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 QUADRE DE
 FONS DOCUMENTALS



El quadre de fons de l'Arxiu de la Universitat de Barcelona que es presenta a continuació fa referència als 
fons, subfons, sèries i col·leccions que actualment estan descrites i a disposició1 de la ciutadania. 

El quadre de fons actual de la UB conté:

1 fons
48 subfons
7 col·lecions
426 sèries documentals

Aquesta document vol ser una eina de consulta ràpida per proporcionar una visió general dels fons 
documentals de la Universitat2. a descripció completa d'aquests fons, subfons, col·leccions i sèries es pot 
trobar a l'aplicació institucional d'arxiu: UBDOC (www.ub.edu/ubdoc)

    Fig. 01. Icona aplicació arxiu UBDOC

1 Respectant les condicions d’accés i ús específiques que pugui tenir de cada fons.
2 En aquest document es llisten només els fons documentals actualment descrits. L’Arxiu de la Universitat de Barcelona conté més sèries i fons documentals dels que consten en 

aquest document. 

http://www.ub.edu/ubdoc


QUADRE DE FONS UNIVERSITAT DE BARCELONA
Universitat de Barcelona (Fons), [1450] -
Administració de Centre de Pedagogia i Formació del Professorat (Subfons) - 2004 / 2007

Documents comptables de l'any 2005 de l'Administració de Centre de Pedagogia i Formació del Professorat (Sèrie) - 2005 / 2005
CRAI Biblioteca del Campus Mundet (Subfons) - 1972

Fulletons informatius i reglaments d'ús de la biblioteca (Sèrie) - 1995 / 20??
Llibres de registre de consultes (Sèrie) - 1973 / 1987
Llibres de registre de documents bibliogràfics (Sèrie) - 1972 / 1994
Llibres de registre d'usuaris (Sèrie) - 1975 / 1989
Llibres d'inventari de material (Sèrie) - 1974 / 1983

Divisió I: Ciències Humanes i Socials (Subfons) - 1986 / 2004
Acords de les reunions dels òrgans col·legiats de la Divisió I (Sèrie) - 1986 / 2000
Actes de constitució de departaments de la Divisió I (Sèrie) - 1986 / 1986
Actes de reunió de departaments de la Divisió I (Sèrie) - 1986 / 1986
Actes de reunió de la Comissió Acadèmica de la Divisió I (Sèrie) - 1995 / 2003
Actes de reunió de la Comissió d'Avaluació de Beques de Col·laboració de la Divisió I (Sèrie) - 1993 / 2003
Actes de reunió de la Comissió de Biblioteques de la Divisió I (Sèrie) - 1994 / 2002
Actes de reunió de la Comissió de Convalidacions de la Divisió I (Sèrie) - 1998 / 2002
Actes de reunió de la Comissió de Doctorat de la Divisió I (Sèrie) - 1987 / 2003
Actes de reunió de la Comissió de Doctorat i d'Ensenyaments de Postgrau de la Divisió I (Sèrie) - 2000 / 2003
Actes de reunió de la Comissió de Política Científica de la Divisió I (Sèrie) - 1986 / 1991
Actes de reunió de la Comissió de Professorat de la Divisió I (Sèrie) - 1995 / 2003
Actes de reunió de la Comissió de Recerca de la Divisió I (Sèrie) - 1990 / 2003
Actes de reunió de la Comissió de Seguiment del Conveni de Col·laboració entre l'Ajuntament de l'Hospitalet i la Universitat de Barcelona per gestionar una convocatòria de beques de recerca de 

la Divisió I (Sèrie) - 2003 / 2003
Actes de reunió de la Comissió de Seguiment del Pavelló de la República de la Divisió I (Sèrie) - 2000 / 2000
Actes de reunió de la Comissió de Selecció, Seguiment i Avaluació de la Convocatòria d'Ajuts a Projectes de Recerca per a Grups no Consolidats de la Divisió I (Sèrie) - 1998 / 1998
Actes de reunió de la Comissió d'Extensió Universitària de la Divisió I (Sèrie) - 1999 / 2003
Actes de reunió de la Comissió d'Informàtica de la Divisió I (Sèrie) - 1989 / 2003
Actes de reunió de la Comissió d'Unitats Tècniques de la Divisió I (Sèrie) - 1999 / 2003
Actes de reunió de la Comissió Econòmica de la Divisió I (Sèrie) - 1991 / 2003
Actes de reunió de la Comissió Gestora del Consell del CEHI de la Divisió I (Sèrie) - 1997 / 1998
Actes de reunió del Consell de Divisió de la Divisió I (Sèrie) - 1986 / 2003
Actes de reunió del Ple de Delegats de la Divisió I (Sèrie) - 1988 / 1988
Actes d'elecció de Personal d'Administració i Serveis al Consell de Divisió de la Divisió I (Sèrie) - 1986 / 1986
Actes d'elecció de Personal Docent i Investigador al Consell de Divisió de la Divisió I (Sèrie) - 1986 / 1998
Actes d'elecció de president i secretari dels departaments de la Facultat de Belles Arts de la Divisió I (Sèrie) - 1986 / 1986
Actes d'elecció del Consell de Divisió de la Divisió I (Sèrie) - 1986 / 1986
Actes d'elecció d'Estudiants a les Comissions Delegades del Consell de Divisió de la Divisió I (Sèrie) - 1998 / 1998

Divisió II: Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials (Subfons) - 1979 / 2004
Actes de reunió de gerència, vicegerència i caps de serveis de la Divisió II (Sèrie) - 1987 / 1987
Actes de reunió de la Comissió Acadèmica de la Divisió II (Sèrie) - 1986 / 2003
Actes de reunió de la Comissió Centre d'Estudis Canadencs de la Divisió II (Sèrie) - 1997 / 1997
Actes de reunió de la Comissió d'Avaluació i de Valoració de la Divisió II (Sèrie) - 1996 / 2003
Actes de reunió de la Comissió de Biblioteques de la Divisió II (Sèrie) - 1987 / 2002
Actes de reunió de la Comissió de Convalidacions de la Divisió II (Sèrie) - 1987 / 2003
Actes de reunió de la Comissió de Doctorat de la Divisió II (Sèrie) - 1987 / 2003
Actes de reunió de la Comissió de Política Científica de la Divisió II (Sèrie) - 1997 / 2001
Actes de reunió de la Comissió de Postgraus de la Divisió II (Sèrie) - 1998 / 2003
Actes de reunió de la Comissió de Professorat de la Divisió II (Sèrie) - 1987 / 2003



Actes de reunió de la Comissió de Recerca de la Divisió II (Sèrie) - 1986 / 2003
Actes de reunió de la Comissió de Seguretat, Higiene, Salut, i/o Medi Ambient de la Divisió II (Sèrie) - 1988 / 1997
Actes de reunió de la Comissió d'Extensió Universitària de la Divisió II (Sèrie) - 1989 / 1989
Actes de reunió de la Comissió d'Informàtica de la Divisió II (Sèrie) - 1987 / 2003
Actes de reunió de la Comissió Econòmica de la Divisió II (Sèrie) - 1986 / 1995
Actes de reunió de la Comissió per a la impartició de la docència de les llicenciatures de Dret i de Ciències Econòmiques i Empresarials al Centre Superior d'Ensenyament Abat Oliba de la Divisió 

II (Sèrie) - 1992 / 1998
Actes de reunió de la Comissió Permanent del Consell de Divisió de la Divisió II (Sèrie) - 1986 / 2003
Actes de reunió de la Comissió Tècnica d'Ensenyaments de la Divisió II (Sèrie) - 1991 / 1994
Actes de reunió de la Comissió Tècnica d'Extensió Universitària de la Divisió II (Sèrie) - 1989 / 1989
Actes de reunió de la E.A.D.S. (Associació Europea de Degans de Ciències) de la Divisió II (Sèrie) - 1991 / 1991
Actes de reunió de l'Erasmus de Ciències a Cork (Irlanda) e la Divisió II (Sèrie) - 1991 / 1991
Actes de reunió del Consell de Departament de la Divisió II (Sèrie) - 1996 / 1996
Actes de reunió del Consell de Divisió de la Divisió II (Sèrie) - 1986 / 2003
Actes de reunió del Tribunal Qualificador de la Divisió II (Sèrie) - 1986 / 2003
Actes de reunió dels Consells d'Estudis de la Divisió II (Sèrie) - 1995 / 1995
Actes de reunió dels responsables del centre d'informàtica de la Divisió II (Sèrie) - 1993 / 1997
Actes de reunió sobre "Reflexiones sobre el fomento y la reglamentación de las patentes de la Universidad de Barcelona" (Sèrie) - 1988 / 1988
Actes de selecció de Personal Docent i Investigador i Personal d'Administració i Serveis de la Divisió II (Sèrie) - 1987 / 1996
Actes d'elecció de Cap d'Estudis de la Divisió II (Sèrie) - 1995 / 1999
Actes d'elecció de Personal d'Administració i Serveis al Consell de Divisió de la Divisió II (Sèrie) - 1986 / 1990
Actes d'elecció de Personal Docent i Investigador al Consell de Divisió de la Divisió II (Sèrie) - 1986 / 1986
Actes d'elecció de Personal Docent i Investigador i Personal d'Administració i Serveis a la Junta de l'Escola de la Divisió II (Sèrie) - 1991 / 1991
Actes d'elecció de President de la Divisió II (Sèrie) - 2001 / 2001
Actes d'elecció d'Estudiants al Consell de Divisió de la Divisió II (Sèrie) - 1987 / 1996
Actes d'eleccions sindicals de la Divisió II (Sèrie) - 1994 / 1994
Expedients d'accés a titulacions pròpies de la Divisió II (sèrie) - 1954 / 2006
Expedients de convalidació d'assignatures de la Divisió II (Sèrie) - 1985 / 2004
Expedients de títols propis de la Divisió II (Sèrie) - 1984 / 2004

Divisió III: Ciències Experimentals i Matemàtiques (Subfons) - 1980 / 2003
Actes de qualificació de cursos de postgrau de la Divisió III (Sèrie) - 1986 / 2003
Actes de qualificació de grau de doctor de la Divisió III (Sèrie) - 1991 / 2003
Actes de reunió de Consells de Departament de la Divisió III (Sèrie) - 1990 / 1996
Actes de reunió de la Comissió Acadèmica de la Divisió III (Sèrie) - 1992 / 2003
Actes de reunió de la Comissió Acadèmica i de Convalidacions de la Divisió III (Sèrie) - 1998 / 2003
Actes de reunió de la Comissió de Biblioteques de la Divisió III (Sèrie) - 1989 / 1994
Actes de reunió de la Comissió de Convalidacions de la Divisió III (Sèrie) - 1987 / 2000
Actes de reunió de la Comissió de Doctorat de la Divisió III (Sèrie) - 1989 / 2003
Actes de reunió de la Comissió de Professorat de la Divisió III (Sèrie) - 1986 / 2003
Actes de reunió de la Comissió de Recerca de la Divisió III (Sèrie) - 1994 / 2001
Actes de reunió de la Comissió de Reglament de la Divisió III (Sèrie) - 1987 / 1993
Actes de reunió de la Comissió de Tècnica d'Ensenyaments de la Divisió III (Sèrie) - 1991 / 1993
Actes de reunió de la Comissió del Personal d'Administració i Serveis de la Divisió III (Sèrie) - 1994 / 1995
Actes de reunió de la Comissió d'Informàtica de la Divisió III (Sèrie) - 1995 / 2000
Actes de reunió de la Comissió Econòmica de la Divisió III (Sèrie) - 1988 / 1997
Actes de reunió de la Junta de Facultat de la Divisió III (Sèrie) - 1991 / 2002
Actes de reunió de l'Assemblea de Tercer Cicle de la Divisió III (Sèrie) - 1990 / 1990
Actes de reunió de l'equip presidència de la Divisió III (Sèrie) - 2000 / 2003
Actes de reunió del Consell de Divisió de la Divisió III (Sèrie) - 1992 / 2003
Actes de reunió del Consell d'Estudis de la Divisió III (Sèrie) - 2001 / 2001
Actes de reunió del Ple de Delegats de la Divisió III (Sèrie) - 1989 / 1989
Actes de reunió del Plenari d'Estudiants de la Divisió III (Sèrie) - 1998 / 1998



Actes de selecció de Personal Docent i Investigador de la Divisió III (Sèrie) - 1993 / 1993
Actes d'elecció de Cap d'Estudis de la Divisió III (Sèrie) - 2000 / 2000
Actes d'elecció de Personal d'Administració i Serveis al Consell de Divisió de la Divisió III (Sèrie) - 1986 / 1997
Actes d'elecció de Personal Docent i Investigador al Consell de Divisió de la Divisió III (Sèrie) - 1986 / 1997

Divisió IV: Ciències de la Salut (Subfons) - 1980 / 2003
Divisió V: Ciències de l'Educació (Subfons) - 1960 / 2008

Actes de qualificació de títols propis de la Divisió V de Ciències de l'Educació (Sèrie) - 1986 / 2004
Actes de reunió de gerència, vicegerència i caps de serveis de la Divisió V (Sèrie) - 1987 / 1988
Actes de reunió de la Comissió Acadèmica de la Divisió V (Sèrie) - 1989 / 2003
Actes de reunió de la Comissió d'Avaluació i de Valoració de la Divisió V (Sèrie) - 1990 / 2002
Actes de reunió de la Comissió de Biblioteques de la Divisió V (Sèrie) - 1987 / 2001
Actes de reunió de la Comissió de Convalidacions de la Divisió V (Sèrie) - 1988 / 2003
Actes de reunió de la Comissió de Doctorat de la Divisió V (Sèrie) - 1987 / 2003
Actes de reunió de la Comissió de Nous Ensenyaments de la Divisió V (Sèrie) - 1986 / 1997
Actes de reunió de la Comissió de Postgraus de la Divisió V (Sèrie) - 1996 / 2003
Actes de reunió de la Comissió de Professorat de la Divisió V (Sèrie) - 1986 / 2003
Actes de reunió de la Comissió de Recerca de la Divisió V (Sèrie) - 1986 / 2003
Actes de reunió de la Comissió de Reglament de la Divisió V (Sèrie) - 1992 / 1993
Actes de reunió de la Comissió de Relacions Internacionals de la Divisió V (Sèrie) - 1992 / 1994
Actes de reunió de la Comissió de Seguretat, Higiene, Salut, i/o Medi Ambient de la Divisió V (Sèrie) - 1992 / 2001
Actes de reunió de la Comissió de Selecció, Seguiment i Avaluació del Projectes de Recerca de la Divisió V (Sèrie) - 1998 / 1998
Actes de reunió de la Comissió del Personal d'Administració i Serveis de la Divisió V (Sèrie) - 1987 / 2002
Actes de reunió de la Comissió d'Espais de la Divisió V (Sèrie) - 1992 / 1992
Actes de reunió de la Comissió d'Extensió Universitària de la Divisió V (Sèrie) - 1993 / 2001
Actes de reunió de la Comissió d'Informàtica de la Divisió V (Sèrie) - 1986 / 2002
Actes de reunió de la Comissió Econòmica de la Divisió V (Sèrie) - 1987 / 2003
Actes de reunió de la Comissió Rectora del Campus Vall d'Hebrón (Sèrie) - 2001 / 2002
Actes de reunió de la Comissió Reestructuració del CRAV de la Divisió V (Sèrie) - 1998 / 1999
Actes de reunió de la Subcomissió de Secretaries de Centres de la Divisió V (Sèrie) - 1994 / 1994
Actes de reunió del Consell de Divisió de la Divisió V (Sèrie) - 1986 / 2003
Actes de reunió del Seminari Coordinador de les Escoles de Mestres de Catalunya de la Divisió V (Sèrie) - 1986 / 1986
Actes de reunió dels Consells d'Estudis de la Divisió V (Sèrie) - 1992 / 1995
Actes de reunió per a la Valoració de Coneixements Adquirits (DEA) de la Divisió V (Sèrie) - 2002 / 2003
Actes de reunió per a l'assignació d'ajuts i premis de la Divisió V (Sèrie) - 1993 / 2003
Actes de reunió per a l'organització del Congrés de Pedagogia Universitària de la Divisió V (Sèrie) - 1993 / 1994
Actes d'elecció de Personal d'Administració i Serveis al Consell de Divisió de la Divisió V (Sèrie) - 1987 / 2002
Actes d'elecció de Personal Docent i Investigador al Consell de Divisió de la Divisió V (Sèrie) - 1989 / 1992
Actes d'elecció de President de Divisió de la Divisió V (Sèrie) - 1989 / 2001
Actes d'elecció de Representants de la Facultat de Pedagogia al Consell de Divisió i a la Junta de Govern de la Divisió V (Sèrie) - 1990 / 1990
Actes d'elecció de Representants dels Ajudants al Consell de Divisió de la Divisió V (Sèrie) - 1989 / 1998
Actes d'elecció d'Estudiants a les Comissions Delegades del Consell de Divisió de la Divisió V (Sèrie) - 1988 / 2001
Documents comptables de la Divisió V de Ciències de l'Educació (Sèrie) - 1999 / 2004
Documents comptables de l'any 2001 de la Divisió V de Ciències de l'Educació (Sèrie) - 2001 / 2001
Expedients d'activitats i cursos de lliure elecció de la Divisió V de Ciències de l'Educació (Sèrie) - 1999 / 2002
Expedients de convalidació d'assignatures de la Divisió V (Sèrie)
Expedients de reconeixement de crèdits de la Divisió V (Sèrie)
Expedients de títols propis de la Divisió V de Ciències de l'Educació (Sèrie) - 1986 / 2004
Expedients d'eleccions al Claustre de la Universitat de Barcelona de les facultats i escoles de la Divisió V de Ciències de l'Educació (Sèrie) - 1997 / 2002
Expedients d'eleccions de la Divisió V de Ciències de l'Educació (Sèrie) - 1986
Guies de l'estudiant de la Divisió V de Ciències de l'Educació (Sèrie) - 1989 / 2003
Llibres de codificació d'assignatures la Divisió V de Ciències de l'Educació (Sèrie) - 1993 / 1997
Llibres de registre de títols de títols propis de la Divisió V de Ciències de l'Educació (Sèrie) - 1986 / 1990



Llibres de registre d'entrada i de sortida de correspondència de la Divisió V de Ciències de l'Educació (Sèrie) - 1986 / 2000
Memòries acadèmiques dels ensenyaments de la Divisió V - 1987 / 1991
Memòries de curs de títols propis de la Divisió V de Ciències de l'Educació (Sèrie) - 1992 / 1994
Plans d'Ordenació Acadèmica (POA) de la Divisió V de Ciències de l'Educació (Sèrie) - 1986 / 2004
Programes d'assignatures de la Divisió V de Ciències de l'Educació (Sèrie) - 1991 / 2002
Títols originals d'alumnes de títols propis de la Divisió V de Ciències de l'Educació (Sèrie) - 1989 / 1990

Col·lecció fotogràfica de la Divisió V de Ciències de l'Educació (Col·lecció) - 1988 / 2000

Escola de Psicologia Dr. Miquel Siguan (Subfons) - 1966 / 1975
Expedients acadèmics de l'Escola de Psicologia Dr. Miquel Siguan (Sèrie) - 1966 / 1975

Escola Universitària de Treball Social (Subfons) - 1957 / 2008
Actes de qualificació de l'Escola Universitària de Treball Social (Sèrie) - 1983 / 2005
Expedients acadèmics de l'Escola Universitària de Treball Social (Sèrie) - [1958] / 2008
Expedients de títols propis de l'Escola Universitària de Treball Social (Sèrie) - 1986 / 2004
Expedients de trasllats d'alumnes a l'Escola Universitària de Treball Social (Sèrie) - 1957 / 2008
Llibres de registre d'entrada i sortida de correspondència de l'Escola Universitària de Treball Social (Sèrie) - 1986 / 2006
Llibres de registre d'expedició de títols de l'Escola Universitària de Treball Social (Sèrie) - 1986 / 1995

Escola Universitària d'Estudis Empresarials (Subfons) - 1887 / 2008
Actes de qualificació de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials (Sèrie) - 1887 / 2009
Actes de reunió de la Junta de Govern de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials (Sèrie) - 1934 / 2004
Actes de reunió del Claustre i de la Junta de l'Escola de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials (Sèrie) - 1923 / 2008
Actes d'exàmens d'ingrés de l'Escola de Comerç (Sèrie) - 1887 / 1900
Expedients acadèmics d'Auxiliars Comercials de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials (Sèrie) - 1956 / 1973
Expedients acadèmics de cursos de Postgrau de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials (Sèrie) - 1970 / 1999
Expedients acadèmics de Graduats en Auditoria Censura Jurada de Comptes (GSAC) de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials (Sèrie)
Expedients acadèmics de Graduats en Empresa Internacional (GEI) de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials (Sèrie) - 1996 / 2011
Expedients acadèmics de la Diplomatura d'Empresarials de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials (Sèrie)
Expedients acadèmics de Pèrits Mercantils de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials (Sèrie) - 1960-[2006]
Expedients de reunió del Consell d'Estudis de l'ensenyament de Ciències Empresarials - 1995 / 2008
Expedients de reunió del Consell d'Estudis del l'ensenyament de Graduat en Empresa Internacional (GEI) - 1999 / 2006
Llibres de preses de possessió i cessament de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials (Sèrie) - 1887-1935 / 1954-1962
Llibres de rebuts per l'ingrés a ensenyaments i d'inscripció d'assignatures de l'Escola de Comerç de Barcelona (Sèrie) - 1887 / 1901
Llibres de registre d'assistència de professors de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials (Sèrie) - 1949 / 1960
Llibres de registre de matrícules d'exàmens de torn lliure dels ensenyaments de l'Escola de Comerç de Barcelona(Sèrie) - 1887 / 1923
Llibres de registre de matrícules d'exàmens oficials dels ensenyaments de l'Escola de Comerç de Barcelona (Sèrie) - 1887 / 1924
Llibres de registre de matrícules d'oïdors dels ensenyaments de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials (Sèrie) - 1965 / 1979
Llibres de registre de títols de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials (Sèrie) - 1887 / 1943
Llibres de registres de matrícules de dones de l'ensenyament de Pèrit Mercantil (oficials i no oficials) de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials (Sèrie) - 1943 / 1973
Llibres de registres de matrícules de l'ensenyament d'Auxiliars Mercantils (oficials i no oficials) de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials (Sèrie) - 1970 / 1980
Llibres de registres de matrícules de l'ensenyament de Professors Mercantils (oficials i no oficials) de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials (Sèrie) - 1943 / 1980
Llibres de registres de matrícules d'homes de l'ensenyament de Pèrit Mercantil (oficials i no oficials) de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials (Sèrie) - 1943 / 1983
Llibres de registres d'entrada i sortida de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials (Sèrie) - 1887-1894 / 1940-1973
Llibres de revàlides dels ensenyaments de Pèrit, Professorat i Intendent de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials (Sèrie) - 1900 / 1981
Llibres d'expedients acadèmics de l'Escola de Comerç de Barcelona (Sèrie) - 1887 / 1926
Projectes de construcció i condicionament de l'edifici de l'Escola d'Alts Estudis Mercantils de l'avinguda diagonal 696 de Barcelona (sèrie) – [1958-1963]

Col·lecció de material docent, apunts i exercicis de l'exalumna Rosa Torremadé Pérez - 1943 / 1944
Col·lecció fotogràfica de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials (Col·lecció) - 1955 / 2008

Escola Universitària d'Infermeria Santa Madrona (Subfons) - 1900 / 2009



Expedients acadèmics de l'Escola Universitària d'Infermeria Santa Madrona (Sèrie) - 1900 / 2009

Escuela de Asistentes Sociales de Barcelona (Subfons) - 1952 / 1982
Actes de qualificació de la Escuela de Formación Psico-Social ''Santa Teresa" de Barcelona (Sèrie) - 1968 / 1976
Actes de qualificació de la Escuela de Visitadoras Sociales Psicólogas (Sèrie) - 1952 / 1970
Actes de qualificació de la Escuela Superior de Asistentes Sociales de Barcelona (Sèrie) - 1972 / 1984
Llibres de registre d'expedició de títols d'Assistents Socials (Sèrie) - 1958 / 1986

Facultat de Belles Arts (Subfons) - 1978
Expedients acadèmics de la Facultat de Belles Arts (Sèrie) - 1978

Facultat de Biblioteconomia i Documentació (Subfons) - 1915
Expedients acadèmics de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació (Sèrie) - 1915

Col·lecció fotogràfica de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació (Col·lecció) – 1915

Facultat de Biologia (Subfons) - 1974
Expedients acadèmics de la Facultat de Biologia (Sèrie) – 1974

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (Subfons) - 1953 / 2008
Actes de qualificació de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (Sèrie) - 1954 / 2008
Actes de reunió dels òrgans de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (sèrie) - 1979 / 2008
Expedients acadèmics de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (Sèrie) - 1953 / 2008
Expedients de programes de cooperació educativa de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (Sèrie) - 1993 / 2008
Expedients de reunió del Consell d'Estudis de Ciències Actuarials i Financeres (Sèrie) - 2000 / 2008
Expedients de reunió del Consell d'Estudis del l'ensenyament de Sociologia (Sèrie) - 1992 / 2008
Expedients de reunió del Consell d'Estudis del l'ensenyament d'Economia i d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) - (Sèrie) - 1993 / 2008
Expedients de reunió del Consell d'Estudis del l'ensenyament d'Estadística (Sèrie) - 1990 / 2008
Expedients de reunió del Consell d'Estudis del l'ensenyament d'Investigació i Tècniques de Mercat (Sèrie) - 2000 / 2008
Expedients de títols propis de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (Sèrie) - 2003 / 2008
Expedients disciplinaris d'estudiants de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (Sèrie) - 1961 / 1961
Expedients professionals de Personal Docent i Investigador de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (Sèrie) - 1955 / 2012
Llibres de registre de les actes del grau de doctor de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (sèrie) - 1963 / 2006
Llibres de registre de projectes de tesis doctorals de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (sèrie) - 1993 / 1996
Llibres de registre d'Entrada i Sortida de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (Sèrie) - 1961 / 1997
Processos electorals de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (Sèrie) - 1989 / 2006

Col·lecció fotogràfica de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (Col·lecció) - 1954 / 2008

Facultat de Ciències (Subfons) - 1857 / 1973
Expedients acadèmics de la Facultat de Ciències (Sèrie) - 1857 / 1973
Llibres de registre de títols de la Facultat de Ciències (Sèrie) - 1869 / 1973

Facultat de Dret (Subfons) - 1450
Expedients acadèmics de la Facultat de Dret (Sèrie) - 1450
Expedients professionals de Personal Docent i Investigador de la Facultat de Dret (Sèrie)
Llibres de registre de títols de la Facultat de Dret (Sèrie) - 1888 / 1902

Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació (Subfons) - 1845
Actes d'exàmens de la Facultat de Farmàcia (Sèrie) - 1845
Expedients acadèmics de la Facultat de Farmàcia (Sèrie) - 1845
Expedients de correspondència, comunicacions i oficis emesos i rebuts sobre la construcció de l'edifici per a la Facultat de Farmàcia (Sèrie)
Expedients de pressupostos, projectes i condicions facultatives presentats sobre la construcció de l'edifici per a la Facultat de Farmàcia (Sèrie)
Expedients i registres d'afers econòmics relacionats amb la construcció de l'edifici per a la Facultat de Farmàcia (Sèrie)



Llibres de registre de títols de la Facultat de Farmàcia (Sèrie) - 1877 / 1928

Facultat de Filologia (Subfons) - 1973
Expedients acadèmics de la Facultat de Filologia (Sèrie) – 1974

Facultat de Filosofia i Lletres (Subfons) - 1450 / 1973
Expedients acadèmics de la Facultat de Filosofia i Lletres (Sèrie)
Llibres de registre de títols de la Facultat de Filosofia i Lletres (Sèrie) - 1923 / 1948

Facultat de Filosofia (Subfons) - [1973] / [2009]
Expedients acadèmics de Doctorat de la Facultat de Filosofia (Sèrie)
Expedients acadèmics de Grau de la Facultat de Filosofia (Sèrie)
Expedients acadèmics de la Facultat de Filosofia (Sèrie) - 1905
Expedients acadèmics de Màster de la Facultat de Filosofia (Sèrie)
Expedients de proposta de premis extraordinaris de la Facultat de Filosofia (Sèrie) - 1976 / 1986
Expedients de reunió de la Comissió de Contractació de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació (Sèrie) - 1979 / 1985
Expedients de reunió de la Junta de Facultat de la Facultat de Filosofia (Sèrie)
Expedients de reunió de la Secció de Pedagogia de la Facultat de Filosofia (Sèrie) - 1977 / 1985
Expedients de trasllats d'alumnes de la Facultat de Filosofia (Sèrie)

Facultat de Física (Subfons) - 1974
Expedients acadèmics de la Facultat de Fisica (Sèrie) – 1974

Facultat de Formació del Professorat (Subfons) - 1846 / 2014
Actes de qualificació de la Facultat de Formació del Professorat (Sèrie)
Actes de qualificació de l'Escola Normal de Magisteri (Sèrie) - 1851 / 1979
Actes d'ingrés de l'Escola Normal de Magisteri (Sèrie) - 1892 / 1962
Propostes de Comunicacions al «Congreso de Primera Enseñanza de Barcelona» de 1909 (Sèrie)
Correspondència d'entrada i de sortida de la Facultat de Formació del Professorat (Sèrie) - 1986 / 2003
Diaris de cursetistes de l'Escola de Mestres de Barcelona (Sèrie) - 1932 / 1932
Diaris de pràctiques d'ensenyament de l'Escola de Mestres de Barcelona (Sèrie) - 1921 / 1930
Expedients acadèmics de la Facultat de Formació del Professorat (Sèrie) - 1868
Expedients d'accés i admissió als programes de doctorat de la Facultat de Formació del Professorat (Sèrie) - 2009 / 2014
Expedients de convocatòria i sol·licitud d'ingrés d'alumnes a la Residència de Estudiantes de la Escuela Normal de Maestros de Barcelona - 1924 / 1924
Expedients de cursos, jornades, projectes, tallers i publicacions del Centre de Recursos Educatius i d'Investigació (CREI) de la Facultat de Formació del Professorat (Sèrie) - 1971 / 1999
Expedients de memòries d'activitats de la Facultat de Formació del Professorat (Sèrie) - 1990 / 1994
Expedients de preinscripció a màsters universitaris de la Facultat de Formació del Professorat (Sèrie) - / 2014
Expedients de proposta de premis extraordinaris de la Facultat de Formació del Professorat (Sèrie) - 1999 / 2014
Expedients de reunió de la Comissió Acadèmica de la Facultat de Formació del Professorat (Sèrie) - 2004 / 2014
Expedients de reunió de la Comissió d'Activitats Culturals i d'Extensió Universitària de la Facultat de Formació del Professorat (Sèrie) - 2010 / 2014
Expedients de reunió de la Comissió de Coordinació del Màster de Formació de Professors d'Espanyols com a la Llengua Estrangera (Sèrie) - 2007
Expedients de reunió de la Comissió de Doctorat de la Facultat de Formació del Professorat (Sèrie) - 2004 / 2014
Expedients de reunió de la Comissió de Postgraus i d'altres ensenyaments de la Facultat de Formació del Professorat (Sèrie) - 2004 / 2012
Expedients de reunió de la Junta de Facultat de la Facultat de Formació del Professorat (Sèrie) - 1964 / 2014
Expedients de reunió del Claustre de l'Escola Normal i la Facultat de Formació del Professorat (Sèrie) - 1874 / 1974
Expedients de reunió dels Consells d'Estudis de la Facultat de Formació del Professorat (Sèrie) - 1995 / 2002
Expedients de títols propis de la Facultat de Formació del Professorat (Sèrie) - 1982 / 2014
Expedients de trasllats a la Facultat de Formació del Professorat (Sèrie) - / 2014
Expedients d'eleccions de la Facultat de Formació del Professorat (Sèrie) - 1988
Expedients professionals de Personal d'Administració i Serveis de la Facultat de Formació del Professorat (Sèrie)
Expedients professionals de Personal Docent i Investigador de la Facultat de Formació del Professorat (Sèrie)
Llibres de matrícula i de qualificació d'exàmens d'ingrés de la Facultat de Formació del Professorat (Sèrie) - 1889 / 1966



Llibres de registre de documents bibliogràfics de la Facultat de Formació del Professorat (Sèrie)
Llibres de registre de pagament de taxes administratives de la Facultat de Formació del Professorat (Sèrie) - 1864 / 1981
Llibres de registre de pagaments de drets de revàlida de la Escuela Normal de Maestros de Barcelona (Sèrie) - 1916 / 1940
Llibres de registre de pagaments de títols de la Facultat de Formació del Professorat (Sèrie) - 1864 / 2000
Llibres de registre de signatures de professors de la Facultat de Formació del Professorat (Sèrie) - 1994 / 1998
Llibres de registre de sol·licituds d'ingrés a la Escola Normal (Sèrie) - 1942 / 1965
Llibres de registre d'emissió de certificats acadèmics de la Facultat de Formació del Professorat (Sèrie)
Llibres de registre d'entrada i de sortida de la Facultat de Formació del Professorat (Sèrie) - 1860 / 2003
Llibres de registre d'expedició de títols de la Facultat de Formació del Professorat (Sèrie) - 1864 / 2013
Plans d'Ordenació Acadèmica (POA) de la Facultat de Formació del Professorat (Sèrie) - 1986 / 2000
Programes d'assignatures de la Facultat de Formació del Professorat (Sèrie) - 1974 / 1974

Departament de Didàctica de les Ciències Socials (Sub-Subfons) - 1984 / 2016
Expedients de reunió del Departament de Didàctica de les Ciències Socials (Sèrie) - 1991 / 1991

Col·lecció de Propostes de Comunicacions al «Congreso de Primera Enseñanza de Barcelona»

Facultat de Geografia i Història (Subfons)
Actes de qualificació de la Facultat de Geografia i Història (Sèrie)
Expedients acadèmics de Doctorat de la Facultat de Geografia i Història (Sèrie)
Expedients acadèmics de Grau de la Facultat de Geografia i Història (Sèrie)
Expedients acadèmics de la Facultat de Geografia i Història (Sèrie)
Expedients acadèmics de Màster de la Facultat de Geografia i Història (Sèrie)
Expedients acadèmics de títols propis de la Facultat de Geografia i Història (Sèrie)

Facultat de Geologia (Subfons) - 1973
Expedients acadèmics de la Facultat de Geologia (Sèrie) – 1973

Facultat de Matemàtiques (Subfons) - 1974
Expedients acadèmics de la Facultat de Matemàtiques (Sèrie) – 1974

Facultat de Medicina (Subfons) - 1450
Expedients acadèmics d'Assistents Tècnics Sanitaris (ATS) de la Facultat de Medicina (Sèrie)
Expedients acadèmics de la Facultat de Medicina (Sèrie) - 1450
Llibres de registre de títols de graus i revàlides de la Facultat de Medicina (Sèrie) – 1845

Facultat de Pedagogia (Subfons) - 1987 / 2014
Actes de qualificació de la Facultat de Pedagogia (Sèrie) - 1988 / 2010
Documents comptables de l'Oficina de Recerca de l'Administració de Centre de Pedagogia i Formació del Professorat (Sèrie) - 2004 / 2009
Expedients acadèmics de la Facultat de Pedagogia (Sèrie) - [1954]
Expedients d'accés i admissió als programes de doctorat de la Facultat de Pedagogia (Sèrie)
Expedients de convenis col·lectius de cooperació educativa de la Facultat de Pedagogia - 1995 / 2010
Expedients de convenis individuals de cooperació educativa de la Facultat de Pedagogia - 1995 / 2010
Expedients de convenis marc de cooperació educativa de la Facultat de Pedagogia - 2010 / 2014
Expedients de dipòsit, lectura i qualificació de tesis doctorals de la Facultat de Pedagogia (Sèrie) - 2008 / 2014
Expedients de preinscripció a màsters universitaris de la Facultat de Pedagogia (sèrie)
Expedients de preinscripció als ensenyaments de Llicenciatura i complements de formació de la Facultat de Pedagogia (Sèrie)
Expedients de projectes formatius de la Facultat de Pedagogia - 2010 / 2014
Expedients de proposta de premis extraordinaris de la Facultat de Pedagogia (Sèrie) - 1987 / 2014
Expedients de proves de conjunt dels ensenyaments de la Facultat de Pedagogia - 2003 / 2005
Expedients de reunió de la Comissió Acadèmica de la Facultat de Pedagogia (Sèrie)
Expedients de reunió de la Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Pedagogia (Sèrie)
Expedients de reunió de la Comissió de Doctorat de la Facultat de Pedagogia (Sèrie)
Expedients de reunió de la Comissió de Professorat de la Facultat de Pedagogia (Sèrie)



Expedients de reunió de la Comissió del Personal d'Administració i Serveis de la Facultat de Pedagogia (Sèrie)
Expedients de reunió de la Comissió d'Extensió Universitària de la Facultat de Pedagogia (Sèrie)
Expedients de reunió de la Comissió Econòmica de la Facultat de Pedagogia (Sèrie)
Expedients de reunió de la Comissió Promotora del Títol de Grau de Pedagogia de la Facultat de Pedagogia (Sèrie)
Expedients de reunió de la Comissió Promotora del Títol de Grau de Treball Social de la Facultat de Pedagogia (Sèrie)
Expedients de reunió de la Comissió Promotora del Títol de Grau d'Educació Social de la Facultat de Pedagogia (Sèrie)
Expedients de reunió de la Junta de Facultat de la Facultat de Pedagogia - 1977 / 2014
Expedients de reunió del Consell Assessor de la Facultat de Pedagogia (Sèrie)
Expedients de reunió del Consell de Coordinació de la Facultat de Pedagogia (Sèrie)
Expedients de títols propis de la Facultat de Pedagogia (Sèrie) - 1985 / 2011
Expedients de trasllats d'alumnes a la Facultat de Pedagogia - 2004
Expedients d'eleccions de la Facultat Pedagogia (Sèrie)
Llibres de registre de pagaments de títols de la Facultat de Pedagogia (Sèrie) - 1982 / 1998
Llibres de registre d'expedició de títols de la Facultat de Pedagogia - 1982 / 1986
Plans d'Ordenació Acadèmica (POA) de la Facultat de Pedagogia (Sèrie) - 1979 / 2005
Programes d'assignatures de la Facultat de Pedagogia (Sèrie)

Facultat de Psicologia (Subfons)
Dossiers de places de pràcticum de Psicologia - 2001 / 2013
Expedients acadèmics de doctorat de la Facultat de Psicologia (Sèrie) - 2009
Expedients acadèmics de grau de la Facultat de Psicologia (Sèrie) - 2009
Expedients acadèmics de la Facultat de Psicologia (Sèrie) - 1975 / 2016
Expedients acadèmics de màster de la Facultat de Psicologia (Sèrie) - 2009
Plans docents i programes d'assignatures de la Facultat de Psicologia (Sèrie) – 1983

Facultat de Química (Subfons) - 1973
Expedients acadèmics de la Facultat de Química (Sèrie) - 1973
Expedients professionals de Personal d'Administració i Serveis de Física i de Química (Sèrie) - 1987
Expedients professionals de Personal Docent i Investigador de Física i de Química (Sèrie) – 1973

Facultat d'Economia i Empresa (Subfons) - 2009
Actes de qualificació de la Facultat d'Economia i Empresa (Sèrie) - 2008 / 2015
Actes de reunió de la Junta de Facultat (Sèrie) - 2009 / 2013
Eleccions d'estudiants de la Facultat d'Economia i Empresa (sèrie) - 2010 / 2012
Expedients acadèmics de doctorat de la Facultat d'Economia i Empresa (Sèrie) - 2009
Expedients acadèmics de grau de la Facultat d'Economia i Empresa (Sèrie) - 2009
Expedients acadèmics de màsters de la Facultat d'Economia i Empresa (Sèrie) - 2008
Expedients acadèmics de titulacions pròpies de la Facultat d'Economia i Empresa (Sèrie) - 2008
Expedients de la Comissió d'Igualtat de la Facultat d'Economia i Empresa (Sèrie) - 2011 / 2013
Expedients de programes de cooperació educativa de la Facultat d'Economia i Empresa (Sèrie) - 2009
Expedients de reunió del Consell d'Estudis del Grau l'ensenyament d'Economia (Sèrie) - 2011
Expedients de reunió del Consell d'Estudis del l'ensenyament de Ciències Actuarials i Financeres (Sèrie) - 2009
Expedients de reunió del Consell d'Estudis del l'ensenyament de Ciències Empresarials (Sèrie) - 2009
Expedients de reunió del Consell d'Estudis del l'ensenyament de d'Investigació i Tècniques de Mercat (Sèrie) - 2009
Expedients de reunió del Consell d'Estudis del l'ensenyament de diplomatura d'Estadística (Sèrie) - 2009
Expedients de reunió del Consell d'Estudis del l'ensenyament de Grau d'Estadística (Sèrie) - 2010
Expedients de reunió del Consell d'Estudis del l'ensenyament de Sociologia (Sèrie) - 2009
Expedients de reunió del Consell d'Estudis del l'ensenyament d'Economia i d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) (Sèrie) - 2009 / 2012
Expedients de reunió del Consell d'Estudis del l'ensenyament del Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) (Sèrie) - 2011
Expedients de reunió del Consell d'Estudis del l'ensenyament del Grau en Empresa Internacional (Sèrie) - 2013
Expedients de títols propis de la Facultat d'Economia i Empresa (Sèrie) - 2008 / 2010

Col·lecció fotogràfica de la Facultat d'Economia i Empresa (Col·lecció) – 2009



Facultat d'Educació (Subfons) - 2014
Expedients acadèmics de doctorat de la Facultat d'Educació (Sèrie) - 2014
Expedients acadèmics de màster de la Facultat d'Educació (Sèrie)

Facultats i Escoles (Subfons) - [1800] / [ 1990]
Expedients acadèmics (Sèrie)

Institut d'Arqueologia i Prehistòria (Subfons) - 1959 / 1984

Institut de Ciències de l'Educació (Subfons) - 1971 / 2007
Actes de qualificació de l'Institut de Ciències de l'Educació (Sèrie) - 1996 / 2009
Correspondència de sortida de l'Institut de Ciències de l'Educació (Sèrie) - 1972 / 2001
Correspondència d'entrada de l'Institut de Ciències de l'Educació (Sèrie) - 1979 / 2004
Expedients acadèmics de Certificació d'Aptitud Pedagògica de l'Institut de Ciències de l'Educació (Sèrie) - 1993 / 2009
Expedients de coordinació de l'ensenyament de Certificació d'Aptitud Pedagògica (CAP) de l'Institut de Ciències de l'Educació (Sèrie) - 2007 / 2009
Expedients de gestió econòmica de l'ensenyament de Certificació d'Aptitud Pedagògica (Sèrie) - 2006 / 2009
Expedients de nomenaments de professors de l'Institut de Ciències de l'Educació (Sèrie) - 1988 / 2007
Expedients de reclamacions i recursos d'estudiants de l'ensenyament de Certificació d'Aptitud Pedagògica (CAP) de l'Institut de Ciències de l'Educació (Sèrie) - 2006 / 2009
Llistes d'assistència de l'ensenyament de Certificació d'Aptitud Pedagògica (CAP) de l'Institut de Ciències de l'Educació (Sèrie) - 2006 / 2009
Programes d'ensenyaments de l'Institut de Ciències de l'Educació (Sèrie) - 1971 / 2007

Junta Directiva i econòmica de les obres de la nova Universitat (Subfons)
Expedients d'actes de reunió del jurat qualificador dels treballs presentats per a la decoració del saló de Graus de la nova universitat (Sèrie)
Expedients de certificacions, liquidacions i cartes de pagament dels treballs realitzats per a ala construcció de la nova universitat (Sèrie)
Expedients de correspondència, comunicacions i oficis emesos i rebuts per la Junta d'Obres per a al construcció de la nova universitat (Sèrie)
Expedients de correspondència, comunicacions i oficis emesos i rebuts sobre la decoració del saló de Graus de la nova universitat (Sèrie)
Expedients de correspondència, comunicacions i oficis emesos i rebuts sobre reparacions a l'antic Convent del C (Sèrie)
Expedients de mesuraments, memòries, informes i estudis presentats a la Junta d'Obres per a la construcció de la nova universitat (Sèrie)
Expedients de mesuraments, memòries, informes i estudis presentats sobre la decoració del saló de Graus de la nova universitat (Sèrie)
Expedients de mesuraments, memòries, informes i estudis presentats sobre les reparacions a l'antic Convent del Carme (Sèrie)
Expedients de mesuraments, memòries, informes i estudis presentats sobre les reparacions a l'edifici de la nova universitat (Sèrie)
Expedients de pressupostos, projectes i condicions facultatives presentats a la Junta d'Obres per a la construcció de la nova universitat (Sèrie)
Expedients de pressupostos, projectes i condicions facultatives presentats sobre la construcció del Jardí Botànic per a la nova universitat (Sèrie)
Expedients de pressupostos, projectes i condicions facultatives presentats sobre la decoració del saló de Graus de la nova universitat (Sèrie)
Expedients de pressupostos, projectes i condicions facultatives presentats sobre les reparacions a l'edifici de la nova universitat (Sèrie)
Expedients del moviment del Personal per a la construcció de la nova universitat elaborats per a la Junta d'obres (Sèrie)
Expedients dels trasllats i instal·lacions a les dependències de la nova universitat (Sèrie)
Expedients d'estats mensuals de les obres de construcció de la nova universitat elaborats per a la Junta d'Obres (Sèrie)
Expedients d'inici de les obres de construcció de la nova universitat elaborats per a la Junta d'Obres (Sèrie)
Expedients d'inspeccions de les obres de la nova universitat (Sèrie)
Expedients i registres d'afers econòmics relacionats amb la construcció del Jardí Botànic per a la nova universitat (Sèrie)
Expedients i registres d'afers econòmics relacionats amb la decoració del saló de Graus de la nova universitat (Sèrie)
Expedients i registres d'afers econòmics relacionats amb les obres de la nova universitat elaborats per a la Junta d'obres (Sèrie)
Expedients i registres d'afers econòmics relacionats amb les reparacions a l'antic Convent del Carme (Sèrie)
Expedients i registres d'afers econòmics relacionats amb les reparacions a l'edifici de la nova universitat (Sèrie)
Expedients i registres de control i inventari dels materials per a la construcció de la nova universitat elaborats per a la Junta d'obres
Llibre registre d'obres per contractació per a la construcció de la nova universitat (Sèrie)
Llibres d'actes de reunió de la Junta d'Obres per a la construcció de la nova universitat (Sèrie)
Llibres de diaris de progrès de les obres de construcció de la nova universitat elaborats per a la Junta d'Obres (Sèrie)
Llibres d'ordres d'execució dels treballs elaborats per a la Junta d'Obres per a ala construcció de la nova universitat (Sèrie)
Llibres registre de còpies de plànols per a la construcció de la nova universitat (Sèrie)



Recursos Humans (Subfons)
Expedients professionals de Personal d'Administració i Serveis (Sèrie)
Expedients professionals de Personal Docent i Investigador (Sèrie)

Secretaria General (Subfons)
Actes de reunió de la Comissió de PAS de la Junta de Govern de la Universitat de Barcelona (Sèrie) - 1990 / 1993
Actes de reunió de la Comissió de Reglament de la Universitat de Barcelona (Sèrie) - 1986 / 1995
Actes de reunió de la Junta de Govern de la Universitat de Barcelona (Sèrie) - 1940 / 2004
Actes de reunió de la Junta Electoral Permanent de la Universitat de Barcelona (Sèrie) - 1987
Actes de reunió del Claustre General de la Universitat de Barcelona (Sèrie)
Actes de reunió del Comitè Acadèmic de la Universitat de Barcelona (Sèrie) - 1986
Actes de reunió del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona (Sèrie) - 2002
Actes de reunió del Patronat de la Fundació Josep Finestres (Sèrie) - 1992 / 2002
Actes de reunió del Patronat de la Fundació Montcelimar (Sèrie) - 1987 / 1988
Expedients de professorat emèrit (Sèrie)
Expedients de proposta, nomenament i investidura de doctor 'Honoris Causa' (Sèrie)

Universitat Autònoma de Barcelona (Subfons) - 1933 / 1939

Universitat Literària de Cervera (Subfons) - 1717 / 1842
Butlles referides a la Universitat de Cervera (Sèrie)
Butlles sobre la constitució de la Universitat de Cervera (Sèrie)
Claustre de la Universitat de Cervera (Sèrie) - 1717 / 1857
Estatuts de la Universitat de Cervera (Sèrie)
Índexs i inventaris de documents i llibres de la Universitat de Cervera (Sèrie)
Llibres de registre de títols de graus i revàlides de tots els ensenyaments de la Universitat de Cervera (Sèrie)
Oficis i comunicacions sobre la creació de la Universitat de Cervera (Sèrie)

Reial Col·legi de Farmàcia de Sant Victorià (Sub-Subfons) - 1800 / 1849
Actes i acords del Reial Col·legi de Farmàcia de Sant Victorià (Sèrie) - 1815 / 1843
Avisos i comunicacions del Reial Col·legi de Farmàcia de Sant Victorià (Sèrie) - 1826 / 1843
Certificacions acadèmiques emeses pel Reial Col·legi de Farmàcia de Sant Victorià (Sèrie) - 1830 / 1844
Conferències dominicals del Reial Col·legi de Farmàcia de Sant Victorià (Sèrie) - 1816 / 1850
Edifici del Reial Col·legi de Farmàcia de Sant Victorià a Barcelona (Sèrie) - 1824
Estats de comptes del Reial Col·legi de Farmàcia de Sant Victorià (Sèrie) - 1815 / 1843
Expedients acadèmics del Reial Col·legi de Farmàcia de Sant Victorià (Sèrie) - 1817 / 1841
Informes de pràctica professional i provisió de places recollits al Reial Col·legi de Farmàcia de Sant Victorià (Sèrie) - 1825 / 1843
Inventaris del Reial Col·legi de Farmàcia de Sant Victorià (Sèrie) - 1815 / 1836
Llibre de registre de les certificacions emeses pel Reial Col·legi de Farmàcia de Sant Victorià (Sèrie)
Llibres copiadors d'oficis emesos pel Reial Col·legi de Farmàcia de Sant Victorià (Sèrie) - 1815 / 1849
Llibres copiadors d'oficis rebuts pel Reial Col·legi de Farmàcia de Sant Victorià (Sèrie) - 1815 / 1849
Llibres de matrícula del Reial Col·legi de Farmàcia de Sant Victorià (Sèrie) - 1815 / 1846
Llibres de registre de les titulacions de batxillerats del Reial Col·legi de Farmàcia de Sant Victorià (Sèrie) - 1824 / 1844
Llibres de registre de les titulacions de doctorats del Reial Col·legi de Farmàcia de Sant Victorià (Sèrie) - 1817 / 1872
Llibres de registre de les titulacions de llicenciats del Reial Col·legi de Farmàcia de Sant Victorià (Sèrie) - 1822 / 1850
Llibres d'exàmens de revàlida del Reial Col·legi de Farmàcia de Sant Victorià (Sèrie) - 1815 / 1841
Memòria històrica del Reial Col·legi de Farmàcia de Sant Victorià (Sèrie) - 1843 / 1845
Oficis rebuts pel Reial Col·legi de Farmàcia de Sant Victorià (Sèrie) - 1815 / 1849
Rebuts de diplomes emesos i lliurats pel Reial Col·legi de Farmàcia de Sant Victorià (Sèrie) - 1812 / 1839
Rebuts de recepció de materials per a la docència al Reial Col·legi de Farmàcia de Sant Victorià (Sèrie) - 1815 / 1829
Reglaments i disposicions sobre pràctiques durant els estudis al Reial Col·legi de Farmàcia de Sant Victorià (Sèrie) - 1800 / 1843

Reial Col·legi de Medicina i Cirurgia de Barcelona (Sub-Subfons) - 1760 / 1843
Llibres de registre de títols de graus i revàlides del Reial Col·legi de Medicina i Cirurgia (Sèrie)



UU Districte Universitari de Barcelona (Subfons)
Centres de Primer Ensenyament (Sub-Subfons)

Expedients de creació de centres de Primer Ensenyament (Sèrie)
Centres de Segon Ensenyament (Sub-Sufons)

Expedients de creació de centres de Segon Ensenyament (Sèrie)
Centres d'Ensenyament Superior i Professional (Sub-Subfons)


