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ART. 1.- Per a cursar estudis a la Universitat de Barcelo
na amb validesa academica és condició previa haver 
superat les Proves d'Ingrés. 

L'objectiu d'aqu:estes Proves sera compr:ovar si 
l'aspirant posseix la capacitat i la cultura indispensa
bles per a prendre part en els treballs universitaris. 

ART. 2.-Per a practicar les Proves d'Ingrés l'aspirant 
haura. d'a·creditar 

a) que compleix disset anys durant l'any academic 
en que ha de comen~ar els seus estudis de Facul
tat. La sol·licitud haudt d'anar acompanyada de 
la partida de nai:x-ement. 

b) que posseix el títol de Batxiller o el de Mestre. 
El títol de Batxiller l'aut()_ritzara. per a ins
criure's a qualsevol de les Facultats o a qual
sevol de llurs Seccions; el dé Mestre l'autoritzara. 
només per a inscriure's a la Secció de Pedagog-ía 
de la Facultat de Filosofia i Lletres i Pedag-og-ia. 
A manca de títol, caldra presentar el resgyard cor
responent, sense ésser eximit per aixo de l'obli
gació de presentar el títol abans d'acabar l'any 
academic. , 

e) que ha estat revacunat, cosa que s'acreditara mit
jan~ant un oertificat medie oficial. 
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ART. 3.- Excepcionalm.ent a la present convocatoria s'ad
metran a les Proves d'Ingrés els qui presentaran 
alguns deis següents tí.tols professionals, expedits pel 
Ministeri d'Instrucció Pública : 

Practicants de Medicina i Cirugía. 
Perits agrícoles. 
A parelladors. 
Capatassos facultatius de mines. 
Perits mercantils, Comptadors mercantils, Profes

sors mercantils, Intendents m.ercantils i Actua
ris d' Assegurances. 

Tecnics industrials de les distintes especialitats 
cm·sades a les Escoles Industrials i de Treball. 

l\1estres nacionals de Primera Ensenyanc;a. 

Produiran els mateixos efectes aquells títols pro
fessionals expedits per altres Ministeris que obtindran 
dictamen favorable de la Com.issió universitaria no
menada a tal efecte pel Patronat. 

ART. 4.- Per a aquesta convocatoria no sera admesa ·cap 
sol·licitud de matrícula als alumnes compresos a les 
lleves cridades a files, a m.enys qu'hagin estat declarats 
totaln1ent exceptuats del servei militar per causa d'inu
tilitat física. 

ART. 5.- Les Proves d'Ingrés constaran d'unes proves 
comunes per a tots els aspirants, i d'unes altres es
pecials, de caracter literari o científic, segons la Fa
cultat a que hom pretengui ingressar. 

ART. 6; --Les proves comunes) que seran eliminatories, 
consistiran a 
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a) interpretar i explicar per escrit ( dues hores ), en 
castella, un text castella. 

b) interpretar i explicar per escrit ( dues hores ), en 
catala, un text catala. En aquest exercici pren
dran part els alumnes catalans. 

e) traduir per escrit (dues hores) un text catala al 
castella. En aquest exercici prendran part els alum-

nes no catalans. A petició justificada podran ajor
nar-lo per un any, al final del qual podran sol·li
citar prorroga per un altre any. 

d) traduir per escrit ( dues hores) un text frances. 
e) contestar un bon nombre de preguntes que ver

saran sobre diferents qüesti_9ns. Aquestes pre
guntes o tests tindran caracter lógic, i els ante
cedents seran proporcionats a l'aspirant per tal 
d'investigar solatn~nt la seva aptitud o fqrmació 
inteHectual, prescindint de la seva preparació in
formativa o reduint-la a un n1ínim elemental in
dispensable. 

Els aspirants que resultaran no admesos tres ve
gades en aquestes proves comunes quedaran exclo
sos definitivarnent de la Universitat. 

ART. 7.-Els aspirants que no tindran el títol de Bat
xiller o el de Mestre, hauran de practicar, a més, un 
exercici de Matematiques elementa1s i d'Historia de 
la cultura, davant d'un Tribunal. 

ART. 8.- Les proves anteriors seran puntuades. 
Per a aconseguir l'admissió caldra que la xifra ob

tinguda arribi a la meitat del total de la puntuació 
.establerta. 

ART. 9.- Les proves especials de caracter 1 iterar i afec
taran els qui aspiren a ingressar a la Facultat de Filo
sofia i Lletres i Pedagogía, i a la de Dret i Ciencies 
Economiques i Socials. Les de cadtcter e i e n t í f i e , 
els qui aspiren a ingressar a les Facultats de Ciencies, 
Medicina i Farn1acia. 

ART. 10.-- Les proves de caracter 1 iterar i consistiran en 
a) una versió ( dues hores) d'un text llatí que no 

ofereixi altres dificultats que les ordinaries de 
llenguatge. Sera permes l'ús de diccionari i gra
matica. 

b) dues composicions escrites (una hora cada una) 
sobre temes d'Historia i Literatura que fixaran 
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ds Tribunals, i un exercici practic de Geografia 
sobre mapes. 

e) preguntes orals referents a Literatura i Historia. 

ART. 11.- Les proves de caracter e i en t í f i e consisti
ran en 

a) tres exercicis escrits (una hora cada un) refe-
rents a problemes i qüestions essencials de 

Matematiques i Física. 
Química. 
Ciencies naturals. 

b) preguntes orals sobre les materies abans indica
des. 

ART. 12. --Les proves especials tindran coma qualificacions 
úniques les d'admes o no admes. 

Els aspirants que per la brillantor deis exercicis a) 
i b) de les proves de caracter 1i t·erari' o a) de les de . 
caracter científic, aconseguiran una puntuació igual 
o superior al 80 per 100 de la puntuació maxima, re
bran la qualificació el' admes sense necessitat de sotme
tre' s a 1' exercici oral. 

ART. 13.- Els alumnes proceclents d'una altra Universitat 
en la qual hagin iniciat llurs estudis a partir del mes de 
setembre del 1933 s'hauran de sotmetre a les Proves 
d'Ingrés. Si reben la qualificació el' adm.es) se'ls reco
neixedt, als efectes de llurs estudis de Facultat, tants 
anys d'escolaritat com hagin estat inscrits en els ense
nyaments de la Facultat corresponent a la Universitat 
de la qual procecleixen. 
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A aquests alumnes i als efectes de llur adn1issió a 
Proves, els seran reconegucles com a assistencies a les 
materies corresponents, les assignatures aprovades. Si 
aquestes assignatures constitueixen la totalitat ele les 
materies equivalents _d'un grup deis estudis de la Fa
cultat respectiva de la Universitat ele Barc·elona, no 
hauran de sotmetre's a les proves d'aquest grup i po-
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dran inscriure's a les materies del següent. En canvi, 
si no constitueixen la totalitat d'un grup, aquells alum
nes no podran presentar-se a les proves corresponents 
fins que hauran completat, amb les assistencies que 
els mancaran, la totalitat de les exigides. 

Els alumnes que hagin comen<;at llurs estudis a al
tres Universitats podran ésser admesos sense realit
zar la prova d'ingrés, pero tindran aleshores la con
dició d'alumnes transeünts. 

ART. 14.-El Patronat designara. els Professors que hau
ran el' encarregar-se ele la direcció de les p~oves co
munes i de les especials de cara.cter científic i de ca
nlcter literari. 

Els Directors de les Proves d'Ingrés seran assis
tits i assessorats pels professors i docents que de
signara el Patronat. Aquestes funcLons són estricta
m·ent obligatories i indefugibles. 

ART. 15.-Els temes, preguntes o problemes que s'han de 
desenrotllar o resolclre en els exercicis ele les proves 
especials es fixaran prenent per base els índexs de ma -
teries que s'insereixen al final d'aquest Reglam.ent, 
procurant, si es possible, relacionar entre elles les di
verses materies, quan tinguin punts de contacte o 
quan l'una serveixi com a base el' es tu di d'una altra. 

ART. 16.- Els Directors de les Proves enviaran els tre
balls escrits a dos dels docents designats per a jutjar
los i cada un d'ells formulara i autoritzara amb la 
seva signatura la qualificació, que remetra al Direc
tor. Aquest, tenint ·en compte els judicis recollits, do~ 
nara o denegara 1' admes. 

En els casos de franca disparitat entre els jutges, 
el Director investigara els motius en que es fona
menta i decidira en darrer lloc sobre la qualificació 
definitiva. 

En tot cas, abans de comen<;ar el judici de les 
proves, els Directors, juntament amb llurs assessors, 
fixaran el procediment i valor de les qualificacions. 
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ART. 17.- Els aspirants a l'ingrés a la Secció de Pedago
gía de la Facultat de Filosofia i Lletres i Pedagogía 
que no haguessin cursat l'ensenyament de Llatí per 
a obtenir llur títol de Mestr~e, quedaran exempts de 
1' examen de Llatí, amb la sola presentació de 1' es
.mentat títol. 

En cap cas el qui no haunl practicat la prova de 
Llatí no poelra passar a una altra Secció ele la Facul
tat ele Filosofia i Lletres i Pedagogía ni a la Facultat 
de Dret i Ciencies economiques i Socials. Si posseeix 
el títol de Batxiller, podra, no obstant, sol·licitar !'es
mentada prova i, un cop superada, tindra dret a cur
sar estudis diferents dels de la Secció de Pedagogía. 

ART. 18.-No sera necessária la prova d'ingrés pera poder 
cursar en una Facultat materies isolades, deslligades 
d'un pla sistematic, quan interessara posseir-ne el cer
tificat d'assitencia per a finalitats extrauniversitaries. 

Les Proves d'Ingrés seran, en canvi, exigides quan 
es tractara d'alumnes que desitgen cursar un grup .or
ganic de materies constitutives d'estudis prefixats i 
admesos o exigits per un altre centre docent. 

ART. 19.- Els alumnes de la Universitat de Barcelona que 
vulguin iniciar llurs estudis en una Facultat diferent 
d'aquella en que es troben inscrits, no hauran de prac
ticar les proves comunes, pero sí les especials si la Fa
cultat en que volen seguir estudis pertany, d'acord 
amb la dassificació establerta en l'art. 6, a un tipus 
diferent d'aquella en la qual estan inscrits. 

ART. 20.-Els drets d'inscripció a les Proves d'Ingrés se
ran de 75 pessetes, que hauran d'ésser abonades en 
metal-lic a la Universitat. En el cas que hagin de rea
litzar-se tan sois les proves especials de Lletres o de 
Ciencies, per haver aprovat ja l'aspirant, en convo
catories anteriors, les proves comunes, hauran d'abo
nar-se 50 pessetes. 
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Els Índexs de materies per a les proves es pe e i al s, als 
quals es re/ereix l'apartat 15 de l'anterior Reglament, seran 
els que consten a continuació. 

D' acord amb l' esperit de l' esmentat Reglament, aquests ín
dexs són només una 1'elació dels capítols o mate1·ies cientíji
ques el contingut dels quals ha d' ésser objecte de les proves, 
és a dir, una acotació o límit dels possibles temes dels exer
cicis. El coneixeme?Z,t dels temes que s'esmenten implica sem
pre el de les altres materies que els serveixen de base. Per 
tant, aquests Índexs no poden considerar-se com a q.>Üestiona
ris de preguntes. 

Respecte als índexs de Matematiques, Física i Química, 
s' exigir a tant el coneixement de les lleis o pri·ncipis que es ci
ten com Uur aplicació al plantejament o resolució de proble
mes. Les materies que enclou l'índex de Matematiques s'uti
litzaran en el possible per a la resolució de problemes concrets 
de Física i Química. 

A. PROVES LITERARIES 

LLATI 

L'exercici de traducció d'un text llatí versara sobre els se
güents autors: Caesar: De Bello Gallico.- Cornelius Nepos: 
De viris illustribus, amb passatges que no ofereixin més difi
cultats que les del lexic. 

GEOGRAFIA 

Exercicis sobre mapes referents al relleu del sol, mars, 
rius, llacs, agrupa;cions polítiques, ciutats, vies comercials i 
economía d'Europa (especialment d'Espanya i Catalunya), 
Asia (especialment Asia anterior), Afr1ca, America i Oceanía. 
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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 Orient. Pobles i cultures. Els hebreus i la religió 

de 1' Antic Testament. 
Esparta i Atenes. Les guerres persiques. Pericles. El re
Grecia. 

gim democratic i les institucions polítiques. 
L'imperi d' Alexandre i els es:tats heHenístics. 
La cultura grega: la literatura, l'art, la filosofia. 
Roma. La monarquía i la república. 
Engrandiment de Roma. El domini d'Italia i de la Medi

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

guerres púniques: els Gracs, Mari, 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 Imperi: la transformació de les institucions, la de

fensa contra els barbars. Les divisions i la fi de l'Imperi. 
Els moviments de pobles: germans, regnes germanics. 

L'imperi de Carlemany. 
Els arabs i llur imperi. 
El feudalisme, els municipis i la vida economica medieval. 
La reconquesta espanyola. 
La formació de Catalunya. La unió amb Aragó. J aume I 

i l'imperi catala a la Mediterrania. 
L'imperi bizantí i les croades. 
L'impe ri germanic, els Estats italians i el Papa t. 
La cultura medieval: les Univer.sitats, l'art, les llengües 

i literatures romaniques i la filosofia. 
El Renaixement. Europa en el segle XV. Cultura del Re

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

es pan yo l. 
Anglaterra: la revolució de Cromvell i el parlamentarisme. 
El predomini de Franc;a: Lluís XIV. 
La Revolució fran<{esa. 
L 'im¡peri napoleoniC'. 
El períocle bonbonic a Espanya fins el 1814. 
Els Estats europeus al segle XIX i les transformacions po

lítiques, eJconomiques i socials; el regim liberal. 
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La guerra mundial, la revolució russa i les dictadures. 
Espanya des 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, filosofia, oratoria.-Lite
ratura alexandrina. 

Roma.-----<El mestratge de Grecia. Segle de Cesar. Segle d' Au
gust. L'anomenada E.dat d' Argent. 

Literatura sagrada.-Antic i Nou Testament. Sants Pares i 
doctors. · 

Edat Mitj ana.-Llengües romaniques i llengües. germaniques.
L'epopeia: Clzanson de Roland, Cantar de Mío Cid, els Ni
belungs. Roman¡;os bretons i llur evolució fins als ilibres de 
cavalleria. - Els trobadors. - Croniques franceses, cas.tella
nes i catalanes.-Literatura burgesa, satírica i realista.-Ra
mon Llull.-Dant, Petrarca i Boccaccio. Llur influenc:ia.
Orígens del teatre modern. 

L'humanisme.~El Renaixement. La influencia antiga i el mes
tratge italia. Renovació i desenvolupament de diversos gene
res literaris a Italia, Fran~a i Espanya.-Shakespeare.
Pensadors: Maquiavel, Rabelais, Mont:Jaigne. 

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

Puja de la literatura espanyola.-Els místics. Historiadors i 
cronistes. La Celestina i evolució de la noveHa fins a Cervan
tes.-El teatre: epoques de Lope de Vega i Calderón. 

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

glaterra, Italia i Espanya.-El teatre classic: Corneille i 
Racine; Moliere. 

Segle XVIII.-Els filosofs francesas i llur influencia. Voltaire. 
Rousseau. L'Enciclopédia. 

Goethe. 
El Roma!?-ticisme: el seu esperit i característiques en els diver

sos palSOS. 
Evolució de la noveHa a Fran¡;a, Anglaterra i Rússia. La poe

sía. El teatre. 
Les literatures hispániques en els segles XIX i XX. 
Figures més destacades de les literatures europees en els nos

~res dies. 
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B. PROVES CIENTIFIQUES 

li:!ATEMATIQUES 

Addició, sostracció, multiplicació, divisió i potenciació de 
nombres enters, trencats, ordinaris i decimals. 

Les O[p'eracions anteriors amb nombres concrets, incomplexos 
i complexos. 

Multiplicació i divisió de potencies de la mateixa base i amb 
exponents enters· (positius o negatius) i fraccionaris. 

Problemes que es resalen amb l'auxili de proporcions. 
Addició, sostracció, multipli~C:ació i divisió d'expressions al-

gebriques. 
Resolució d'equacions de primer grau. 
Resolucions de sistemes d'equacions de primer grau. 
Logaritmes vulgars, maneig de les taules corresponents i ope-

racions aritmetiques amb logaritmes. 
Mesura d'angles. 
Relacions entre els dos costats d'un triangle rectangle. 
Problem€s sobre arees de les figures planes. Triangle, paral-

lelogram, trapezi i polígon regulars. Longitud de la circumfe
rencia i area del cercle. 

Arees i volums del prisma, piramide, cilindre, con i esfera. 
Funcions trigonometriques (sinus, cosinus, tangent i cotan

gent), llurs propietats i relacions fonamentals. 
Relacions trigonometriques entre els elements d'un triangle 

rectangle. 
Representació granea, mitjan¡;ant el paper quadriculat, de 

línies rectes i corb€s i inte:r¡pa:-etació de grafiques. 

FISICA 

Concepte .de velocitat, acceleració, for~a, massa, treball i 
for¡;a viva. Llurs relacions i unitats corresponents. Caiguda 
clels cossos en el camp gravitatori; lleis, aplicadons. 

La palanca, el pendol i la balan¡;a. 
Pes, centre ele gravetat i pes específic. Principi d' Arquíme

des, aplicacions. Principis de Pascal i de Torricelli. Ap.Ji,cacions. 
Compressibilitat deis gasos. Llei de Mariotte, aplicacions, 

problemes. 
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P.ressió atmoSJferica i la seva divisió. 
Concepte de temperatura i la seva mesura. 
Concepte de quantitat de calor i fonament de la seva mesu

ra: unitats. 
Canvis d'estat i lleis que els regeixen. 
Dilatació deis cossos per la calor; coefi.cient de dilatació. Co

efi.cient de dilatació deis gasos; llei de Gay-Lussac. 
Refiexió i refracció de la llum; lleis i llur aplicació en el 

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

Dispersió de la llum blanca. 
Concepte de massa, potencial i capacitat electrostatiqiUes; in

tensitat, for~a electromotriu, resistencia, treball i potencial eloc
trics. Llurs relacions i unitats respectives. Llei d'Ohm i de Jou
le. Aplicadons. 

Teoría de l'electrolisis. Teoría ionica. 
M agnetisme en general. M agnetisme terrestre. 
Conceptes fonamentals de la inducció electrostatica i de la 

inducció electromagnetica. 

QUIMICA 

Concepte de barrej a, especie química, element químic. 
Nomenclatur:a, símbols i formulació químka. 
Llei d' A vogadro, aplicacions. Concepte del pes molecular en 

els gasos. 
Lleis de la combinació química. Concepte d'equivalent quí-

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

dels elements comuns. 
Concepte d'isomeria i les seves dades. 
Formules, nomenclatura i propietats químiques més impor

tants de les funcions: alcohol, aldehid, cetona, acid organic, 
amina, amides, nitril i nitre. 

Hidrocarburs més importants. 

CIENCIES NATURALS 

Germinació de la llavor: fenomens morfologics i fi.siologics. 
L'assimilació en els vegetals i llurs organs. 
L'acció de la Hum en els vegetals; grans de clorofi.Ha. 
L'oxigen i l'anhídrid carbonic en l'assimilació dels vegetals. 
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Assimilació del nitrogen en els vegetals. . 
Aliments minerals de les plantes i composició química de les 

cendres dels vegetals. 
Proves de !'existencia de la respiració en els vegetals. 
Absor.ció i circulació de l'aigua en els vegetals. 
Les materies de reserva deis vegetals i llur utilització per la 

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

la costra terrestre. 
Modes de formació deis minerals. 
Propietats dels minerals dependents de la cohesi6. 
Propietats optiques deis minerals dependents de la doble re-

fracció. 
Polimorfi.sme, isomorfi.sme i isopolimorfi.sme dels cossos cris

taHitzats. 
Principals fonts de riquesa minera d'Espanya i cossos quí-

mics que se n'obtenen. 
Estructura i composició deis ossos. 
Estructura deis músculs. Funció dels músculs i dels tendons. 
L'ull huma; fenomen de la visió i defectes. 
L'o!da humana; fenomen de l'audició en particular i 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 huma; aliments i 

ració alimentaria que els proporcionen. 
Diverses accions químiques de les successives fases de la di

gestió en l'home. 

-
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