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Model d'examen resolt de la coordinació de les PAU ...
42 Model d'examen resolt de la coordinació de les PAU OPCIÓ B Exercici 1 a) Descriviu el tipus
de font i digueu de què tracta. [0’50 punts] b) Digueu quin és el ...

Dret
Avís urgent: Es comunica als estudiants del grau de Dret que davant la jornada de vaga
convocada per avui l’accés a la Facultat ha estat impossibilitat per grups ...

Congrés dels Diputats
El Congrés dels Diputats té el seu antecedent més remot en l'Estatut Reial de 1834, atorgat per
Maria Cristina de Borbó-Dues Sicílies, regent durant la minoria d ...

Expositors
Arcàdia és un segell editorial independent creat amb la voluntat d’oferir un catàleg de textos
escollits que contribueixin a la difusió de la història de les ...

PROPOSTES D’ACTIVITATS DIDÀCTIQUES
1 PROPOSTES D’ACTIVITATS DIDÀCTIQUES 2016/2017 Dret a la llibertat d’opinió i expressió
Dret a la llibertat de reunió i PRESEN-TACIÓ Ciutats Defensores dels ...

Senat d'Espanya
El Senat d'Espanya és la cambra alta de les Corts Generals espanyoles, així com el parlament i
òrgan constitucional que representa el poble espanyol.

Luter, una profunda inquietud religiosa. Apunts de lectura ...
La Reforma com a moviment religiós i teològic, dins del seu corresponent context econòmic, polític
i social, és la temàtica del llibre de Geoffrey R. ELTON ...

Nou portal web per a la Xarxa d’Arxius Comarcals de ...
S’ha publicat a Internet el nou Portal de la Xarxa d’Arxius Comarcals. Una de les principals
novetats del web és que s’ha construït amb disseny responsiu, que ...

Traduccions de l’Odissea
Acaba d’editar-se, a cura de Francesca Mestre, una Antologia, una Selecció de textos grecs,
d’Homer a Libani, amb doble text, original grec i traducció al ...
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Principal de la Bisbal
Melcior de Ferrer i de Manresa (Peralada, l’Alt Empordà, 1821 – la Bisbal d’Empordà, el Baix
Empordà, 18 de maig de 1884) fou un compositor català ...
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