobre les complementaries que la Fa
cultat acordi. 

CICLE DE FILOLOGIA SEMÍTICA 

24.-Les materies peculiars d'aquest cicle són: 

Llengua Arabiga. 
Literatura Arabiga. 
Llengua Hebrea. 
Literatura Hebrea. 

25.-La Facultat, en el cas d'organitzar la Llicenciatura de 
Filología Semítica, afegira com a complementaries les 
materies que estimara oportunes. 

En el mateix cas, la Facultat reglamentara les proves 
per a obtenir aquesta Llicenciatura. 
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CICLE DE FILOLOGIA MoDERNA 

26.-Les materies peculiars d'aquest cicle són: 

Filología castellana. 
Filología catalana. 
Filología francesa. 
Filología proven~al. 
Filología romanica. 
Literatura llatina medieval. 
Literatura castellana. 
Literatura catalana. 
Literatura francesa. 
Literatura proven~al. 
Literatura italiana. 
Altres Llengües i Literatures modernes. 

La Facultat afegira com a complementaries les mate
ríes d'altres Seccions de la Faculat que estimara oportunes; 
per exemple, Llatí, Historia, Paleografia, Bibliologia, etc. 

27.-Els alumnes podran triar entre les disciplines que la 
Facultat organitzi a base d'aquest mínim de materies, i rea
litzar així amb més intensitat l'estudi d'unes o d'altres. En 
aquest cas, en el títol de Llicenciat corresponent s'esmenta
ra la Llengua i Literatura que s'hagi estudiat preferentment. 

28.-La prova final o de Llicenciat¡¿ra constara d'exercicis 
escrits i exercicis orals. 

Els exercicis escrits seran: 

a) Comentaris filologics sobre textos. 
b) Transcripcions de textos paleografics. 
e) Transcripció fonetica de textos. 
d) Composicions de Literatura. 

Els exercicis orals consistiran en preguntes sobre les ma
teries peculiars del cicle i sobre les complementaries que hi 
hauran estat afegides. 
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SECC!ó D'HISToRIA 

CICLE n'HIS.IORIA ANTIGA 

29.-Les materies peculiars d'aquest cicle són: 

Etnografia. 
Prehistoria. 
Historia d'Orient. 
Historia d'Europa a 1' Antiguitat. 
lnstitucions gregues i romanes. 
Historia Antiga d'Espanya. 
Arqueología oriental. 
Arqueología classica. 
Numismatica de l'Edat Antiga. 

La Facultat afegira com a complementiuies les mate
ríes d'altres Seccions de la Facultat, o d'altres Facultats, 
que estimara oportunes, per exemple, les d'estudi de les 
llengües classiques, les de les cultures i del pensament an
tics i de l'Epigrafia grega i romana. 

30.-La prava final o de Llicenciatura constara d~exercicis 
escrits i orals. 

Els exercicis escrits seran: 

a) Composicions sobre les materies peculiars del 
cicle i sobre les complementaries. 
b) Traduccions de textos, comentaris de fonts 
i exercicis practics sobre les mateixes materies. 

Els exercicis arals consistiran en preguntes sobre les 
materies esmentades. 

CICLE n'HISTÓRIA MEDIEVAL 

31.-Les materies peculiars d'aquest cicle són: 

Historia general de l'Edat Mitj ana. 
Historia Medieval d'Espanya. 
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Historia Medieval de Catalunya. 
Paleografia. 
Diplomatica Medieval. 
Arqueología Medieval, cristiana i musulmana~ 
Epigrafia Medieval. 
Numismatica Medieval. 

La Facultat afegira com a camplementaries les materies 
d'altres Seccions de la Facultat, o d'altres Facultats, que es
timara oportunes, per exemple: 

Llatí Classic. 
Llatí Medieval. 
Llengua Arabiga. 
Literatures medievals. 
Historia del Pensament a l'Edat Mitjana. 

32.-La prava final o de Llicenciatura constara d'exercicis 
escrits i orals. 

Els exercicis escrits seran: 

a) Composicions sobre les materies peculiars del 
cicle o sobre les complementaries. 
b) Traduccions de textos, comentaris de fonts 
exercicis practics sobre les mateixes materies. 

Els exercicis arals consistiran en preguntes sobre les 
materies esmentades. 

CICLE n'HISTORIA MoDERNA 

33.-Les materies peculiars d'aquest cicle són: 

Historia Moderna general. 
Historia Moderna d'Espanya. 
Historia Moderna de Catalunya. 
Historia Contemporania general. 
Historia Contemporania d'Espanya. 
Historia Contemporania de Catalunya. 
Historia d' America. 
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lnstitucions. 
Paleografia. 
Diplomatica. 
N umismatica. 
Historia de l' Art. 
Geografia. 

La Facultat afegira com a complementaries les mate
des d'altres Seccions de la Facultat, o d'altres Facultats, 
que estimi oportunes. Per exemple: Llengües, lnstitucions 
medievals i altres referents a la cultura i al pensament 
moderns. 

34.- La prova final o de Llicenciatura 
escrits i orals. 

Els exercicis escrits seran: 

constara d' exercicis 

a) Composicions sobre les materies peculiars del 
cicle i sobre les complementaries. 
b) Traduccions de textos, comentaris de fonts i 
exercicis practics sobre les mateixes materies. 

Els exercicis orals consistiran en preguntes sobre les 
materies esmentades. 

CICLE DE GEOGRAFIA 

35.-La Facultat acordara, quan ho cregui oportú, proposar 
al Patronat l' organització deis estudis d' aquest cicle i, en 
el seu cas, de la corresponent Llicenciatura. 

11. DOCTORAT 

36.-0btingut el grau de Llicenciat, la Facultat, previa l'a
provació d'una tesi, conferira el grau de Doctor. 

37.-Caldra treballar, almenys durant un any, sota la direc
recció del professor que l'aspirant designi i la Facultat 
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aprovi, després de l'informe d'una comissió nomenada pel 
Dega. El Professor podra no acceptar la direcció de la tesi, 
si l'aspirant no té la preparació que aquell estimi indispen
sable. 

38.-Els treballs a realitzar, d'acord amb el Director de la 
tesi, podran ésser: lectures, assistencia a cursos, treballs 
d'investigació, viatges, etc. en relació amb la materia de la 
tesi i la necessitat de completar la preparació del candidat. 

39.-Autoritzada la presentació de la tesi pel seu Director, 
sera jutjada per cinc professors, entre els quals també 
figurara el Director. Aquests professors podran també per
tanyer a altres Facultats i adhuc a altres Universitats. El 
Tribunal podra discutir la tesi amb el candidat i proposar-li 
les proves que cregui oportunes per a coneixer la seva for
mació i el fonament científic del treball presentat. 

III. CERTIFICATS ESPECIALS 

CERTIFICATS D'ENSENYAMENT SECUNDAR! 

40.-Per tal de capacitar els Llicenciats en alguna especiali
tat per a exercir les Catedres generals de materies ana
logues en els estudis d'ensenyament secundari, s'organit
zaran uns estudis complementaris. Amb aquests estudis es 
podra ohtenir el Certificat d' Ensenyament secundari de la 
materia correspo,pent (per exemple, un Llicenciat en al
guna de les especialitats d'Historia Antiga, Medieval o Mo
derna obtindra, mitjan~ant aquests estudis, el Certificat 
d'Historia i Geografia, i analogament en les especialitats de 
la Filología s'ohtindra el Certificat de Literatura o de Gra
matica). La Facultat fixara, en cada cas, les materies que 
calgui cursar. 

CERTIFICATS PER A BIBLIOTEQUES 

4
1.-Es prendra com a base una Llicenciatura especialitzada 

en Lletres, completada amb les materies necessaries. 
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La Facultat precisara les practiques de Biblioteques exi
gibles per a expedir el Certificat. 

CERTIFICATS PER A ARXIUS 

4.2.-Es prendran com a base les Llicenciatures en Historia 
Medieval o en Historia Moderna, i es completaran amb 
materies de l'una o de l'altra. 

La Facultat precisara les practiques d' Arxius exigibles 
per a expedir el Certificat. 

CERTIFICATS PER A MusEus 

43.-Es prendra com a base una de les Llicenciatures d'His
toria, i es completara amb materies essencials de les Llicen
ciatures no cursades. 

La Facultat precisara les practiques de Museus exigibles 
per a expedir el Certificat. 

CERTIFICATS n'EsTUDIS PEDAGoGICS 

44.-La Secció de Ped_agogia preparara per al Certificat d' Es
tudis Pedagogics. Aquest Certificat habilita els Llicenciats 
en Filosofia i Lletres o en Ciencies per a aspirar a catedres 
numeritries d'Institut d'Ensenyament Secundari i d'Escola 
Normal, exceptuades les de Pedagogía d'aquestes darreres. 

45.-La prova necessaria per a obtenir el Certíficat d'Estudis 
Pedagogics constara d'exercicis escríts i orals. 

Els exercicis escrits seran: 

a) Composicions de Psicología i Filosofia. 
b) Composicions de Psicología i Biología In
fantil. 
e) Composicions de Pedagogía. 
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Els exercicis orals seran: 

a) Comentaris a un text classic de Pedagogía. 
b) Preguntes sobre Didactica. 
e) Explicació d'una lli~ó. 

ALTRES CERTIFICATS 

46.-La Facultat podra atorgar certificats especials quan tin
gui organitzats uns estudis que per ells tots sois no arribin 
a constituir una Llicenciatura. Aquests Certificats no tin
dran caritcter de títol professional. 

47.-A aquest fi, podrit la Facultat si ho estima convenient, 
organitzar uns ensenyaments lliures on podran ésser adme
sos adhuc alumnes no universitaris, sotmesos, pero, a les 
condicions que se'ls assenyalin respecte a drets d'inscrip
ció. Podran així desenvolupar-se els estudis de Llengües i 
Literatures modernes, Llengua i Literatura anglesa, així 
com els estudis hispanics, els d'Historia de l' Art, etc. 

48.-La Facultat, en aquesta mateixa categoría d'estudís espe
cials i lliures, organitza uns estudis d'Historía de la Mú
Sica. 

IV.-ORGANITZACió DELS ESTUDIS. - ESCOLARI

TAT.-PROVES 

49.-La Facultat organitzara l'ensenyament de les seves ma
teries durant cada any academic, el qual podra ésser di
vidit en períodes trimestrals en forma de: 

a) Cursos de caracter general. 
h) Cursos especials i monografics. 
e) Cursos de caracter practic. 
d) Trehalls de Seminari. 
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50.- Els alumnes podran formar llur pla personal d'estudis, 
lliurement, assessorats per la Facultat, que haura d'apro
var-los en definitiva. 

51.-L' escolaritat mínima per tals estudis de Llicenciatura 
sera d'un any per al primer període, i de dos per al 
segon; pero l'estudi, normalment, es desenvolupanl en dos 
anys per al primer període i tres per al segon. Per a obtenir 
qualsevol Certificat, l'escolaritat mínima sera d'un any. 

52.- Els actuals professors de l'Escola Normal i els Inspec
pectors de primer ensenyament, seran exceptuats deis re
quisits de l'escolaritat prevista en l'article anterior. 

53.-Durant el segon període es recomanara cursar en pri
mer lloc les materies de canlcter general o instrumental, i 
després les especialitzacions o materies complementaries, 
procurant que s'intensifiqui cada any l'assistencia a treballs 
practics i de Seminari, de manera que el darrer any aquests 
treballs constitueixin la tasca principal de l'alumne. 

54.-L'escolaritat es justificara amb la inscripció a cada una 
de les materies que figuren en amhdós períodes i amb els 
certificats d'assistencia, que hauran d'ésser, com a mínim, 
quatre per al primer període i, per al segon, la meitat 
del conjunt de materies que formin el cicle respectiu. 

55.-No hi haura altre examen que el constitu!t per les pro
ves de conjunt: una en acabar el primer període i una en aca
bar el segon. Amh la segona es podra obtenir el grau de 
Llicenciat. Per a obtenir els Certificats especials caldra 
fer tamhé un examen de conjunt. 

56.-El Professor no sotmetra els alumnes a cap examen de 
de la seva disciplina; es limitara a donar o no el Cer
tificat d'assistencia, que sera imprescindible per a realitzar 
la prova de conjunt. 

57.-L'assistencia a cursos no pot ésser condicionada pel pro
fessor. Aquest tanmateix podra excloure de l'assistencia 
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al seu Seminari o a les seves classes practiques els alum
nes que a judici seu demostrin en el primer mes de curs 
no estar suficientment preparats per a seguir normalment 
els treballs. En aquest cas, en donará compte al Dega, per 
carta raonada i documentada, i indicara les materies que 
convé que estudi1 l'alumne no admes. Seran tornats a l'a
lumne els drets d'inscripció. 

58.-Les proves escrites seran eliminatories. En elles es pro
curara comprovar els instruments i els metodes de treball 
emprats per l' alumne i els seus coneixements bibliografics. 

59.-El Dega de la Facultat nomenara els Tribunals que jut
jaran les proves. Aquests Tribunals seran d'un nombre de 
membres no inferior a tres. 

60.-El Dega triara entre els qui hagin explicat les materies 
propies de la prova els qui hauran de constituir els Tr.i
bunals. 

61.-Els Tribunals, quan ho creguin oportú, podran reme
tre els exercicis escrits a professors de la Facultat, o d'al
tres Facultats, que no formin part del Tribunal. El judici 
d'aquests professors sera donat al Tribunal per escrit i 
signat per ells. 

62.-Eis Tribunals podran també demanar assessorament a 
professors que no en formin part, sobre els temes deis exer
cicis i proves. 

63.-S'organitzara un fitxer al qual els professors, acabat el 
temps de preparació deis alumnes en la disciplina respec
tiva, lliuraran el judici que hagin format de cada un quant 
a ·le~ seves condicions científiques i característiques perso
nals, per tal de contribuir a formar el judici de la Facul
tat sobre tots els seus alumnes. Una comissió encarregada 
de l'estudi d'aquesta qüestió determinara les aplicacions 
d'aquest judici per tal de formar el concepte de conjunt 
per a les proves de Llicenciatura. 
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Aquest fitxer comen~ani a establir-se amb les dades 
referents als estudiants que ingressin d' ara endavant al 
primer curs de la Facultat. 

El que estableix aquest article s' entendni que no modifica 
el que determinen els articles 55, 56 i 57. 

V. PROFESSORAT 

64.-La complexitat i la concepció organica de les tasques 
d'aquesta Facultat obliguen a comptar amb un Profes
sorat que pugui realitzar alhora la tasca de formació ge
neral deis seus alumnes i la d'especialització i investigació. 

Per tant, no s'estableix com a norma l'adscripció ex
clusiva deis ensenyaments a determinats professors, per bé 
que en alguns casos el caracter d'especialització tecnica de 
determinades materies pot aconsellar-ho. 

65.-D'acord amb l'Estatut de la Universitat poden encarregar
se deis ensenyaments els diferents tipus de professors nu
meraris, agregats o encarregats de curs, defugint un aco
blament rígid del professorat a una disciplina determinada 
i amb la possibilitat que una mateixa materia sigui explicada 
amb iguals efectes academics per diversos professors. Per 
tant, podran existir dos o més professors d'una mateixa dis
ciplina i cada professor podra explicar, previ l'acord de la 
Facultat, ultra la disciplina de la catedra de la qual és ti
tular, aquella que cregui coneixer i desitgi exposar, encara 
que estigui oficialment a carrec d'un altre professor. 

66.-Els estudiants podran concórret·: als cursos d'aquelLs 
professors que prefereixin, inscrivint-s'hi oportunament i 
fent constar, en fer la sol·licitud de prova, aquells als quals 
han concorregut. 

67.-El criteri d'atribució deis ensenyaments, en general sera 
com segueix: 

a) Les materies de caracter fonamental, especial
ment en els seus graus superiors, les especialitats 
importants i la direcció deis Seminaris s'atribui-
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ran als professors numeraris i als agregats perma
nents o més destacats. 
b) Les materies de caritcter elemental o simple
ment instrumentals, i altres ensenyaments sense 
tradició reconeguda o instaurats com a assaig, s' a
tribuiran als agregats o als encarregats de cur~. 
e) La Facultat fara els encarrecs de curs tenint 
en compte la competencia i vocació necessaries, en
cara que els qui els rebi no compti amb una tasca 
personal realitzada i comprovable per mitja de 
publicacions o treballs. 
d) No sera possible d'ésser nomenat professor 
agregat si el proposat, a més de la seva competen
cia i vocació per a l'ensenyament, no ofereix una 
tasca realitzada en l'especialitat propia d'aquell, 
comprovable amb publicacions i treballs de va
Iua científica. 

e) Només es podra crear un ensenyament per
manent confiat a un professor, quan es tracti d'en
senyaments la necessitat i eficacia deis quals hagi 
consagrat !'experiencia i quan hi hagi especialis
tes en la materia. 

68.-EI professorat de la Secció de Pedagogía s'atendrit a les 
normes següents: 

a) Les disciplines de Pedagogía, Psicología in
fantil, Fisiología humana aplicada a l'escola i Hi
giene escolar, Psicotenia educativa i Psicopato
logia infantil seran explicades pels professors que 
actualment ho fan a la Facultat i al Seminari 
de Pedagogía de la Universitat. 
b) Les de Metodología i Organització escolar, 
Biología infantil i Didactica ho seran, de moment, 
per encarregats de curs proposats per la Facultat 
al Patronat, preví informe de la Secció de Pe
dagogía. 

e) Pel que fa referencia a les materies encama
nades als encarregats de curs, cada disciplina po
dra subdividir-se en la forma que el Patronat con
sideri oportuna, a proposta de la Facultat. 
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69.-La direcció docent de la Facultat, és funció propia del 
Dega. 

A aquesta finalitat el Dega procurara que entre les Ca
tedres hi hagi la deguda relació i enllag. Aquesta funció del 
Dega no minva la llibertat científica del Professorat. 

70.-La Facultat, presidida pel seu Dega, és concebuda com 
una corporació científica i docent, dotada d'una unitat 
que recolza en la coHaboració de tot el Professorat en el 
cultiu lliure i desinteressat de les ciencies que li són pro
pies i en el sentit de responsabilitat en l'ensenyament. 

7] .-Les funcions administratives restaran separades de les 
funcions del Professorat. 

VI. SEMINARIS 

72.-La tasca del Seminari és fonament essencial de l'alta 
cultura universitaria. 

73.-Per mitja deis seus Seminaris, la Universitat realitza 
una quadruple funció: a) la formació d'investigadors, b) 
la recerca científica, e) la difusió de la Ciencia, i d) el 
manteniment del nivell científic deis altres graus de l'ense
nyament en les materies que es relacionen amb el Seminari. 

74.-El Seminari está en contacte immediat amb les noves 
promocions i amb la realitat professional; a més, esta 
relacionat amb altres lnstitucions d' alta cultura i de re
cerca científica. 

75.-Així la Universitat serveix de manera permanent la cien
cia pura i dóna una formació organica a tots aquells 
qui d'una manera o altra han de treballar dins de l' am
bient científic. Al mateix temps exerceix la seva influencia 
en els ambients extraacademics. 
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?ó.-Són tasques del Seminari: 

l.-La iniciació dels alumnes en els treballs cien
tífics, mitj angant treballs coHectius dirigits pels 
professors, i la iniciació en els assaigs d'investi
gació que han de culminar en les tesis Doctorals. 
En aquests treballs intervindra l'alumne quan pos
seeixi la preparació necessaria obtinguda en cur
sos generals i especials, i en els cursos de caracter 
practic. 

II.-La col·laboració en l'alta investigació cientí
fica, ampliant els alumnes les tasques anteriors 
i incorporant altres investigadors als Seminaris. 
Els resultats d' aquesta coHaboració cristaHitzaran 
en les publicacions, en la relació amb els altres 
Centres de recerca i amb la ciencia internacional. 
El Seminari tendira així a transformar-se en un 
Centre d'alta recerca o lnstitut Científic. 

III.-El perfeccionament de la formació profes
sional, per tal de mantenir en ella un alt nivell i 
per tal que el Seminari irradii: una constant in
fluencia en aquells centres professionals connexos 
amb la seva activitat. Per a aquest fi el Seminari 
podra organitzar cursos de perfeccionament, reu
nions periodiques, conferencies, etc. Així, la for
mació del Professorat de tots els graus, especial
ment universitari i secundari, deis funcionaris 
tecnics d'Arxius, de Biblioteques i de Museus, 
etc. podra ésser tutelada pels Seminaris de la 
Facultat. 

IV.-La difusió de la cultura en aquells aspectes 
de la seva especialitat que puguin interessar a 
tothom. En aquest sentit organitzara conferencies 
públiques a la Universitat o en altres Centres do
cents de Barcelona o de Catalunya; publicacions 
de difusió, edicions de manuals deis altres graus 
de l'ensenyament; podra intervenir i orientar tot 
el que es faci en aquest sentit per la Universitat 
o per altres Institucions. 
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77.-Els Seminaris, per la varietat de les tasques que els in
cumbeixen i deis metodes especials de treball, seran or
ganitzats segons un criteri de maxima autonomía i elasti
citat, i en fer-ho la Facultat tindra en compte les tasques 
a realitzar, les possibilitats tecniques i l'evitació de tota 
improvisació, tot defugint una reglamentació uniforme. 

78.-Es preveu una organització deis Seminaris de la Facultat 
que comprenguin des de simples assaigs de treballs de Se
minari, dirigits per Professors, a l'agrupament de Semina
ris i a l'lnstitut de recerca, amb tota la seva complexitat 
d'organització i de mitjans de treball. 

79.-L'organització normal deis Seminaris, quan les tasques 
tinguin un caracter de permanencia, exigira un local propi, 
amb una Biblioteca especialitzada i tots els altres elements 
de treball necessari, així com professorat titular i adjunt al 
seu servei. 

80.-En el moment actual la Facultat compta amb els se
güents Seminaris: Filosofia, Psicología, Etica, Pedagogía, 
Filología classica, Prehistoria, Historia de l'Antiguitat, 
Historia medieval i Art. 

Ulteriorment la Facultat curara d' organitzar Seminaris 
de Filología Romanica, Literatures modernes, Estudis se
mítics, Geografia i Historia de la Música. 

Pot considerar-se inclos en els Seminaris ja organitzats 
el centre d'investigació "Arxiu d'Etnografia i Folklore de 
Catalunya". 

VII. TASCA DE DIFUSió CULTURAL 

81.-A la Facultat pertoca, ultra la difusió de la cultura ge
neral de les seves especialitats, el fer arribar les essen
cies de l'humanisme, en el sentit més ampli i en tots els 
seus aspectes (filosofics, histories, literaris i artístics) als 
sectors universitaris i ensems a tots els cercles i estaments 
del poble. 
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82.-Podra organitzar, a fi de complir aquesta missió de cultu
ra, conferencies públiques, cursets per a estudiants d'al
tres Facultats universitaries, o per a un públic especialment 
interessat; estudis sistematics d'humanitats (en particular 
per a obrers), conferencies i cursets d' extensió universitaria 
en altres poblacions de Catalunya, etc. 

Norma transitoria. 

Els estudiants que hagin comen~at llurs estudis segons 
plans d'ensenyaments anteriors al decret del 15 de setem
bre del 1931 seran adaptats tots ells per la Facultat. En 
cada cas concret s'estudiara l'acoblament deis seus estudis 
a la present organització. 

La Facultat els oferira un pla especial d'acord amb l'es
perit de les normes contingudes en aquest volum. 
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Agrttpaments 

I II 

3 hores 3 hores 
3 " 3 
2 " 2 

3 hores 
3 hores 

2 

3 hores 
3 hores 

3 
3 

PR!kJER PERíODE 

ESTUDIS COMUNS 

Llengua llatina 
Llengua grega o ara.biga. 
Introducció a la Filosofia. 
Literatura general. 
Literatura castellana. 
Llengua catalana. 
Literatura catalana. 
Historia Universal. 
Historia d'Espanya. 
Historia de Catalunya. 
Historia de 1' Art. 
Geografia. 

SEGOlV PERíODE 

Durant aquest període es recomana cursar en primer lloc 
les materies de caracter general o instrumental, i després les 
especialitzacions o materies complementélries, procurant que 
~'intensifiqui cada any l'assistencia a trehalls pnlctics i de Se
minari, de manera que el darrer any aquests treballs consti
tueixin la tasca principal de l'alumne. 
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SECCIÓ DE FILOSOFIA 

Agrupaments 

I II III 

3 hores 
3 hores 
3 , 

3 " 

3 hores 

3 

3 hores 
3 hores 

3 hores .............. . 

3 hores 

SECCIÓ DE 

Agmparnents 

I II 

3 hores 
3 hores 
.. , ................................ . 
2 hores 

3 hores 

" 
2 hores 

2 hores 

3 hores 
" 3 hores 

3 " 
3 
3 

6 

Metafísica. 
Psicología. 
Logica. 
Etica. 
Soc'iologia. 
Estetica. 
Historia de la Filosofia. 
Llengua llatina. 
Llengua grega o arabiga. 

PEDAGOGIA 

Pedagogía. 
Historia de la Pedagogía. 
Psicología infantil. 
Psicopatologia infantil. 
Psicotecnia educativa. 
Fisiología humana. 
Fisiología aplicada a l'Escola 

giene escolar. 
Biología infantil. 
Metodología (Lletres). 
Metodología (Ciencies). 
Didactica. 
Organització escolar. 
Complements de Psicología 

sofia. 
Treballs de Seminari. 
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Hi-

Filo-

SECCió DE LLETRES 

CICLE DE FILOLOGIA CLASSICA 

Agrupaments 

I II 
--- ----

3 hores 3 hores 
3 " 4 " 
3 " 3 " 

2 " 
1 hora 
I " 

I " I " 
3 

3 hores 

I " 

2 

III 
---
)2 hores 
4 " 
I 

2 " 

... 
1 hores 

............. 
·············· 

·········••1•• 

Llengua llatina. 
Llengua grega. 
Literatura llatina. 
Literatura grega. 
Llengua llatina medieval. 
Literatura llatina medieval. 
Metrica grega i romana. 
Historia de Grecia i Roma. 
Institucions gregues. 
Institucions romanes. 
Epigrafia. 
Arq:ueologia classica. 
Filología romanica. 
Paleografia. 
Seminaris. 

CrcLE DE FrLOLOGIA SEMÍTICA 

Agntparnents 

I II III 

3 hores 3 hores 
" 

3 2 hores 

Llengua arabiga. 
Lectura i comentaris 
Literatura arabiga. 
Llengua hebrea. 
Lectura i comentaris 
Literatura hebraica. 
Dialectología arabiga. 
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de textos. 

de textos. 



3 

2 

3 
3 
2 

I 

I 

Agrupaments 

II III 

1 hores ..... 

2 hores 

Llatí classic'. 
Llatí medieval. 
Literatura castel-lana, catalana o Ha-

tina medieval. 
Paleografia. 
Diplomatica. 
Historia d'Orient. 
Historia dels musulmans. 
Historia dels jueus i musulmans 

d'Espanya. 
3 hores (u. tri m.) .... ... ... .. l A 1 . 1 
1 hora (2n. i Jr. trim.). .. .. . ~ ~rqueo og1a mus u mana. 

1 hores 
N umismatica musulmana. 
Paleografia i Epigrafia arabiga 

braica. 
he-

CrcLE DE FrLOLOGIA MoDERNA 

Agrupaments 

II III 

-- -
3 hores 1-3 hores Literatura castellana 

Filología castellana 
Literatura catalana 
Filología catalana 
Literatura francesa 

1 " 
3 " 

2 " 

2 " 

1 " 
00 

3 
2 

0-3 
1-3 
0-3 
2-3 
.... 
0-3 hores 

2 

.... 
2 hores 

............. 

3 hores ··· ······ 

Historia de la llengua francesa 
Filología francesa 
Literatura italiana 
Llengua italiana 
Literatura proven<;al. 
Llengua proven¡;al 
Llatí classic 
Paleografía 
Filología romanica 
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I 

. Agrupaments 

II III 

1 hora . . . . . . . . . . . .. . ... .. . . .. .... Lliteratura llatina medieval 
Llatí medieval 
Literatures compararles 
Historia de la cultura francesa (curs 

especial) 

SECCió D'HISTORIES 

CrcLE n'HrsTORIA ANTIGA 

Agmpaments 

II III 

2 hores Etnografía 
3 .. 

2 

3 

3 
3 

2 hores (pri- ~ 
mer trimestre), 
I hora (2n. i 
3r. trimestre). 
I hora (u. tri- ~ 
mestre), 2 ho-
res (2n. i 3r. 
trimestre ... .. . 
2 hores 
2 

2 

4 
2 

,, 
" 

1 hora 

Prehistoria general 
Practiques de Prehistoria 
Historia d'Orient 
Historia d'Europa en l'antiguitat 

Institucions gregues 

Institucions romanes 

Prehistoria de la península Iberica 
Historia antiga d'Espanya 
Arqueología oriental 
Arqueología classica 
N umismatica de l'Edat Antiga 
Epigrafía grega i llatina 
Llengua llatina 
Llengua grega 
Literatura llatina 
Literatura grega 
Cursos monografics 
Seminaris 
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CICLE D'HISTORIA MEDIEVAL 

Agrupaments 

I 

3 hores 
2 

3 

3 
3 

3 

II 

I hora 

3 hores 

3 hores 
3 
I 

III 

I " (2-3 trim.) ........... . 

(2n. trim.) .......... . . 

3 hores 3 hores 

3 

Historia general de l'Edat mitjana 
Historia medieval d'Espanya 
Historia medieval de Catalunya 
Historia de Catalunya (curs d'espe-

cial i tzaci ó). 
Institucions medievals espanyoles 
Literatura espanyola medieval 
Paleografía 
Diplomatica medieval 
Introducció a l'investigació histórica 
Arqueología medieval cristiana 
Practiques d' Arqueología medieval 
Arqueología medieval musulmana 
N umismatica medieval 
Epigrafia medieval. 
Llatí classic 
Llengua arabiga 
Llengua hebraica (potestativa) 
Cursos monografic's 
Seminaris 

CICLE D'HrsTORIA MoDERNA 

Agrupaments 

I II· 

.3 hores 

3 
2 hores 

III 

Historia moderna general. 
Historia contemporania general. 
Historia moderna d'Espanya. 
Historia contemporania d'Espanya. 
Historia moderna de Catalunya. 
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I 

3 hores 

J hora 
I " 

3 hores 
3 " 

3 

Agn4paments 

.II 

2 hores 
2 •• 

2 

3 

I hora 
3 hores 

(Ir. trim.) 

III 

2 

(211. i 3r. trim.) 
3 " 

3 hores 

Historia contemporania de Catalunya 
Historia d' America 
Institucions medievals 
Institucions modernes 
Institucions contemporanies 
Historia del pensament modern 
Direccions de la cultura moderna 
Historia de les literatures modernes 
Paleografía de l'Edat Moderna 
Diplomatica de l'Ed~t Moderna 
N umismatica de l'Edat Moderna 
Historia de 1' Art rnodern 
Historia de la Geografía 
Geografía general 
Geografía humana 
Geografía d'Espanya i especial de 

Catalunya 
Llengua llatina. 
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PRIMER PERIODE * 

ESTUDIS COMUNS 

LLENGUA LLATINA 

Fonetica. Morfologia. - EDUARD VALENTÍ, profes
sor encarregat. 
Dimarts, dijous i dissabtes, de 9 a 10. 

Sintaxi.-ÁNGEL PARIENTE, prof. encarregat. 
Dimarts, dijous i dissabtes, de 17 a 18. 

Curs especial per als mestres.-JosEP VERGÉs, pro
fessor encarregat. 

* Els horaris consignats en aquest programa dels ensenyament~ 
de la Facultat, podran ésser modificats, si així ho imposa el canvi 
de locals de la Facultat previst per a un breu termini. 
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Fonetica. Morjologza. 
Dilluns, ditnecres i divendres, de 16 a 17. 

LLENGUA GREGA.-CARLES RIBA, prof. encarregat. 

Morfología. 
Dilluns, dimecres 1. divendres, de 9 a 10. 

. Sintaxi. 
Dimarts, dijous i dissabtes, de 9 a 10. 

LLENGUA ARABIGA.-PERE GRASES, prof. encar
regat. 
Dilluns, dimecres i divendres, de 18 a 19. 

INTRODUCCió A LA FILOSOFIA.-JoAQUIM XI
RAU, prof. numerari. 

Introducció sistematica. 
DWmzs, de 16 a 17. 

Lectura de Berkeley. 
Divendres, de 16 a 17. 

Introducció historica. 
Dijous, de 12 a 13. 

Lectura de classics. 
Extractes, resums, acotacions. 

{l)illtms, d'u a 12. 

LITERATURA GENERAL.-MANUEL DE MONTOLIU, 
prof. agrega t. 

Exposició sint.etica dels generes literaris i de llurs con
readors. 

Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 13. 

LITERATURA CASTELLANA. - GUILLEM DÍAZ 
PLAJ A, prof. encarregat. 
Dimarts, dijous i dissabtes, de ro a 11. 
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LLENGUA CATALANA.-MIQUEL FERRÁ, professor 
encarregat. 
Dimarts i dijous, de 17 a 18. 

LITERATURA CATALANA.-]ORDI RuBIÓ, profes
sor agregat. 
Dijous, de rs a 16 . 

HISTORIA UNIVERSAL. - MARTINIA MARTÍNEZ, 
prof. numerari. 
Dilluns, dimecres i divendres, de 10 a 11. 

HISTORIA UNIVERSAL. ·-ALBERT DEL CASTILLO, 
catedratic de la Universitat de Santiago, profes
sor agregat. 

Síntesi de l'evolució historica de la humanitat. 
Dimarts, dijotts i dissabtes, de 8 a 9. 

HISTORIA D'ESPANYA.-ANTONI DE LA ToRRE, 
prof. numerari. 

Exposició metodica del contingut total de la Historia 
d'Espanya. 

Djlluns, dimecres i divendres, de 12 a 13. 

HISTORIA DE CATALUNYA.-·FERRAN SoLDEVILA, 
prof. agregat. 

Síntesi de la seva evolució. 
Dilluns, de r8 a 19. 

HISTORIA DE L'ART.--Á.NGEL D'APRAIZ, professor 
numerad. 

Descripció, analisi i classific·ació d'obres d'art. 

Dilluns, dimecres i divendres, de 16 a 17. 

GEOGRAFIA.-Á.NGEL RuBIO, prof. encarregat. 
Dimarts, dijo11s i dissabtes, de 16 a 17. 
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SEGON PERIODE 

SECCió DE FILOSOFIA 

METAFíSICA.-}AUME SERRA HuNTER, prof. nume
rari. 

Curs general. 
Ontología (primer trimestre). 
Filosofi,a natural (segon trimestre). 
Teodicea (tercer trimestre). 

Dímarts, dijous i dissabtes, de ro a r I. 

Les noves posicions del problema de l' ésser. 
(Tercer trimestre). 

Dissabtes, d'II a 12. 

PSICOLOGIA.-PERE FoNT I PuiG, prof. numerari. 

Curs empíric. 
Introducció bio-fisiologica i fenomens cognoscitius (pri

mer trimestre). 
Fenomens sentimentals, apetitius i representativo-mo

tors (segon trimestre). 
Psicología diferencial (tercer trimestre). 

Dilluns, dimecres i divendres, de 12 a 13. 

Curs filosofic. 
La Psicología i els grans classics de la Filosofía: Psi

cología platónica i aristotelica (primer trimestre), 
Descartes i la Psicología (segon trimestre). Kant i 
la Psicología (tercer trimestre). , 

Dimarts i dijous, de 12 a 13. 

Curs practic. 
Lectures del Fedó, d'Anima, d'Aristotil; Meditacions 

i Tractat de les Passions de Descartes, i Critica 
de la raó Pztra. 

Dissabtes, de 12 a 13. 
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Psicologia i Filosojia. 
(Segon trimestre). 

Dijous, de 10 a JI. 

LOGICA.--}OAQUIM XIRAU, prof. numerari. 

Curs general. 
Dilluns i dimecres, de 17 a 18. 

La teoria del concepte. Expressió i signijicació. 
Divendres, de 17 a 18. 

ETICA.-ToMÁs CARRERAS ARTAu, prof. numerari. 

Curs general. 
Dilluns i dimecres, de 8 a 9. 

La' Filosojia practica de Kant i les seves transjor
macions contemporanies. 
Di·vendres, de 8 a 9. 

SOCIOLOGIA.-ToMÁs CARRERAS ARTAU, prof. nu
merari. 

Curs general. 
Dimarts i dijous, de 8 a 9. 

A. Comte i l'evolució de l'Escola Sociologica Fran
cesa. 
Dissabtes, de 8 a 9. 

ESTETICA 

Curs general.-PERE FoNT I PuiG, prof. numerarL 
Dilluns i dimecres, d'n a 12. 

Lectura de la Crítica del judici estetic, de Kant. 
Divendres, d'n a 12. 

Historia dels problemes estetics.--FRANCESC MIRA

BENT, pro f. encarregat. 
Dimarts, de 18 a 19. 
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HISTORIA DE LA FILOSOFIA. - }AUME SERRA 
HuNTER, prof. numerad. 

Filosofia grega (primer trimestre). 
Filosofía medieval (segon trimestre). 
Filosofía moderna (tercer trimestre). 

Dilluns, dime eres i divendres, de 10 a 1 1. 

TREBALLS DE SEMINARI 

Historia del concepte de la Metafísica.-]AUME SER
RA HtrNTER, prof. numerad. 

(Primer trimestre.) 
Dilluns, d'n a 12. 

lnvestigacions sobre els sentiments i apetits econo
mics del nen.-PERE FoNT I PuiG, prof. nume
rari. 
Divendres, de 18 a 19. 

L'analítica transcendental de Kant.-]OAQUIM XI
RAU, prof. numerad. 
Dimecres, de 16 a 17. 

Etica i Sociologia.-ToMÁ.s CARRERAS ARTAU, pro
fessor numerari. 

Continuació dels treballs dels Arxius de Psicología col
lectiva i etnica. 

Dilluns, de 15 a 17. 

La Filosofía als pa"isos eslaus i escandinaus.-]Au
ME SERRA HuNTER, prof. numerad. 

(Segon trimestre). 

Dillu11-S, d'n a 12. 

La Filosofía iberica.-}AUME SERRA HuNTER, pro
fessor numerad. 

(Tercer trimestre). 
DilluHs, d'II a 12. 
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SECCió DE PEDAGOGIA 

PEDAGOGIA.-joAQUIM XIRAU, prof. numerad. 

Curs general. 
Dilluns i dimecres, de 18 a 19. 

La Pedagogía i la ciencia dels valors. 
Divendres, de 18 a 19. 

HISTORIA DE LA PEDAGOGIA.-}OAQUIM XIRAU, 
prof. numerari. 

Curs general. 
Di,marts i dijous, de 18 a 19. 

Els classics de la Pedagogía. 
Dissabtes, de 18 a 19. 

PSICOLOGIA INFANTIL.-EMILI MIRA, professor 
encarregat. 

El pnmer any de l'evolució mental de l'infant (primer 
trimestre). 

Evolució psíquica del nen de dos a set anys (segon 
trimestre). 

Evolució psíquica del noi de set anys fins a la pubertat 
(tercer trimestre). 

Dilluns, dimecres i divmdres, de I9 a 20. 

PSICOPATOLOGIA INFANTIL.-EMILI MIRA, pro-
fessor encarregat. 

El noi difícil (primer trimestre). 
El noi retardat (segon trimestrej. 
El noi psicotic (tercer trimestre). 

Dimarts i dijous, de 19 a 20. 

PSICOTECNIA EDUCATIVA.-EMILI MIRA, pro
fessor ~ncarregat. 

Les aptituds psíquiques : teoría dels tests (primer tri
mestre). 
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Descripció de les proves mentals per a l'exploració de 
la inteJ.ligencia, del temperament i del caracter (se~ 
gon trimestre). 

Estudi deis procediments per al diagnostic i valoració 
de les anomenades aptituds especials (tercer trimes
tre). 

Dissabtes, de 19 a 20. 

FISIOLOGIA HUMANA.-AucusT PI I SuÑER, pro
fessor encarregat. 
Dimarts i dijous, d'rr a 12. 

FISIOLOGIA APLICADA A L'ESCOLA I HIGIE
NE ESCOLAR.-J. M. BELLIDO, prof. encar
regat. 
Dilluns i dt'mecres, de r2 a 13. 

BIOLOGIA INFANTIL.-MARGARIDA CoMAS, pro
fessor encarregat. 
Dimarts, dijm~ i dissabtes, de r2 a 13. 

METODOLOGIA (Lletres) .-MIQUEL SANTALÓ, pro
fessor encarregat. 

Curs general. 
Dijous, de 17 a 18. 

Metodología del llenguatge a l'escola primaria. 
(Primer trimestre). 

Dilluns, dimecres i divendres, de 16 a 17. 

Les humanitats a l'escola. 
(Segon i tercer trimestre). 

Dilluns, dimecres i divendres, de 16 a 17. 

METODOLOGIA (Ciencies).-PAv MARTÍNEZ DE SA
LINAS, pro f. encarregat. 

Curs general. 
Dimarts, de 17 a 18. 

-68-

Metodología de les Matematiques a l'escola pri
maria. 

(Primer trimestre). 
Dimarts, dijous i dissabtes, de 16 a 17. 

Metodología de les Ciencies Naturals i Físiques a 
l'escola primaria. 

(Segon i tercer trimestre). 
Dimarts, dijous i dissabtes, de 16 a 17. 

DIDACTICA.-]OAN RouRA PARELLA, prof. encar
regat. 

Introducció. 
Dissabtes, de 17 a 18. 

Teoría del camí pedagogic i doctrina del metode (pri
mer trimestre). 

Els mitjans d'ensenyament i llur teuria (segon trimes
tre). 

Didactica de les estructures fonamentals de l'esperit 
(tercer trimestre). 

Dilluns, dimecres i divendres, de 17 a 18. 

ORGANITZACió ESCOLAR.-HERMINI ALMENDROS 
lBÁÑEz, prof. encarregat. 

L'organització a l'escola tradicional (primer trimestre). 
Reglamentac"ió del treball escolar i sistemes d'educació 

renovada i escotes noves (segon trimestre). 
Valor de les tecniques escolars (tercer trimestre). 

Dilluns, dimecres i divendres, d'rr a 12. 

SEMINARI DE PEDAGOGIA * 

TREBALLS DE SEMINARI I LABORATORI 

Lectura i comentari de la "República" de Plató.-]oA
QVIM XIRAU, prof. numerari. 

* La data i l'horari deis cursos organitzats pel Seminari de 
Pedagogía, s'avisaran oportunament. 
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Equip de treball sobre el bilingüisme. - Dirigit per 

ALEXANDRE GALÍ. 

Equip de treball sobre la lectura.-Dirigit per MARIA 

BALDÓ DE ToRRES. 

. F4uip de treball sobre la lectura.-Dirigit per ANNA 

RUBIÉS. 

Estudi experimental de l'ajectivitat (considerant es
pecialment l'evolució de les reaccions emocio
nals primaries) .-Dirigit per EMILI MIRA. 

Elllenguatge en el nen.-Dirigit per CoNCEPCIÓ CASA

NOVA. 

Equip de treball sobre la jormació estetica del nen.
Dirigit per J OAN ROURA. 

CURSOS MONOGRAFICS 

Problemes de teoría del coneixement.-DoMENEC CA-

SANOVAS. 

El deure i el valor.-JosEP M.a CALSAMIGLIA. 

La reeducació dels nens.-EuGENI CuELLO. 

Concepte i metodología de les ciencies geograjiques.
MIQUEL SANTALÓ. 

L'ensenyament secundari.-RunÉN LANDA. 

Fls problemes pedagogics de la geograjia moderna. -
PAU VILA. 

Directrius essencials de l'educació nova i problemes 
que plante jen les nostres es coles públiques. -
RosA SENSAT. 

El nen dificil a l'escola.-PAU MARTÍNEZ DE SALINAS. 

Estructura sociologica de l'escola.-]OAN RouRA. 

Fls problemes metodologics de les Matematiques. -
MARGARIDA CoMAS. 
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L'art i l'escola.- JosEP M. a BALCELLS. 

La poesía a l'escola.-CONCEPCIÓ CASANOVA. 

L'analogia de l'ésser.-RAMON RoQUER. 

El sentit e tic de la vida.-FERRAN PUIG GIL . 

Problemes d' Historia de la cultura.-J. F ARRAN 1 MA-

YORAL. 

Els valors en l'educació grega.-JoRDI MARAGALL. 

La jinalitat de l'educació.-]oRDI UDINA MARTORELL. 

CuRs DE PEDAGOGIA UNIVERSITARIA 

La idea de la Universitat. -Historia de la instruc
ció universitaria. - La Universitat jrancesa.
La Universitat alemanya. -La Universitat an
glesa. - La Universitat americana. - El pro
blema universitari a Espanya. - Problemes de 
l'organització universitaria a Catalunya. 

PERE BoscH GIMPERA, ANTONI GARCÍA BANÚs, 

]OAN MASCARÓ, EMILI MIRA, LLUÍS NICOLAU 

D'ÜLWER, AuGusT PI SuÑER, ]oRi>I RuBIÓ, 

JosEP XIRAu, ]oAQUIM XIRAU, ]oAN ZARAGÜE~ 
TA. 

CuRsos DE CuLTU.RA FONAMENTAL 

Les ciencies jísico-matematiques.-BLAI CABR~RA. 

Les ciencies jísico·-químiques.-ANTONI GARcÍA BANús. 

La Psicologia.-XAVIER ZuBIRI. 

La Füosojia.-]OAQUIM XIRAu. 
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SECCió DE LLETRES 

CICLE DE FILOLOGIA CLÁSSIOA 

LLENGUA LLATINA 

&tilística.--MARIÁ BAssoLs, catedratic de la Uni
versitat de Granada, prof. agregat. 
Dilluns, dimecres i divendres, de r6 a r7. 

Sintaxi historica.-MARIÁ BAssoLs, catedratic de la 
Universitat de Granada, prof. agregat. 
Dimarts i dijous, de r6 a 17, i áissabtes, de rs a r6. 

/lengua llatina medieval. -- LLuÍs NICOLAU n'ÜL
WER, prof. agregat. 
Dilluns, de 12 a r3. 

LLENGUA GREGA 

Dialectologia.-LLuÍs SEGALÁ, prof. numerari. 
Dilluns, dimecres i divendres, de 9 a ro. 

Grec bizantí, medieval i modern.-LLuÍs SEGALÁ, 
prof. numerari. 
Dimarts, dijous i áissabtes, de 9 a ro. 

EstiUstica.-MARIÁ BAssoLs, catedratic de la Uni
versitat de Granada, prof. agregat. 
Dimarts, dijous i dissabtes, de r7 a r8, i divendres, de 

18 a 19. 

Sintaxi del dialecte atic.-MARIÁ BASSOLS, cate
dratic de la Universitat de Granada, professor 
agrega t. 
Dillt,ns, dimecres i divendres, de r7 a 18. 
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Historia de la Llengua Grega.-J osEP BANQUÉ, pro
fessor numerari. 
Dissabtes, d'rr a 12. 

LLENGUA SÁNSCRITA 

Curs general.-LLuÍs SEGALA, prof. numerari. 
Dilluns i divendres, de 8 a 9· 

Bhagavad-Gita.-J OAN MASCARÓ, pro f. encarregat. 
Dilluns i dissabtes, de r9'30 a 20'30. 

LITERATURA LLATINA 

Curs general.-]OAQUIM BALCELLS, prof. numerari. 
Dillttns, dimecres i divendres, de ro a 11. 

Comentaris a Horaci.-]OAQUIM BALCELLS, profes
sor numerari. 

Epodes i Odes, llibre primer. 
Dimarts, dijous i dissabtes, de ro a 1 I. 

Literatura llatina medieval. - LLuÍs NrcoLAU 
n'ÜLWER, prof. agregat. 
Dissabtes, de 12 a 13. 

LITERATURA GREGA 

La poesia epica grega. - LLUÍS SEGALÁ, prof. nu
merari. 
Dimecres, de 8 a 9. 

La tragedia grega.-jOAQUIM BALCELLS, prof. nu-
merari. 

Els orígens. Problemes de religió. 
Evolució del g,enere. Els grans tragics. 
La decadencia. 

Dimarts i dimecres, de 16 a 17. 

Llengua i literatura gregues. - JosEP BANQUÉ, 
prof. numerari. 
Dilluns, d'rr a 12. 
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Literatura grega.-JosEP BANQUÉ, prof. numerad. 
Comentari i explicació d'Herodot i de Tucídides. 

Dimecres i divendres, d'n a 12. 

Analisi i traducció de diversos autors. 
D-issabtes i dijous, d'n a 12. 

Els oradors atics del període classic.-]OAN PETIT. 
.20 lli~ons. 

METRICA GREGA I ROMANA.-MARIA BASSOLS, 
catedratic de la Universitat de Granada, pro
fessor agregat. 
Dilluns, de 18 a 19. 

TREBALLS DE SEMINARI 

Filologia classica.-}OAQUIM BALCELLs, prof. numerari. 
Recerques de lexicografia. - Estudis sobre Cató el 

Vell. - Estudis sobre l'evolució de la tecnic"a lite
raria a Virgili. 

Dijous, de 19 a 20. 

CICLE DE FILOLOGIA SEMÍTICA 

LLENGUA ARABIGA.-JosEP l\1.a l\1rLLAS, profes
sor numerari. 

Curs general. 
Dilluns, dimecres i divendres, de 16'30 a 17'30. 

Curs superior. 
Dill1ms i dimecres, de 10 a 11. 

Lectura i comentari de textos. 
'J)ivendres, de 10 a II. 

LLENGUA HEBRAICA.-}OSEP M.a MILLAS, pro
fessor numerari. 
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Curs general. 
Dimarts, dijous i dissabtes, de 10 a II. 

LITERATURA ARABIGA.-JosEP M.a MILLAS, pro
fessor numerari. 

Curs general . 
DilluttS, de 9 a 10. 

INTRODUCCIÓ A L'ESTUDI DE LA NOVEL·.LÍS
TICA HISPANICA DE TRADICió ORIEN
TAL.-IGNASI GoNZÁLEZ LLUBERA, prof. de la 
Universitat de Belfast. 

Curs monografic (tercer trimestre). 
Sis confere11cies, de 17 a 18. 

HISTORIA DELS MUSULMANS.-ALBERT DEL CAS
TILLO, catedratic de la Universitat de Santiago, 
prof. agregat. 

Curs general. 
Dimecres i divendres, de 16 a 17. 

HISTORIA DELS JUEUS I MUSULMANS A L'ES
PANYA MEDIEVAL. - JosEP M.a 1V1ILTAS, 

prof. numerari. 
Dimarts, de 16 a 17. 

SIGNIFICACió DEL RENAIXEMENT CULTU
RAL MUSULMA ALS SEGLES VIII - IX. -
JosEP M.a MILLAS, prof. numerari. 

Curs monografic (segon trimestre).
Dimecres, de 9 a 10. 

CONTRIBUCió DEL JUDAISME HISPANIC A 
L'EDUCACió CIENTíFICA D 'EUROPA 
ALS SEGLES X- XIII.- JosEP M.a MrLLÁs, 

prof. numerari. 
Curs monografic (tercer trimestre). 

Di·Z/endres, de 9 a 10. 
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CICLE DE FILOLOGIA MODERNA 

LITERATURA CASTELLANA 

Curs general.-DAMAS ALoNso, catedratic de la 
Universitat de Valencia, prof. agregat. 
Dilluns, dime eres i divendr~s, de ro a 1 r. 

Curs superior. 
Dimarts, dijous i dissabtes de 10 a 1 r. 

Pre-Romanticisme espanyol.-GuiLLEM DÍAz PLA
J A, pro f. encarregat. 
Dissabtes, de 17 a 18. 

FILOLOGIA CASTELLANA 

Curs general.-DAMAS ALoNso, catedratic de la 
U niversitat de Valencia, pro f. agregat. 
Dimarts, d'n a 12. 

Curs superior. 
Dimarts i dijous, de 12 a 13, i divendres, d'n a 12. 

LITERATURA CATALANA 

La prosa catalana des de Ramon Llull a Bernat 
Metge. La poesia catalana del segle XV.-]oR
DI RuBIÓ, prof. agregat. 
Dimarts, dijous i dissabtes, de 16 a 17. 

Curs superior. 
Dilluns, dimecres i divendres, de 16 a 17. 

Bernat Metge i la influencia renaixentista en la pro
sa catalana.-MARc;AL ÜLIVAR, prof. lliure. 
Dilluns, de 15 a 16. 
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FILOLOGIA CATALANA.-POMPEU FABRA, profes
sor numerari. 

Gramatica historica del catala. 
Dimecres, de 18 a 19. 

Curs superior. 
Dimecres, divendres i dissabtes, de 19 a 20. 

LITERATURA FRANCESA.- AcHILLE BERTRAND, 
prof. de la Universitat de Lille, prof. agregat. 

Curs general. 
Dilluns, dimecres i divendres, de r2 a 13. 

Influencia de la literatura espanyola a Fram;a (par
ticularment als segles xvr i xvn). 

Curs d'alts estudis. 
Dijous, de 12 a 13. 

Historia de la poesia epica i de la novel:la a Franr;a. 
Dissabtes, de 12 a 13. 

LITERATURA FRANCESA MEDIEVAL-MANUEL 
DE MoNTOLru, prof. agregat. 
Dimecres, d'II a 12. 

HISTORIA DE LA CULTURA FRANCESA. -
AcHILLE BERTRAND, prof. de la Universitat de 
Lille, prof. agregat. 
Dimarts, de 12 a J3. 

FILOLOGIA FRANCESA 

Curs general.-AcHILLE BERTRAND, prof. de la Uni
versitat de Lille, prof. agregat. 
Dilluns, dimecres i divendres, de 9 a IO. 
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Historia de la llengua francesa.-JoAN CoROMINES, 
prof. encarregat. 

Gramatic·a historica del frances. 
Dimarts, de 17 a 18. 

Lectures antigues escalonades per segles.-JoAN Co
ROMINES, prof. encarregat. 

Rabelais, Villon, Jean de Meung, "Le Renard", Chre
tien de Troyes, "Chanson de Rolland ". 

Dijotls, de 17 a 18. 

LITERATURA ITALIANA.-ÁNGEL D'APRAIZ, pro
fessor numerari. 
Dillutts i dimecres, de 17 a 18. 

LLENGUA ITALIANA.-NicOLAU DE HARTONG, pro
fessor encarregat. (Lector). 
Dijous i dissabtes, de ro a 1 I. 

LLENGUA PROVEN<;AL.- JoAN CoROMINES, pro-
fessor encarregat. 

Gramatica del provenc;al antic (primer trimestre). 
Lectura de trobadors (segon trimestre). 
Parlars llenguadqcians moderns : resum de gramatica 

i lectura (tercer trimestre). 
Dimecres. de 9 a 10. 

LITERATURA PROVEN<;AL.-MANUEL DE MoN
TOLIU, prof. agregat. 
Dimarts i dissabtes, d'II a 12. 

FILOLOGIA ROMANICA.-JoAN CoROMINES, pro
fessor encarregat. 

Gramatica comparada de les llengües romaniques. 
Dilluns i dimecres, de 18 a 19. 

Lectura de textos italians antics i dialectals. 
Divendres, de 18 a 19. 
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LITERATURA LLATINA MEDIEVAL.-LLuÍs NI
coLAU D'ÜL WER, pro f. agrega t. 
Dissabtes, de 12 a 13, 

LITERATURES COMPARADES.-ÁNGEL D' APRAIZ, 
prof. numerari. 
Divendres, de 17 a 18. 

ESTUDIS SOBRE LA NOVEL·LA MEDIEVAL A 
ESPANYA.-PERE BoHIGUES, prof. encarregat. 
Dilluns, dimecres i divendres, de 18 a 19. 

ETAPES D'EVOLUCió DE LA LLENGUA BASCA 
EN RELACió AMB LES ROMANIQUES 
CIRCUMDANTS.-OT D'APRAIZ, prof. auxi
liar. 
Dimarts, de r8 a 19. 

TREBALLS DE SEMINARI * 

Filología Romantica.-]OAN CoROMINEs, prof. encar
regat. 

Recerques sobre el romanic primitiu de Valencia i les 
Balears i rastres que ha deixat en els documents 
i la toponímia. Estudi especial dels " Repartiment:, ". 

Dijous, de 18 a 19. 

Literatura moderna.-ÁNGEL D' APRAIZ, prof. numerari. 
Correspondencies de les taules cronologiques i geogra

fiques de les "Arcadies" literaries; amb dades his
toriques de les altres arts. 

(En relació amb el Seminari d' Art.) 
Divendres, de 18 a 19. 

* Els treballs de Seminari del prof. DAMAS ALONSO s'anuncia
ran oportunament. 
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SECCió D'HISTORIES 

CICLE n'HISTÓRIA ANTIGA 

ETNOGRAFIA.-LLuÍs PERICOT, catedratic de la Uni
versitat de Valencia, prof. agregat. 
Dilluns i divendres, de IO a I I. 

PREHISTORIA 

Curs d'orientació general.-PERE BoscH GIMPERA, 
prof. numerari. 

Dilluns, dimecres i divendres, de 17 a 18. 

Practiques de prehistoria general. - ALBERT DEL 
CASTILLo, catedratic de la Universitat de San
tiago, prof. agregat. 
Dissabtes, de 10'30 a n'30. 

Prehistoria de la península iberica. - PERE BoscH 
GIMPERA, prof. numerari. 

Revisió dels materials de l'eneolític peninsular. 
Dilluns i divendres, de 16 a 17. 

HISTORIA D'ORIENT.-LLuÍs PERicoT, catedratic 
de la Universitat de Valencia, prof. agregat. 
Dimarts i dijous, de ro a II. 

HISTORIA D'EUROPA EN L'ANTIGUITAT. 
PERE BoscH GIMPERA, prof. numerari. 

Curs general. 
Dimarts, dijous i dissabtes, de 17 a r8. 
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/nstitucions polítiques gregues.-PERE BoscH GIM
PERA, prof. numerari. 

(Primer trimestre). 

Dimarts i dijous, de 16 a 17. 

(Segon i tercer trimestre). 

Dimarts, de 16 a 17. 

/nstitucions romanes.-LLuÍs PERICOT, catedratic. 
de la U niversitat de Valencia, prof. agregat. 

(Primer trimestre). 

Dissabtes, de 16 a 17. 

(Segon i tercer trimestre). 

Dijous i dissabtes, de 16 a 17. 

ARQUEOLOGIA 

Arqueología oriental.-JosEP V. AMoRÓs, profes
sor numerari. 
Dimarts i divendres, de 17'30 a 18'30. 

Arqueología classica. - JosEP V. AMoRÓs, prof. 
numerari. 
Dilluns, dimecres, dijotts i dissabtes, de 17'30 a 18'30. 

Arqueología classica de la península iberica.-JosEP 
DE C. SERRA I RÁFOLS, prof. auxiliar. 

(Segon i tercer trimestre). 

Dimarts, de 19 a 20. 

Numismatica de l'edat antiga.-JosEP V. AMoRÓs, 
prof. numerari. 
Divendres i dissabtes, de 19 a 20. 

Epigrafía grega i romana.-ADELA M.a TREPAT, pr?

fessor encarregat. 
Dissabtes, de IS a 16. 
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CICLE D'HISTORIA MEDIEVAL 

HISTORIA GENERAL DE L'EDAT MITJANA.
ALBERT DEL CASTILLO, cateddttic de la Univer
sitat de Santiago, prof. agregat. 

Exposició de la Historia política cultural medieval, es
pecialment dels pobles europeus. 

Dilluns, dimecres i divendres, de 15 a 16. 

HISTORIA MEDIEVAL D'ESPANYA.-ANTONI DE 
LA ToRRE, prof. numerad. 

Exposició metodica del seu contingut comenc;ant per 
la invasió dels pobles germanics i acabant pels Reis 
Catolics inclusivament, donant important preponde
rancia al coneixement de les fonts. 

Dimarts i dijous, de 12 a 13. 

HISTORIA MEDIEVAL DE CATALUNYA.-FER
RAN SoLDEVILA, prof. agregat. 

Curs general. 
Dimecres, de 18 a 19. 

Curs d'especialització: Regnat de Pere el Gran. 
Divendres. de 18 a 19. 

INSTITUCIONS MEDIEVALS ESPANY:OLES. -
ANTONI DE LA ToRRE, prof. numerad. 

Exposició metodica c'omenc;ant per les de l'Espanya 
goda i llurs precedents hispano-romanes, germaniques 
i de l'Església; i acabant amb les del regnat dels 
Reis Catolicii, com a iniciació i transit _ a les de 
l'Edat Moderna. 

Dimarts. dijous i dissabtcs, d'r 1 a 12. 

PALEOGRAFIA.-PERE BoHIGUES, prof. encarregat. 
Dilluns, dimecres i divendres_. de 17 a 18. 

DIPLOMÁTICA MEDIEVAL. - PERE BOHIGUES, 
prof. encarregat. 
Dilluns, dimecres i divendres, de 16 a 17. 
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INTRODUCCió A LA INVESTIGACió HISTORI
CA.-ANTONI DE LA ToRRE, prof. numerad. 

Iniciació dels alumnes en els treballs d'investigació. 
Dillzms, dimecres i divendres, de 9 a 10. 

ARQUEOLOGIA MEDIEVAL CRISTIANA. 

Paleo-cristia i cristia oriental. - JosEP M.n BAL
CELLS, prof. encarregat. 

(Primer trimestre). 
Ditnarts, dijous i dissabtes, de r6 a 17. 

Dels pazsos llatins.-JosEP M.a BALCELLS, profes
sor encarrega t. 

(Segon i tercer trimestre). 
DWtms i divendres, de 16 a 17, 

Dels pai'sos germanics .-GERTRUD RICHERT, pro
fessor encarregat. 

(Segon i tercer trimestre). 
Dimecres. de 16 a 17. 

Practiques.-JosEP M.a BALCELLS 
CHERT, profs. encarregats. 

(Primer trimestre). 
Divendres, de r6 a 17. 

(Segon i tercer trimestre) . 
Dissabtes, de 16 a 17. 

GERTRUD RI-

ARQUEOLOGIA MEDIEVAL MUSULMANA. 
}OSEP l\1.n BALCELLS, prof. encarregat. 

(Segon i terce!" trimestre) . 
Dijous, de 16 a 17. 

NUMISMÁTICA MEDIEVAL:-JosEP V. AMoRÓs, 
prof. numerad. 
Dimarts, de 9 a 10. 
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EPIGRAFIA MEDIEVAL.-RAMoN D'ALos-MoNER, 
professor encarregat. 

(Segon trimestre). 
Dijous, de 9 a 10. 

TREBALLS DE SEMINARI 

Historia medieval d' Espanya.-ANTONI DE LA ToR
RE, prof. numerari. 

"CoHecció diplomatica deis Reis Católics" : continuació 
de 1' estudi de la documentació existent a _1' Arxiu 
de la Corona d' Aragó, iniciat en anys anteriors. 

Dime eres i divendres, de ro a 1 I. 

Historia de la Corona d' Aragó. - ANTONI DE LA 
ToRRE, prof. numerari. 

Direcció de tesis doctorals i altres treballs deis alum
nes. 

Dilhms, de 10 a 11. 

CrcLE D'HrsTORIA MoDERNA 

HISTORIA MODERNA GENERAL.-}AUME VICENS, 
prof. encarregat. 

Curs d'exposició. 
Dimarts, dijous i dissabtes, de r6 a 17. 

HISTORIA MODERNA D'ESPANYA.-ANTONI DE 
LA ToRRE, prof. numerari. 

Exposició metódica del seu contingut des dels Reis 
Católics fins a 1789, principi del regnat de Caries IV. 

Dilltms, dimecres i divendres, d'1 1 a 12. 

HISTORIA MODERNA DE CATALUNYA.-FER
RAN SoLDEVILA, prof. agrega t. 
Dimarts, de r8 a 19. 
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INSTITUCIONS MEDIEVALS.-ANTONI DELAToR
RE, prof. numerari. 

Llur exposició metódica, com a iniciació i transit a les 
de l'Edat Moderna. 

Dimarts, dijous i dissabtes, d'n a 12. 

PALEOGRAFIA DE L'EDAT MODERNA.-PERE 
BoHIGUES, prof. encarregat. 
D·imecres, de 17 a 18. 

DIPLOl\1ATICA DE L'EDAT MODERNA.-PERE 
BoHIGUES, prof. encarregat. 
Divendres, de 17 a 18. 

GEOGRAFIA. 

Historia de la Geografia.-EDUARD PÉREZ AGuDO, 

prof. numerari. 
Exploracions i descobriments. - Desenvolupament de 

la ciencia geografica i progressos de la Cartogra
fia. - Bibliografia. 

(Primer trimestre). 
Dimarts, dijous i dissabtes, de 10 a II. 

Geografía general.-EDUARD PÉREZ AGUDO, profes
sor numerari. 

Aspectes de la Geografia i fonament del seu estudi. 
- Descripció dels continents. - Estudi especial 
d'Europa i America. - Bibliografia. 

(Segon i tercer trimestre). 
Dimarts, dijous i dissabtes, de 10 a 11. 

Geografía física.-MARCEL CHEVALIER, prof. en
carregat. 

(Segon i tercer trimestre). 
Fisiografia general. 

Dimarts. d'n a 12. 

Fisiografia especial de Catalunya. 
Dijous, d'n a 12. 

Treballs practics. 
Dissabtes, d'n a 12. 
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ESTUDIS DE LLENGÜES I LITERATURES 

MODERNES 

LLENGUA ANGLESA.-]OAN MASCARÓ, prof. encar
regat. 

Curs elemental. 
Dimarts i dijous. de 19'30 a 20'30. 

Curs superior. 
Dimecres i divendres, de r9'3o a 20'30. 

LLENGUA ALEMANYA.-KARL SuPPRIAN, profes
sor encarregat. (Lector.) 

Curs elemental. 
Dilluns, dimecres i divendres, de 19 a 20. 

Curs superior. 
Dimarts, dijous i dissabtes, de 19 a 20. 

LLENGUA I LITERATURA RUSSA. - NrcoLAU 
DE HARTONG, prof. encarregat. 

Curs elemental. 
Dilluns i dijous, de 19 a 20. 

Curs superior i curs de literatura. 
Dimecres i divendres, de 19 a 20. 

LLENGUA FRANCESA. - ENRie n'AousT, profes
sor encarregat. (Lector.) 
Dimarts i divendres, de 19 a 20. 
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LLENGUA BASCA.-ÜT n'APRAIZ, prof. auxiliar. 

Curs general. 
Dilluns, dimecres i divendres, de 19'30 a 20'30. 

LITERATURA ANGLESA.-]OAN MASCARÓ, profes

sor encarregat. 

Curs general. 
Dilluns, de r8'30 a 19'30. 

C ur S practic. 
Selecció de prosa i vers inclosos a 1"' Oxford Book of 

English Prose" i "Oxford Book of English Verse". 

Dijous, divendres i dissabtes, de r8'30 a 19'30. 

Curs practic superior. 
Textos de Shakespeare. Milton i Keats. 

TREBALLS DE SEMINARI 

Estudis bascs.-ÁNGEL n' APRAIZ, prof. numerari, 
amb la coHaboració d'altres professors. 

Dilluns, de 18 a rg. 

ESTUDIS D'ART 

L'ESCUL TURA ROMANICA DEL MIGDIA DE 
FRAN<;A AMBLA DE CATALUNYA I DEL 
CAMí DE COMPOSTELA.-GEORGES GAIL
LARD, de l"'Institut Fran<;ais" de Barcelona. 

4 llic;ons. 
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INVESTIGACIONS SOBRE L'ESCULTURA RO
MANICA ANTERIOR AL SEGLE XII. -
JosEP PuiG 1 CADAFALCH, de I"'Institut d'Es
tudis Cataians". 

ro lli~;ons. 

L'ESCULTURA GóTICA A CATALUNY1A.-AGus
TÍ DURAN I SANPERE, deis "Estudis U niversita
ris Cataians". 

(Segon trimestre). 
Dimecres, de r8 a 19. 

HISTóRIA DE L'ART MEDIEVAL CATALA. -
FRANCESC MARTORELL, deis "Estudis Universi
taris Ca taians". 
Dilluns, de 6 a 7. 

HISTÓRIA DE LA MúSICA.-HIGINI ANGLES, pro
fessor encarregat. 
Dilluus, dimecres i divendres, de 19 a 20. 

TREBALLS DE SEMINARI 

Historia de l' Art.-ÁNGEL D' APRAiz, pro f. numerari. 
Estudis d'investigació sobre obres i artistes. 

Dimecres, de r8 a I9. 

El Seminari d' Art organitzara durant aquest any, com 
ho ha fet en els anys anteriors, concerts i demostra
cions de diverses arts, amb la cooperació d'artistes 
i entitats, contribuint així a la formació estetica deis 
elements universitaris i a la difusió cultural entre els 
al tres afins. 
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DRETS D'INSCRIPCIO 



La inscripció a la Facultat de Filosofía i Lletres, per 
:;:egla general~ es fani globalment, per grups d'assignatures 
--els que aconsella la Facultat o els que es formin els ma
teixos estudiants-que no excedeixin de 19 hores setma
nals de chsse. 

El preu d'aquesta jnscripció global sen! de cent trenta 
pessetes. 

Per excepció, la inscripció global del tercer grup de 
cada cicle de Llicenciatura, si es fa tal com aconsella la 
Facultat, sera de setanta-cinc pessetes. 

Les inscripcions a les classes de Llengiies Modernes tin
dran el preu de trenta pessetes, excepte quan es tracti deis 
estudiants del cicle de Filología Moderna, per als quals les 
llengües modernes són compreses dintre els grups normals 
deis seus estudis. 

Els estudis especials que la Facultat ofereix i que no 
formen part de cap tipus de Llicenciatura organitzada 
(v. gr., Literatura Anglesa, Art. Historia de la Música) 
tindran el preu de vint-i-cinc pessetes per als cursos com
plets, i de deu pessetes per als cursos monografics de menys 
de quinze lli~ons. 
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Els estudiants no universitaris que s'inscriguin als es
mentats cursos satisfaran quaranta pessetes per als cursos 
complets i vint per als cursos monografics de menys de quin
ze lli~ons. 

Els alumnes d'altres Facultats, que s'hagin d'inscriure 
en alguna materia d'aquesta Facultat, abonaran trenta pes
setes per a cada una. 

El preu d'inscripció ais Seminaris de la Facultat sera 
de quaranta pessetes, per als treballs normais d'investiga
ció i d'estudi. 

Els preus d'inscripció deis cursets que organitzin eis 
diversos Seminaris seran pubiicats oportunaiii)ent, junta
ment amb l'anunci deis cursos. 
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L'OBRA ANTITUBERCULOSA 

A LA UNIVERSIT A T 



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

Aquest any es comengara 1' obra antituberculosa a la Uni
versitat fent: 
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1r. L'examen clínic a tots els alumnes d'ingrés i deis 
tres primers cursos de Medicina. El reconeixement compren
dnl la historia patologica familiar i personal, i !'examen 
del pit amb radioscopia i radiografia en tots els casos en que 
sigui necessari. Els examens es faran al Dispensari de la 
Facultat de Medicina, disposat especialment per a aquest fi 
i sota la direcció del professor de Tisiologia, doctor Lluís 
Sayé. 

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

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

En cursos ulteriors, el reconeixement deis alumnes s'es
tendra progressivament a tots els de la Universitat, i es 
completara 1' obra amb la construcció d'un Sanatori Uni
versitari i altres institucions d' observació per a casos dub
tosos i per a convalescents, on es realitzara una tasca peda
gogica amb cursos, conferencies, etc. 

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

Per a subvenir a les des peses de 1' obra antituberculosa de 
la Universitat Autonoma durant el curs 1933-34 els alum
nes d'ingrés i deis tres primers cursos de Medicina hauran 
de pagar un suplement de 15 pessetes o d'una pesseta per 
assignatura, i es comprometran, en aquest cas, a pagar la 
mateixa quantitat en anys ulteriors. 
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