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r. Per a ingressar a la Universitat de Barcelo

na sera necessari practicar previamen t un examen 

d'Ingrés, el qual demostri que l'aspirant posseeix aque

lla capacitat i cultura que s'estimen indispensables 

per a prendre part en els treballs universitaris. 

2. Per a' practicar l'examen d'Ingrés l'aspirant 

haura d'acreditar : 

a) haver comp~ert 17 anys en el moment de 

formalitzar la seva sollicitud, que haura d'a

nar acompanyada de la Partida de Naixe

ment. 

b) posseir el títol de Batxiller. En el seu de

fecte, caldra exhibir el resguard correspo

nent, sense que aixo eximeixi de l'obli

. gació de presentar l'esmentat títol abans 

de finalitzar el curs academic. 
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3· L'examen d'Ingrés constara d'unes proves co

munes per a tots els aspirants, i d'altres d'especials, 

de caracter literari o cientí:fic, segons la Facultat en 

que es pretingui ingressar. 

4· Les proves comunes, que seran eliminatories, 

consistiran en : 

a) interpretar i explicar per escrit (2 hores), 

en castella, un text cas.tella. 

b) interpretar i explicar per escrit (2 hores), 

en catala, un text catala. En aquesta pro

va hi prendran part els alumnes catalans. 

e) traduir per escrit (2 hores) un text catala. 

Aquesta prova afectara els alumnes no ca

talans, que podran ajornar-la per espai d'un 

any, al :final del qual podran sollicitar la 

prorroga per un al tre any. 

d) traduir per escrit (2 hores) un text fran

ces, angles o alemany, tret d'una obra ele

gida per l'alumne. 

Els exercicis anteriorment enumerats, tenen per 

:finalitat coinprovar, no tan sols el domini 

instrumer:tal dels idiomes, sinó el grau de 

formació inteUectual de l'aspirant. 
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5. Les proves anteriors seran puntuad es. de o 

a IO. Una mitjana no inferior' a cinc sera necessaria 

per a obtenir la quali:ficació d' A dmes a les proves es

pecials. En altra cas la qua1i:ficació sera de No Adffnes. 

6. Les proves de caracter literari afectaran als 

qui aspirin a ingressar a la Facultat de Filosofía, Lle

tres i Pedagogía, i a la de Dret i Ciencies Economi

ques i Socials. 

Les de caracter cientí:fic, als qui aspirin a ingressar 

a les Facultats de Ciencies, Medicina i Farmacia. 

7. Les proves de caracter literari consistiran en : 

a) una versió (2 hores) d'un text llatí facil. Es 

permet l'ús de Diccionari i Gramatica. 

b) una Composició escrita (2 hores) 'sobre un 

tema d'Historia, Literatura o Filoso:fia, tret 

a la sort. 

Els anteriors exercicis són eliminatoris i tin

dran com a quali:ficació les d' Admes o No 

A dmes a la prova oral. 

e) preguntes. orals referents a Filoso:fia, Li

teratura, Historia i Geogra:fia. 

8. Les proves de caracter cientí:fic consistiran 

en : 
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a) dos exercicis escrits (hora i mitja cada un) 

referents a problemes i qüestions essen

cials de : 

I. Matematiques i Física, i 

2. Química i Ciencies Naturals. 

Els anteriors exercicis seran eliminatori~ i tin

dran com a quali:ficació les d' Admes o _No 

Admes a la prova oral. 

b) preguntes orals sobre les materies abans in

dicades. 

9· Les proves especials tindran com a quali:fica

ció :final única, les d' Admes o No Adm.es. 

ro. Els alumnes d'una altra Universitat que so11i

citin ésser traslladats a la de Barcelona, hauran de 

sotmetre' s a les condicions que estableixin les Facul

tats respectives i a les proves que es judiquin neces

saries per a adaptar amb tota -e:fid.cia els seus ante

riors estudis als d'aquesta Universitat. 

II. Un catedratic de la Facultat de Filoso:fia, Lle

tres i Pedagogía i un altre de la de Ciencies, nome

nats pel Patronat a proposta de la Junta Universita

ria' dirigiran respectiva m en t les pro ves de caracter 

literari i les de caracter cientí:fic de l'examen d'In

grés. 
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Les proves comunes seran dirigides per un Profes
sor de la Facultat de Filoso:fia, Lletres i Pedago-

g1a. 

12. Els Directors de les· proves d'Ingrés seran as

sistits i assessorats pels professors i docents que esti

min necessaris per a obtenir la més dtpida i e:fica<; 

quali:ficació deis exercicis. 

El Director de les proves comunes, assistit pel 

de Ciencies, donara sota la seva responsabilitat els 

textos sobre els quals hauran de versar els exercicis 

escrits. Els textos esmentats no seran coneguts pels 

aspirants :fins el moment de realitzar la prova. 

13. Els Directors de les proves d'Ingrés trame

tran els trehalls escrits a tres professors successiva

ment, i cadascun d'aquests formulara per escrit i sig

nara la seva quali:ficació, la qual remetra al Director 

respectiu, qui del promedi de les puntuacions donara 

o negara 1' Admes. 

I4. Al :final dels examens d'Ingrés, els Directors 
d'aquests examens redactaran una Memo·ria detallada 
deis mateixos, en la qual donaran a coneixer a la 
Junta Universitaria i al Patronat, el seu judici sobre 

el caracter i valor deis exercicis 

rs. Les proves d'Ingrés es practicaran durant els 

mesos de juny i setembre. 
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r6. No es repetiran les proves comunes en les que 

l'aspirant hagi rebut la qualificació d'admes, encara 

que no aconsegueixi la mateixa qualificació en les pro

ves especials posteriors. 

17. E~s drets de lVIatrícula a !'examen d'Ingrés 

seran de so pessetes, que hauran d'ésser abonades eri 

metállic a la Universitat. Si per cas !'examen d'In

grés hagués d'ésser repetit en la sev9- tota1itat, ca1dra 

satisfer altra vegada so pessetes. Si la repetició és 

parcial, la matrícula sera de 2S pessetes. 

r8. Els aspirants a ingressar a la Secció de Pe

dagogía de la Facultat de Filosofia, Lletres i Peda

gogía, quedaran exempts de l'examen de Llatí, amb 

la sola presentació del títol de Mestre. 

Barcelona, 8 de setembre, 1933. 

El PresidentJ 

Po:rvfPEU F ABRA 
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El SecretariJ 

J OAQUIM BALCELLS 




