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r.-Per a ingressar a la Universitat de Barcelona caldra 
practicar previament un examen d'Ingrés. L'objectiu 
d'aquest examen sera comprovar que .Paspirant pos
seeix la capacitat i cultura indispensables per a 
prendre part en els treballs universitaris. 

2 ._:Per a practicar l.' examen d'Ingrés, l'aspirant haura 
d'acreditar: 

a') que compleix r ¡· anys durant l'any academic 
en el qual ha de comen~ar els seus estudis de 
Fa:cultat. La soHicitud haura d'anar acompa
nyada. de la partida de naixement. 

b) que posseeix e~ títol de Batxiller o el de Mes
tre. El títol de Batxiller l'autoritzara per a. 
inscriure's en qualsevo1 de les Facultats o en 

' quals·evol de llurs Seccions; pero el títol de 
Mestre l'autoritzara només per a ~nscriure's 
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en la Secció de Pedagogía de la Facultat de 
Ff osofia i Lletres i Pedagogía. A manca de 
títol, caldra pres~ntar el corresponent res
guard, sense ésser exímit per aíxo de l'obliga .. 
ció de presentar el títol abans d'acabar l'any 
academic. 

e) que ha estat revacunat, cosa que s'acreditara 
mitjanc;ant un certificat medie oficial. 

,3.-L'examen d'Ingrés constara d'unes proves comunes 
per a tots els aspirants, i d'altres especials, de carac
ter literari o científic, segons la Facultat en que es 
pretengui ingressar. ,. 

4.-Les proves comunes, que seran eliminatories, con
sistiran en: 

a) interpretar i explicar, per escrit ( 2 hores), en 
castella, un text castella. 

b) interpretar i explicar, per escrit ( 2 hores), en 
catala, un text catala. Prendran part en 
aquesta prova els alumnes catalans. 

e) traduir, per escrit (2 hores), un text catala. 
Prendran part en aquesta prova els alum· 
nes no catalans que podran ajornar-Ia per 
espai d'un any, a! final del qual, podran sol
licitar la prorroga per un altre any. 

d) traduir, per escrit (2 hores), un text frances. 
Els exercicis anteriorment 'enumerats, tenen per 

finalitat comprovar, no tan sois el do mini ins
trumental deis idiomes, siró el grau de forma, 
ció inteHectual de l'aspirant. , , 
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5 .-Les proves anteriors seran puntuarles. Per aconse
guír ésser admes, caldra que la xífra obtinguda arri
bi a la meitat del total de la puntuació establerta. 

6.-Es sotmetran a les proves de quacter literari els qui 
aspirin a ingressar a la Facultat de Filosofia y Lle
tres i Pedagogía, í a la de Dret i Ciencies Economí
ques i Socials, í a les de caracter científic e~s qui 
aspírin a íngressar a les Facultats de Cíencies, Me
dicina i Farmacia. 

7 .:-Les proves de caracter Iiterari consistiran en: 

a) una versió ( 2 hores) d'un text Uatí, , que no. 
ofereixi altres dificu 1 tats que les ordinaries del 
Ilenguatge. És permes l'ús de diccionari i gra
matica. 

b) una composició escrita ( 2 hores) sobre un 
tema d'Historia, Literatura o Filosofia, tret a 
la sort. 

Els anteriors exercicis són eliminatoris, i l'aspi
rant sera qualificat, en ells, d' Admes o N o Ad
mes a la prova oral. 

e) preguntes orals referents a Filosofia, Litera
tura, Historia i Geografia. 

8.-Les proves de caracter científic consistiran en: 

a) en dos exercicis escrits (hora i mitja cadascun) 
referent a problemes i qüestions essencials de: 

1 :-Matematiques. 
2.-Física i Química. 
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L'exercid de matematiques consistira en proble ... 
mes d'aplicació a les cu~ncies, que suposin el 
coneixement de totes les matematiques elemen
tals: Aritmetica, Algebra, Geometria i nocions 
de Trigonometría rectilínia. 

En l'exercici de Física i Química sera evitat tot 
allo que suposi una descripció d'aparells o bé 
operacions, i es referira principalment al conei· 
xement de les Ileis generals, conceptes fona· 
mentals, unitats, nomenclatura, etc. 

E1s anteriors exercicis seran eliminatoris, i els as
pirants seran qualificats d' Admes o N o admes 
a la prova oral. 

b) preguntes orals soóre les materies abans in~ 

dicades, si el Tribunal ho creu necessari, i es· 
pecia2ment sobre Ciencies Naturals. 

9._:.Les proves especials tindran com· a qualificació final 
única, la d'Admes o No Admes. . 

10.-Els alumnes d'una altra Universitat que soHicitin 
ésser tras,.Iadats a la de Barcelona, hauran de sot
metre's a les condicions que estableixin 1es Facul
tats respectives i a les proves que es judiquin neces
saries per a adaptar amb tota eficacia els seus ante
riors estudis als d'aquesta Universitat. 

1 1 .-Un catedra tic de la Facultat de· Filosofia, L' etres 
i Pedagogía, i un altre de la de Ciencies, nomenats 
pel Patronat, a proposta de la Junta Universitaria, 
dirigiran, respectivament, les proves de caracter 
literari i les de caracter científic de l'examen d'In-
grés. , ¡ • 
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El Director de les proves especials de caracter 
literari també s'encarregara de la direcció de les 
proves comunes. 

12 .-Els Directors de les proves d'Ingrés seran assistits 
i assessorats pels professors i docents que estimin 
necessaris per a obtenir la més rapida i efic~ qua· 
lificació 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 exerci
cis escrits. Els textos esmentats no seran coneguts 
pels aspirants fins al moment de realitzar la prova. 

13.-Els Directors de les proves d'Ingrés trametran els 
treballs escrits a tres professors successivament i 
cadascun d'aquests formu~ara per escrit i signara 
Ilur qualificació, que remetra ~ Director correspo
nent. Aquest, tenint en compte els antecedents re-
collits, donara o negara I'Admes. $!-~·· ~te~ h,~" 

r .. . ~ 
14.-Acabats els examens d'Ingrés, els Directois d'a·t' , · ·. · · .. ··-

quests ex~mens redactaran una Memoria detallada~~;~o~¡;d~t),,~ 
d 1 . 1 l d ,. 1 ' NI es mate1xos, en a qua onaran a cone1xer a a '· 
Junta Universitaria i al Patronat, el seu judici so-
bre el caracter i valor deis exercicis. 

15.-Les proves d'Ingrés seran practicarles en dos perío
des anuals, del 15 de juny a~ r 5 de juliol, i del r 5 
de setembre al rs d'octubre; pero els ah!!ll.Des que 
hagin resultat "no admesos" en algun deis exerci· 
cis en el període juny-julioi, no podran repetir-lo 
en el període setembre-octubre immediat. 
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r6.-No es repetiran les proves comunes en les quals 
l'aspirant hagi rebut la qualificació d'Admes, enca
ra que no aconsegueixi la mateixa qualificació en 
les proves especials posteriors. .. 

r 7 .-Els drets d'inscripció a !'examen d'Ingrés seran de 
7 5 pessetes, que hauran d'ésser abonarles en methl
lic a la Universitat. En cas de que !'examen d'In~ 
grés hagi d'ésser repetit en la seva totalitat, caldra 
abonar novament les 7 5 pessetes. Si la repetició és 
només de les proves especials de Lletre·s o de Cien-
des, caldra abonar so pessetes. , 

18.-E.ls aspirants a ingressar a la Secció de Pedagogia 
de la Facultat de Fil()Sofia i Lletres i Pedagogia, 

' · quedaran exempts de la prova de Llatí, amb la sola 
presentació. del títol de Mestre. 

Aprovat pel Patron:at de la Universitat Autonoma de 
Barcelona. 

Barcelona, 5 de maig de 1934. 

El President, 

POMPEU FABRA 
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El Secretari, 

JOAQUIM BALCELLS 
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