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1. - Per a cursar estudis a la Universitat de Barcelona amb
validesa academica és condició previa ha ver superat les
Pro ves d'Ingrés.
L'objectiu d'aquestes Proves sera comprovar si l'aspirant posseeix la capacitat i la cultura indispensables
per a prendre part en els treballs universitaris.
2. - Per a practicar les Proves d'Ingrés l'aspirant haura d 'acreditar
a)

b)

e)

que compleix disset anys durant l'any academic
en que ha de comen<;ar els seus estudis de Facultat.
La sol·licitud haura d'anar acompanyada de la partida de naixement.
que posseeix el títol de Batxiller o el de Mestre. El
títol de Batxiller l'autoritzara només per a inscriure's en qualsevol de les Facultats o en qualsevol
de llurs Seccions; el de Mestre l'autoritzara només
per a inscriure's en la Secció de Pedagogia de la
Facultat de Filosofia i Lletres i Pedagogia. A nlanca de títol, caldra presentar el resguard corre~po
nent, sense ésser eximit per aixo de l'obligació de
presentar el títol abans d'acabar l'any academic.
que ha estat revacunat, cosa que s'acreditara mitjan<;:ant un certificat medie oficial.

3. -Les Pro ves d'Ingrés constaran d'unes proves comunes
per a tots els aspirants, i d'unes altres especials, de caracter literari o científic, segons la Facultat en que eo
pretengui ingressar.
4.- Les proves comunes, que seran eliminatories, consistiran a
a)
b)

e)

d)
e)

interpretar i explicar per escrit (dues hores), en castella, un text castella.
interpretar i explicar per escrit (dues hores ), en catala, un text catala. En aquest exercici prendran
part els alumnes catalans.
traduir per escrit (dues hores) un text ca tala. En
aquest exercici prendran part els alumnes no catalans. A petició justificada podran ajornar-lo per
un any, al final del qual podran sol·licitar prorroga
per un altre any.
traduir per escrit (dues hores) un text frances.
contestar un bon nombre de preguntes que versaran sobre diferents qüestions. Aquestes preguntes
o tests tindran caracter logic, i els antecedents seran proporcionats a l'aspirant de tal manera que
s'investigui solament la seva aptitud o formació
intel·lectual, prescindint de la seva preparació informativa o reduint-la a un mínim elemental indispensable.

Els aspirants que resultaran no admesos tres vegades en aquestes proves comunes quedaran exclosos definitivament de la Universitat.

5. -Les proves anteriors seran puntuades.
Pera aconseguir l'admissió caldra que la xifra obtintinguda arribi a la meitat del total de la puntuació establerta.
6.- Les proves especials de caracter li terari afectaran els
qui aspirin a ingressar a la Facultat de Filosofia i Lletres

i Peclagogia, i a la de Dret i Ciencies Economiques i Socials. Les de caracter e i en tífi e, els qui aspirin a ingrcssar a les Facultats de Ciencies, Medicina i Farmacia.
7. -Les proves de caracter literari consistiran en

a)
b)

e)

una versió (dues hores) d'un text llatí que no ofereixi altres dificultats que les ordinarios de llenguatge . Sera permes l'ús de diccionari i gramatica.
dues composicions escrites (una hora cada una)
sobre temes d'Historia i Literatura que fixaran els
Tribunals, i un exercici practic de Geografia sobre
mapes.
preguntes orals referents a literatura i Historia.

8. -Les proves de caracter científic consistiran en
a)

tres exercicis escrits (una hora cada un) referents
a problemes i qüestions essencials de
l\1atematiques i Física.
Química.
Ciencies naturals.

b)

preguntes orals sobre les materies abans indicados.

9.- Les proves especials tindran com a qualificacions úniques les d'admes o no admes.
Els aspirants que per la brillantor deis exercicis a)
i b) de les proves de caracter literari, o a) de les de
caracter científic, aconsegueixin una puntuació igual
o superior al 80 per 100 de la puntuació maxima, rebran la qualificació d'admes sense necessitat de sotmetre's a l'exercici oral.
1O. -Les pro ves de caracter literari i científic seran ajornables per un any. Els alumnes que s'acullin a aquest
ajornam.ent podran inscriure's als Cursos d'ingrés que
la Universitat organitzara al « Col-legi Universitari».

També s'hi podran inscriure els aspirants que hauran
resultat no admesos en les proves especials.
11. - Els alumnes procedents d'una altra Universitat que hi
hagin iniciat llurs estudis a partir del mes de setembrc
del 1933 s'hauran de sotmetre a les Proves d'Ingrés. Si
reben la qualificació d' admes, se'ls reconeixeran, als
efectes de llurs estudis de Facultat, tants anys d'escolaritat com hagin estat inscrits en els ensenyaments de
la Facultat corresponent a la Universitat de la qual
procedeixin.
A aquests alumnes i als efectes de llur admissió a
Proves, els seran reconegudes com a assistencies a les
materies corresponents les assignatures aprovades. Si
aquestes assignatures constitueixen la totalitat de les
materies equivalents d'un grup dels estudis de la Facultat respectiva de la Universitat de Barcelona, no
hauran de sotmetre's a les proves d'aquest grup i podran inscriure's en les materies del següent. En canvi,
si no constitueixen la totalitat d'un grup, aquells alumnes no podran presentar-se a les proves corresponenis
fins que hauran completat, amb les assistencies que els
manquin, la totalitat de les exigides,
12.- El Patronat designara els Professors que hauran d'encarregar-se de la direcció de les proves comunes i de les
especials de caracter científic i de caracter literari.
Els Directors de les Proves d'Ingrés seran assistits i
assessorats pels professors i docents que designara el Patronat. Aquestes funcions són estrictament obligatories
i indefugibles.
13.- Els temes, preguntes o problemes que s'han de desenrotllar o resoldre en els exercicis de les proves espeeials es fixaran prenent per base els índexs de materies
que s'insereixen al final d'aquest Reglament, procurant, si es possible, relacionar entre elles les diverses
materies, ·quan tinguin punts de contacte o quan I'una
serveixi com a base d'estudi d'una altra.

14. - Els Directors de les Proves enviaran els treballs escrits
a tres deis docents designats per a jutjar-los i cada un
d'ells formulara i autoritzara amb la seva signatura la
qualificació, que remetra al Director. Aquest, tenint
en compte els judicis recollits, donara o denegara 1' admes.
En els casos de franca disparitat entre els jutges, el
Director investigara els motius en que es fonamenti i
decidira en darrer lloc sobre la qualificació definitiva.
En tot cas, abans de comew;ar el judici de les proves, els Directors, juntament amb llurs assessors, fixaran el procediment i valor de les qualificacions.
15.- Acabades les Proves d'Ingrés, els Directors redactaran
una JJfemoria detallada en la qual donaran a coneixer a
la Junta Universitaria i al Patronat llur judici sobre el
caracter i valor deis exercicis.
16.- Les Proves d'Ingrés es practicaran cada any en cls
m esos de juny i setembre.
Per a la convocatoria de juny la inscripció es verificara de 1'1 al 6 de juny i les pro ves del 1 O de juny al
1O de julio l. Per a la convocatoria de setembre la inscripció e~ verificara del 7 al 15 de setembre i les proves del 15 de setembre al 15 d'octubre.
17. -Les proves no superades en la convocatoria del mes
de juny no podran ésser repetides en tot ni en part en
la de setembre.
No es repetiran les proves comunes en que l'aspirant haura obtingut la qualificació d'admes, encara que
no aconsegueixi la mateixa qualificació en les proves
especials posteriors.
18. - Els aspirants a l'ingrés a la Secció de Pedagogia de la
Facultat de Filosofía i Lletres i Pedagogía que no haguess.in cursat l'ensenyament de Llatí pera obtenir llur
títol de Mestre, quedaran exempts de !'examen de
Llatí, amb la sola presentació de l'esmentat títol.

En cap cas no podra passar a una altra Secció de
la Facultat de Filosofia i Lletres i Pedagogia ni a la Facultat de Dret i Citmcies economiques i Socials qui no
hagi practicat la prova de Llatí. Si possceix el títol de
Batxiller, podra, no obstant, sol·licitar l'esmentada prova i, un cop superada, tindra dret a cursar estudis diferents deis de la Secció de Pedagogia

19.- No sera necessaria la prova d'.ingrés per a poder cursar en una Facultat materies isolades, deslligades d'un
pla sistematic quan interessi posseir-ne el certificat
d'assistencia per a finalitats extrauniversitaries.
20. - Els alumnes de la Universitat de Barcelona que vulguin iniciar llurs estudis en una Facultat diferent d'aquella en que es trobin inscrits, no hauran de practicar
les proves comunes, pero sí les especials si la Facultat
en que volen seguir estudis pertany, d'acord amb la
elassificació establerta en l'art. 6, a un tipus diferent
d'aqu((lla en·la qual estiguin inscrits.
Les Proves d'Ingrés seran en canvi exigides quan
es tracti d'alumnes que desitgin cursar un grup organic de 1nateries constitutives d'estudis prefixats i admcsos o exigits per un altre centre docent.

21.- Els drets d'inscripció a les Proves d'Ingrés seran de 75
pessetes, que hauran d'ésser abonades en metaJ.lic a la
Universitat. En el cas en que les Proves haguessin d'ésser repetides totalment, sera necessari abonar novament 75 pessetes. Si la repetició només ho és de les
proves especials de Lletres o de Ciencies, caldra abonar
50 pessetes.

INDEXS DE LES PHOVES
Els índexs de 1nateries pera les proves especials, afs quals es refereix l 'apartat :r3 d<> ['anterior Reglament, seran els que consten a
continuació.
D'acord mnb l'esperit de l'esmentat Reglament, aqu<>sts índexs són
nomAs una relació dels capítols o materies científiques el contingut dels
quals ha d"ésser objecte de les proves, és a dir, una acotació o límit dels
possibles temes dels exercicis. El coneixement dels temes que s'es1nenten
iri1plica sempre el de les altres materies que els serveixen de base. Per
tant, aquests índexs no poden considerar-se cmn a qüestionaris de preguntes.
Respecte als índexs de ]\'[atematiques, Física i Química, s'exigin't
lunt el coneixement de les lleis o principis que es citen co1n llur aplicació al plantejmnent o resolució de problemes. Les maleries que enclou
l'índex de Matematiques s'utilitzaran en el possible per a la resolució
d<> problemes concrels de Física i Química.

A.

PHOVES LITEHAHlES

LLATI
L'exercici de traducció d' un text llatí versara sobre els scgiients
auiors: Cacsar: De Bello Gallico.- Cornclius Nepos: De viris illustribus, amh passatgcs que no ofcrcixin més diJicultats que ]f's del lhic.

GEOGRAFIA
Excrcicis sobre mapcs rcfercnts al rellen del sol, mars, rius, llacs,
agrupacions polítiqucs, ciutats ~ vics comercials i economía d'Europa
(especialmcnt d'Espanya i Cataltmya), Asia (cspecialmcnt Asia anterior) , Africa, America i Oceania.

HISTORIA
Races humanes i pobles principals que han intervingut en la
historia.
La cultura primitiva i la vida de l'home prehistorie.
L'antic Orient. Pobles i cultures. Els hebreus i la religió de l'Antic
Testament.
Grecia. L'imperi aqueu, els doris i les colonitzacions. Institucions
polítiques.
Esparta i Atenes. Les guerres persiques. Phicles. El regim clemoeratic i les institucions polítiques.
L'imperi d'Alexandre i els estats hel·lenístics.
La cultura grega: la literatura, l'art, la filosofia.
Roma. La monarquía i la república. Patricis i pleheus.
Engrandiment de Roma. El domini d'Italia i de la Mediterrania.
Les guerres púniques.
La transformació de la RepúLJica romana després de les guerres
púniques: els Gracs, Mari, la dictadura de Sul·la, Pompeu i Cesar.
La conquesta romana d'Espanya.
D'August a Dioclecia. Organització de l'Imperi. El Dret ro111a. El
cristianisme i l"Església primitiva.
El Baix Imperi: la transformació de les institucions, la defensa
contra els harbars. Les clivisions i la fi de l'Imperi.
Els moviments de pohles: germans, regnes germanies. L'Impcri
de Carlemany.
·
Els arabs .i llur imperi.
El feudalisme, els rnunicipis i la vida economica medieval.
La reconquesta espanyola.
La formació de Catahmya. La unió amh Aragó. Jaume I i l'im¡wri
catala a la Mediterrania.
L'imperi bizantí i les croades.
L'irnperi gerrnanic, els Estats italians i el Papat.
La cultura medieval: les Universitats, l'art, les llengúes i literatures romaniques i la filosofia.
El Renaixernent. Europa en el segle XV. Cultura del Renaixenwnt.
La Reforma i les lluites religioses.
La unitat espanyola, el descobriment d"Amb·ica i l'impcri espanyol.
Anglaterra: la revolució de Crornvell i el parlamentarislllc.
El predomini de Franc,;a: Lluís XIV.
La Revolució francesa.
L'Imperi napoleonic.
El períocle borbonic a Espanya fins el 1814.
Els Estats europeus al segle XIX i les transformacions poJílirJucs.
econorniques i socials; el regim liberal.
La guerra mundial, la revolució russa i les <lictadt1res.
Espanya eles de la Guerra napoleunica a la segona República.
Catalunya des de l.a Guerra de Succt:ssi.ó.

LITERATURA
Grecia.- L'epopeia: Homer. El lirisme.- El !catre: tragedia i comedia.- La prosa atica: historia, filosofia, oratoria.- Literatura alcxandrina.
Roma.- El rnestratge de Grecia. Segle ele Cesar. Seglc cl'Augusl.
L' ano menada Edat el' Argent.
Literatura sagrada. - Antic i Nou Testament. Sants Pares i cloctors.
Edat Mitjana.- Llengües romaniques i llengiies germ~miques.- L'epopeia: Chanson de Roland, Cantar de Mío Cid, els Nibelzmgs. Romanc,;os bretons i llur evolució fins als llibres de cavallcries.- Eb
trobadors.- Croniques franceses, castellanes i catalanes.- Literatura burgesa, satírica i realista.- Ramon Llull. - Dant, Petrarca
i Boccaccio. Llur influencia.- Orígens del teatre rnodern.
L'humanisme.- El Renaixement. La influencia antiga i el mcstratgc
italia. Renovació i desenvolupament ele diversos generes literaris
a Italia, Franc,;a i Espanya.- Shakespeare.- Pensadors: Maquiavcl,
Rabelais, Montaigne.
Reforma i contra-reforma.- Literatura religiosa en cls segles X VI
i XVII.
Puja de la literatura espanyola. - Els místics. Historiadors i cronistes.
La Celestina i evolució ele la novel· la fins a Cervantes.- El tcairc:
epoques ele Lope de Vega i Calderón.
Cervantes.
El Classicisrne frances, el seu esperit i la seva .inílui'mcia a Anglaterra,
Italia i Espanya.- El teatre classic: Corncille i Hacine; Moliere. La
disputa deis antics i deis moclerns.
Scgle XVIII. - Els filosofs francesos i llur influencia. Voltairc. Housseau. L'Enciclopedia.
El pre-romanticisme.- Goethe.
El Romanticisme: el sen esperit i característiqucs en cls diversos
pa'isos.
Evolució de la novel·la a Fran<¡a, Anglatcrra i Rússia. La poesía. El
teaire.
Les lileratures hispaniques en els scgles XIX i XX.
Figures més destacadcs ele les litcratures europees en els nosires dies.

B.

Couceptc de quantitat de calor i fonament de la seva mesura:
unitats.
Canvis d'estat i Heis que els regeixen.
Dilatació deis cossos perla calor; coeficient de dilatació. Coeficieut
de clilatació deis gasos; Hei de Gay-Lussac.
Reflexió i refracció de la Hum; Heis i Hur aplicació en el tra<;at
d'imatges en els miraHs plans i esferics i en les lents esferiques.
Dispersió de la Hum blanca.
Concepte de massa, potencial i capacitat electrosdttiques; intensitat, fon;:a electromotriu, resistencia, trebaH i potencial electrics. Llurs
relacions i unitats respectives. Llei d'Ohm i de Joule. Aplicaeions.
Teoria de l'electrolisi. Teoria ionica.
l\Iagnetisme en general. Magnetisme terrestre.
Conceptes fonamentals de la inducció electrostatica i de la indut.:ÓÓ
electromagnetica.

PROVES CIENTIFIQUES

JIA'l'EMATIQUES
Adllició, sostracció, multiplicació, di,,isió i potcncia(·i(J Lle nomhreo eutcrs, trencats, onlinaris i decimals.
Les operacions antcriors amb nombres concrcts, incomplexos i
t.:omplexos.
l\T ultiplicació i divisió de potencies de la matcixa base i amh cxpunents enters (positius o negatius) i fraccionaris.
Problemes que es resolen amb l'auxili de proporcions.
Acldició, sostracció, multiplicació i divisió el' exprcssiouo algebr.iques.
ReEolució d' equacions de primer grau.
Resolucions de sistemes d'equacions de primer grau.
Logaritmes vulgars, maneig de les taules corrcsponcuts i opcrat.:ions aritmetiques amb logaritmes.
l\Iesura d'angles.
Relacions entre els dos costats d'un trianglc rcctanglc.
Problemes sobre arees de les figures planes. Trianglc, paral·lelograrn, trapezi i polígon regulars. Longitud de la circumferencia i arca
del cerclc.
Arces i volums del prisma, piramicle, cilindre, con i esfera.
Funeions trigonometriques (sinus, cosinus, tangent i cotangent),
llurs propietats i relacions fonamentals.
Rclacions trigonometriques entre cls clements cl'un trianglc rectangle.
Reprcsentació graJica, mitjan\ant el paper quadriculat, de línics
rectes i c01·bes i interpretació de gdt.fiques.

QUIMICA

..

FISICA
Concepte de velocitat, acccleració, forc;a, massa, treball i fon,;a
viva. Llurs rclacions i unitats corresponcnts. Caigncla del eossos en el
t.:amp gravitatori; lleis, aplicacions.
La palanca, el pendo! i la balanc;a.
Pes, centre de gravetat i pes especíGc. Principi d'Arquím<>dcs,
aplicaeions. Principis de Pascal i de Torricelli. Aplicacions.
Comprcssibilitat deis gasos. Llei de Mariotte, aplicacions, problemes.
Pressió atmosferica i la seva divisió.
Concepte de temperatura i la seva mesura.

Conceptc de barreja, especie química, element químic.
Nomenclatura, símbols i formulació química.
Llei d' Avogadro, aplicaeions. Concepte del pes molecular en els
gasos.
Lleis de la combinació química. Concepte d'equivalent químic i
de pes atomic.
Propietats físiques i químiques de les dissolucions.
Propietats físiques i químiques de !'aire; combustió.
Metodes d'obteneió i propietats químiques més importants deis
clements comuns.
Coneepte d'isomeria .i les seves dades.
Fórmules, nomenclatura i propietats químiques més importants de
les funcions: alcohol, aldehid, cetona, aeid organie, amina, amides,
nitril i nitre.
Hidrocarburs més importants .

CIENCIES NATURALS

..

Germinació de la Havor: fenomens morfologics i fisiologics.
L'assimilació en els vegetals i Hurs organs.
L'acció de la Hum en els vegetals; grans de clorofil·la.
L' oxigen i 1' anhídrid carbonie en 1' assimilació deis vegetals.
Assimilació del nitrogen en els vegetals.
Aliments minerals de les plantes i composició química de les cendres deis vegetals.
Proves de l' existencia de la respiraeió en els vegetals.
Absorció i circulació de l'aigua en els vegetals.
Les materies de reserva deis vegetals i llur utilització perla planta.

Les fcrmentacions: llurs classes i productos que originen.
Acció química i física de l'atmosfera sobre els materials de la
crosta terrestre.
Modes de formació del minerals.
Propietats dels minerals dependents de la cohesió.
Propietats optiques deis minerals dependents de la doble refracció.
Polimorfisme, isomorfisme i isopolimorfisme deis cossos cristal·litzats.
Principals fonts de riquesa minera d'Espanya i cossos químics que
se n' obtenen.
Estructura i composició dels ossos.
Estructura deis músculs. Funció deis músculs i dcls tcudons.
L'ull huma; fenomen de la visió i defectes.
L'o:ida humana; fenomen de l'audició i en particular de la musical.
Essencia de la nutrició en els animals i proves elementals de llurs
fenomens íntims.
Essencia de la respiració en els animals i el seu mecanisme organic
en relació amb la circulació.
Els elements químics constitutius del cos hunú; aliments i ració
alimentaria que els proporcionen.
Diverses accions químiques de les successives fases de la digestió
en l'home.
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