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l.--Les proves d'lngrés en la convocatoria de setembre de 1935 
es faran d'acord amb el Reglament, aprovat pel Patronat 
de la Universitat Autonoma el primer de setembre de 1934, 
tenint en compte, pero, les modificacions introdu!des per 
les presents normes. 

L'ohjectiu d'aquestes Proves sera comprovar si l'aspi
rant posseeix la capacitat i cultura indispensables per a 
prendre part en els treballs universitaris. 

2.-Per a practicar les Proves d'lngrés, l'aspirant haura d'a
creditar: 

a) que 1compleix disset anys durant l'any academic en 
·que ha de comen~ar els seus estudis ·de Fa,cultat. La 
sol·licitud haura d anar acompanyada de la partida 
de naixement. 

b) que posseeix el títol de Batxiller o el de Mestre. El 
títo·l de Batxiller l'autoritzara per a in:scriure's en 
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qualsevol de les Facultats o en qualsevol de llurs 
Seocions, ~pero el títol de Mestre l'a.utoritzara només 
per a inscriure's en la Secció de Pedagogía de la 
Facultat de Filosofía i Lletres i Pedagogía. A manca 
de títol, .caldra presentar el resguard corresponent, 
sense ésser eximit per aixo de l'obligació de presen
tar el títol abans d'aca'bar l'any a.cademic. 

e) que ha estat revacunat, cosa que s'acreditara mit
jan~ant un certificat medie oficial. 

3.~Les Proves d'Ingrés constaran d'unes proves comunes per 
a tots els aspirants, i d'unes altres, especials, de caraoter 
literari o cientíHc, segons la Facultat en que es pretengui 
ingressar. 

4.-Els aspirants hauran d'efectuar una prova psicotecnica, 
els resultats de la qual tindran caracter informatiu; i a 
continuació seran sotmesos a les proves comunes, elimina
tories següents: 

a) 

h) 

e) 

d) 

interpretar i explicar per e'lcrit ( dues hores), en cas
tella, un text castella. 

interpretar i explicar per escrit ( d u es hores), en ca
tala, un text catala. En aquest exerdci prendran part 
els alumnes catalans. 

traduir per escrit (dues hores) un text cata la. En 
aquest exercici prendran part els alumnes no cata
lans, que ·podran ajornar-lo durant un any, al final 
del qual po·dran sol·licitar prorroga per un a],tre any. 

traduir per escrit (dues hores ) un text frances. 

5.~Les proves anteriors seran puntuades. 
Per aconseguir ésser admes caldra que la xifra oh

. tinguda arribi a la rneitat del total de la puntuació es
tablerta. 

6.--Les proves -especials de caracter 1 i te r a r i afectaran als 
·qui aspirin a ingressar a Ja Facultat de Filosofía i Lletres 
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i Pedagogía, i a la de Dret i Ciencies Economiques i So
cials. 

Les de carader e i e n t .í f i e, als -qui aspirin a ingres
sar a les :Facultats de Ciencies, Medicina i Farmacia. 

7 .----'Les pro ves de caracter 1 i t e r a r i consistiran a: 

a) una versió ( dues hores) d'un text llatí que no ofe-
reixi altres dificultats que les ordinaries de Hen
guatge. Sera permes l'ús de diecionari i gramatica. 

h) dues composicions escrites (una hora cada una) so
bre ·temes d'Historia i Literatura, que fixaran els 
Tri:bunals, i un exercici practic de Geografía sobre 
mapes. 

e) preguntes orals referents a Literatura i Historia. 

8.- Les proves de caracter e i e n t í f i e consistiran a: 

a) tres exercicis escrits (una hora cada un) referents a 
problemes i qüestions essencials de: 

l. Matematiques i Física. 
2. Química. 
3. Ciencies naturals. 

h) preguntes orals sobre les materies abans indicades. 

9.- Les proves especials tiridran com a qualificacions únirques 
les d'admes o no admes. 

Els aspirants ·que per la hrillantesa deis exercicis 
a) i b ) de les proves de caracter 'literari, o a) de les de 
caracter científic, aconsegueixin una puntuació igua:l o 
superior al 80 per lOO -de la puntuació maxima, rebran 
la 'qualificació d'admes, sense necessitat de sotmetre's a 
l'exercici oral. 

10.-Els temes, preguntes o problemes que s'han de desen· 
rotllar o resoldre en els exercicis de les prO!Ves especials 
es fixaran prenent per base els índex de materies que 
s'insereixin al final d'ruquest Reglament, procurant, si és 
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possible, relacionar entre si les diverses materies, quan 
tinguin punts de contacte o quan una serveixi com a base 
d'estudi ·d'una altra. 

11.--,L'alumne 1que en convocatories anteriors hagi aprovat les 
proves comunes, haunl de realitzar solament les especials. 

12.-1Els drets d'inscripció seran de 50 pessetes. 

13.----'Per al trasllat d'alumnes d'altres Universitats, les Facul
tats res,pectives resoldran d'acord amb el qué (lisposa l'ar
ticle 62 de l'Estatut Un]versitari. 

14 .. -Els aspirants a l'ingrés en la Secció de Pedagogía de 
la Facultat de Filosofía i Lletres i Pedagogía, que no 
haguessin cursat l'ensenyament de Llatí per a ohtenir llur 
títol de Mestre, quedaran exempts de l'examen de Llatí, 
amb la sola presentació de l'esmentat títol. 

En cap cas no podra passar a una altra S.ecció de la 
Facultat de Filosofía i Lletres i Pedagogía ni a la Fa
cultat ·de Dret i Ciimcies Economi·ques i Socials, qui no 

hagi ¡practicat la pr01va ~de Llatí. Si posseeix el títol de Bat
xiller, podra, no obstant, sol·licitar l'esmentada prova i, 
un cop superada, tindra dret a cursar estudis diferents 
dels de la Secció de Pedago.gia. 
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Els índex de materie,s per a les proves especials, als quals es 
refereix l' apartat lO de l' anf).erior Reglament, seran cls que consten a 
continuació. 

D'acord amb l'esperit de l'esmentat Reglament, aquests índex 
no són altra cosa que indicacio.ns dels capítols o materies científiques 
el coYLtingut dels quals ha d' ésser objecte de les proves, és a dir, 
acotació o límit dels possibles temes dels exercicis. El coneixement 
dels temes que s' es menten implica sernpre el de les altres materies 
que els serveixen de base. Per tant, no poden considerar-se aquests 
índex com a qü,e,stionaris de pregu.ntes, i així es fa constar per a 
l' ad:equada inte·rpretació de llur caracter i per a orientació dels as
pirants. 

Respecte als Ílndex de Matematiques, Física i Química, s'exigira 
tant el coneixement de les lleis o principis que es citen com la seva 
aplicació al plantejament o resolució de problemes. Les materies que 
inclou l'índex de Matematiques s'utilitzaran en el possible per a la 
reSO'lució de problemes concrets de Física i Química. 

A. PROVES LITERARIES 

LLATI 

L'exercici de traducció d'un text llatí versara sobre els següent3 
autors: Caesar: De Bello Gallico. - Cornelius Nepos: De viris il
lustribus, amb passatges que no ofereixin més dificultats que les del 
lexic. 

GEOGRAFIA 

Exercicis sobre mapes referents al relleu del sol, mars, rius, 
llacs, agrupacions polítiques, ciutats, vies comercials i economia d'Eu
ropa (especialment d'Espanya i Catalunya), Asia (especialment Asia 
interior), Africa, America i Oceania. 
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HISTORIA 

Races humanes i pobles principals que han intervingut en la 
historia. 

La cultura primitiva i la vida de l'home prehistoric. 
L'antic Ü'rient. Pohles i cultures. Els hebreus i la religió de 

l'Antic Testament. 
Grecia. L'imperi aqueu, els doris i les colonitzacions. Institu

cions polítiques. 
Esparta i Atenes. Les guerres persiques. Pericles. El regim 

democdttic i les institucions polítiques. 
L'imperi d' Alexandre i els estats heHenístics. 
La cultura grega: la literatura, l'art, la filosofía. 
Roma. La monarquía i la república. Patricis i plebeus. 
Engrandiment de Roma. El domini d'Italia i de la Mediterrania. 

Les guerres púniques. 
La transformació de la República romana després de les guer

res púniques: els Gracs, M~uius, la dictadura de SuHa:, Pompeu i 
Cesar. 

La conquesta romana d'Espanya. 
D' August a Dioclecia. Organització de l'Imperi. El Dret roma. 

El cristianisme i l'Església primitiva. 
El Baix lmperi: la transformació de les institucions, la defensa 

contra els harbars. Les divisions i la fi de l'lmperi. 
Els moviments de pobles: germans, regnes germimics. L'Imperi 

de Carlemany. 
Els arabs i llur imperi. 
El feudalisme, els municipis i la vida economica medieval. 
La reconquesta e~panyola. 
La forma ció de Catalunya. La unió amb Aragó. J aume I i l'im· 

peri catala a la Mediterrania. 
· L'imperi bizantí i les croades. 

L'imperi germanic, els Estats italians i el Papat. 
La cultura medieval: les Universitats, l'art, les llengües i lite

ratures romaniques i la filosofía. 
El Renaixement. Europa en el segle XV. Cultura del Renai

xement. 
La Reforma i les lluites religioses. 
La unitat espanyola, el descobriment d' America i l'imperi es-

panyol. 
Anglaterra: la revolució de Cromwell i el parlamentarisme. 
El predomini de Franc;a: Lluís XIV. 
El període borbOnic a Espanya, fins a 1814. 
L'lmperi Napoleonic. 
La Revolució francesa. 
Els Estats europeus al segle XIXe i les transformacions políti

ques economiques i socials; el regim liberal. 
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La guerra mundial, la revolució russa i les dictadures. 
Esrpanya d·es de la Guerra napoleonica a la segona República. 
Catalunya des de la Guerra de Successió. 

LITERATURA 

Grecia. - L'epopeia: Homer. El lirisme. - El teatre: tragedia i 
comedia. - La prosa atica: historia, filosofía, oratoria. - Lite
ratura alexandrina. 

Roma. - El mestratge de Grecia. Segle de Cesar. Segle d' August. 
L'anomenada Edat d'Argent. 

Literatura sagrada. - Antic i Nou Testament. Sants Pares i doc
tors. 

Edat Mitjana. - Llengües romaniques i llengües germaniques. -
L'epopeia: Chanson de Roland', Cantar de Mío Cid, els Nibe
lung,s. Romant;os bretons i llur evolució fins als llibres de cava
lleries. - Croniques franceses, castellanes i catalanes. Els tro
. badors. - Literatura burgesa, satírica i realista. Ramon 
Llull. - Dant, Petrarca i Boccaccio. Llur influencia. - Orígens 
del teatre modern. 

L'humanisme. - El Renaixement. La influencia antiga i el mes
tratge italia. Renovació i desenvolupament de diversos generes 
literaris a Italia, Franc;a i Espanya. - Shakespeare. Pensadors: 
Maquiavel, Rabelais, Montaigne. 

Reforma i contra-reforma. Literatura religiosa en els segles XVI 
i XVII. 

Puja de la literatura espanyola. - Els místics. Historiadors i cro
nistes. La Celestina i evolució de la noveHa fins a Cervantes. 
-1El teatre: epoques de Lope de Vega i Calderón. 

Cervantes. 
El Classicisme frances, el seu esperit i la seva influencia a An,gla

terra, Italia i Espanya. - El teatre classic: Corneille i Ra-¡ 
cine; Moliere. La disputa deis antics i deis moderns. 

Segle XVIII. - Els filosols francesas i llur influencia. Voltaire. 
Rousseau. L'Enciclopedia. 

El pre-romanticisme. 
Goethe. 
El Romanticisme: el seu esperit i característiques en els diversos \ 

pa'isos. Evolució dP- la crítica i la historia. 
Del romanticisme al naturalisme: la noveHa a Franc;a, Anglaterra , 

i Rússia. - La poesía: parnassians i simbolistes. El teatre fins 
a la renovació escandinava. 

Les literatures iberiques en els segles XIX i XX. 
Figures més destacades de les literatures europees en els nostres 

di es. 
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B. PROVES OIENTIFIQUES 

MATEMATIQUES 

Addició, substracció, multiplicació, divisió i potenciació de nú
meros enters, trencats, ordinaris i decimals. 

l..JCs operacions anteriors amb números concrets, incomplexes i 
complexes. 

M1ultiplicació i divisió de potencies de la mateixa bast> i amb 
exponents enters (positius o negatius) i fraccionaris . 

Problemes que es resolen amb l'auxili de proporcions. 
Addició, substracció, multiplicació i divisió d'ex:pressions alge-

briques. 
Resolució d'equacions de primer grau. 
Hesolucions fle siste:nes d'equacions de primer grau. 
Logaritmes vulgars, maneig de les taules corresponents 1 ope
racions aritmetiques amb logaritmes. 
Mesura d'angles. 
Relacions ·entre els dos costats d'un triangle rectangle. 
Problemes sobre arees de les figures planes. Triangle, paraHe-

logram, trapezi i polígon regulars. Lon~itud de la circumferencia 
i area del cerc1e. 

Arees i volums del prisma, piramide, cilindre, con i esfera. 
Funcions trigonometfi.ques (sinus, cosinus, tangent i cotangent), 

les seves propietats i relaeions fonamentals. 
Relacions trigonometriques entre els elements d'un triangle rec

tangle. 
Representació grafica mitjant;ant el paper quadriculat de línies 

rectes i corbes i interpretació de griifiques. 

FISICA 

Concepte de velocit~t, acceler.ació, fort;a, massa, trehall i for«;a 
viva. Les seves relacions i unitats corresponents. Caiguda deis 

cossos en el camp gravitatori; lleis, aplicacions. 
La palanca, el pendul i la balan<(a. 
Pes, centre de gravetat i pes específic. Principi d'Arquímedes, 

aplicacions. Principis de Pascal i de Torricelli. Aplicacions. 
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Compressibilitat deis gasos. Llei de Mariotte, aplicacions, pro-
blemes. 

Pressió atmosferica i la seva divisió. 
Concepte de temperatura i la seva mesura. 
Concepte de quantitat de calor i fonament de la seva mesura; 

unitats. 
Canvis d'estat i lleis que elt~ regeixen. 
Dilatació deis cossos pel calor; coeficient de dilatació. Coefi

cient de dilatació dels gasos; llei de Gay-Lussac. 
Reflexió i refracció de la llum; lleis i la seva aplicació en el 

tra~at d'imatges en els miralls plans i esferics i en les lents esfe
riques. 

Dispersió de la llum blanca. 
Concepte de massa, potencial i capacitat electrostatiques; inten

sitat, for<1a electroinotriu, resistencia, treball i potencial electrics. 
Les seves relacione i respectives unitats. Llei d'Ohm i de Joule. 
Aplicacions. 

Teoria de l' electrolisi. Teoría wmca. 
Magnetisme en general. Magnetisme terrestre. 
Conceptes fonamentals de la inducció electroestatica i de la 

inducció electromagnetica. 

QUIMJCA 

Concepte de barreja, especie química, element químic. 
Nomenclatura, símbols i formulació química. 
Llei d'Avogadro, aplicacions. Concepte de pes moHecular en 

els gaso8. 
Lleis de la combinació química. Concepte d'equivalent químic 

de pes atomic. 
Propietats físiques i químiques de les dissolucions. 
Propietats físiques i químiques de !'aire; combustió. 
1Metodes d'obtenció i propietats químiques més importants dels 

elements comuns. 
Concepte de isometria i les seves dades. 
Fórmules, nomenclatura i propietats químiques més importants 

de les funcions: alcohol, aldehid, cetona, acid organic, amina, ami· 
des, nitril i nitre. 

Hidrocarburs més importants. 

C!ENCIES NATURALS 

Germinació de la llavor: fenomens morfologics i fisiologics. 
L' assimilació en els vegetals i ele seus organs. 
L'acció de la llum ·en els vegetals; grans de clorofila. 
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L'oxígen i l'anhídrid carbonic en l'assimilació dels vegetals. 
Assimilació del nitrogen en els vegetale. 
Aliments minerals de les plantes i composició química de les 

cendres dels vegetals. 
Proves de l'exü:tcncia de la reepiració en els vegetals. 
Absorció i circulació de l'aigua en els vegetals. 
Les materies de reserva deis vegetals i la seva utilització per 

la planta. 
Les fermentacions: les eeves classes i productes que originen. 
Acció química i física de l'atmosfera sobre els materials de la 

cro"> ta terrestre. 
Modes de formació deis minerals. 
Propietats deis minerals dependents de la cohesió. 
Propietats optiques deis minerals dependents de la doble re

fracció. 
Polimorfisme, isomorfisme i isopolimorfisme dels coseos cris

taHitzats. 
Principals fonts de riquesa minera d'Espanya i coseos químics 

que s'obtenen per ella. 
1:structura i composició deis ossos. -
Estructura deis músculs i {unció d'a·quests i deis tendons. 
L'ull huma; fenomen de la visió i defectes d'aquesta. 
L'oida humana; fenomen de l'audidó i en particular dé la 

musical. 
Essencia de la nutrició en els animals i proves elementals deis 

seus fenomens íntims. 
Essencia de la respiració en els animals i el seu mecanisme 

orga'nic en relació amb la circulació. 
Els elements químics constitutius del cos huma; aliments i 

racció alimenticia que els proporcionen. 
Diverses accions químiques de les successives fases de la di

gestió en l'home. 
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