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CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER,
I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA

Curs 2017‐2018

PREAMBUL

Aquest calendari estableix de manera molt clara l’estructura semestral de l’organització docent com a
plantejament general de la Universitat de Barcelona, si be no s’exclou l’estructura anual per aquells
centres que per les seves especials característiques adoptin aquesta organització docent.
S’ha integrat tot el període de docència i avaluació, sense separar‐los en trams absolutament diferents,
per tal d’afavorir l’organització de les diverses activitats docents i l’avaluació continuada.
El Calendari que es presenta és un calendari marc i seran els centres que hauran de fixar el calendari
per als ensenyaments adscrits.
El calendari del centre ha d’incloure el període de reavaluació dels ensenyaments oficials de grau i de
màster per a cada semestre i el període d’avaluació que contempla l’article 13.2. de les “Normes
reguladores d’avaluació i de la qualificació dels aprenentatges” per als estudiants del Graduat en
Investigació Privada. També ha de fixar les festes patronals i ponts.
Els centres han de donar coneixement a la Comissió Acadèmica del Consell de Govern, com a màxim el
15 de juny de 2017, dels períodes de reavaluació dels ensenyaments de grau i màster, i de les festes
patronals i ponts que hagin fixat. També han de presentar a l’esmentada comissió per a la seva
aprovació qualsevol excepció a les dates d’inici i finalització de la docència, avaluació i matrícula
establertes en aquest calendari marc.
Així mateix, cal destacar que en tot moment es tracta del calendari acadèmic i no pas del calendari
laboral del personal docent i d’administració i serveis.
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A) CALENDARI DE DOCÈNCIA I AVALUACIÓ

PRIMER SEMESTRE
Docència
Avaluació continuada
Avaluació única
Reavaluació

Inici: 12 de setembre de 2017
Final: 31 de gener de 2018
Del 12 de setembre de 2017 al 31 de gener de 2018
Del 8 de gener al 31 de gener de 2018
El centre estableix el període de reavaluació

SEGON SEMESTRE
Docència
Avaluació continuada
Avaluació única
Reavaluació

Inici: Del 5 al 12 de febrer de 2018
Final: 22 de juny de 2018
Del 5 de febrer al 29 de juny de 2018
De l’1 al 29 de juny de 2018
El centre estableix el període de reavaluació

En el cas que el centre hagi previst una presentació oral dels treballs de fi de grau o de fi de màster, el
període d’avaluació pot ampliar‐se el mínim de dies necessaris per poder encabir l’avaluació de tots els
treballs.
El centre estableix el procediment per tal que, d’acord amb el que estableix l’article 15.3. de la
normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels
aprenentatges , els estudiants que a l’inici del curs acadèmic els resti un màxim d’un 10 % dels crèdits
corresponents per finalitzar l’ensenyament, tinguin dret a una convocatòria extraordinària de final
d’estudis.

B) CALENDARI D’AVALUACIÓ PER AL TÍTOL DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA
La Facultat de Dret aprovarà per la seva Junta de Centre les dates d’avaluació que contempla l’article
13.2 de les “Normes reguladores de l’avaluació i de la qualificació dels aprenentatges” aprovada per
Consell de Govern de 6 de juliol de 2006, i les comunicarà a la Comissió Acadèmica de Consell de
Govern per a la seva aprovació definitiva.
Com a màxim es podran programar proves d’avaluació dins de les dates que s’indiquen a continuació:



Primer semestre: com a màxim el 6 de juliol de 2018
Segon semestre: com a màxim el 7 de setembre de 2018
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C) CALENDARI DE MATRÍCULA
La UB arbitra els mecanismes de planificació i organització dels processos de matriculació adequats per
un correcte desenvolupament de la matrícula dintre dels terminis establerts a aquest calendari marc.
Per tal de garantir la igualtat de drets de tots els estudiants, la matrícula ha d’haver finalitzat dintre dels
terminis que estableix aquest calendari.
Els nous ensenyaments de màster universitari en procés de verificació únicament podran matricular
estudiants quan acompleixin les dues condicions següents:
1. Haver obtingut la Resolució de verificació favorable del Consejo de Universidades.
2. Haver resolt les deficiències detectades per la Direcció General d’Universitats, relatives
al compliment dels requisits vinculats al procediment d’implantació (espais docents,
professorat i altres aspectes legals).

ANUAL I PRIMER SEMESTRE

Del 13 al 28 de juliol de 2017
Matrícula juliol

Dates calendari Generalitat (alumnes de Grau de nou accés i del títol propi Graduat
en investigació privada)*:
 del 13 al 18 de juliol : primera preferència
 18 de juliol : Incidències i renúncies
 del 25 al 27 de juliol : resta de preferències

Del 4 de setembre al 23 d’octubre de 2017

Matrícula setembre/
octubre

Dates calendari Generalitat (alumnes de Grau de nou accés i màster de
secundària)*:
 7 i 8 de setembre: reclamacions
 15 de setembre: segona reassignació juny
 21 de setembre: tercera reassignació juny
 26 de setembre: assignats setembre
 Del 28 de setembre al 2 d’octubre: màster de secundària
 9 d’octubre: primera reassignació màster de secundària
 10 d’octubre: matrícula octubre

AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA I SEGON SEMESTRE
De l’1 de febrer al 23 de febrer de 2018
Matrícula febrer

Dates calendari Generalitat (alumnes de Grau de nou accés i màster de
secundària)*:
 14 i 15 de febrer: assignats en preinscripció de febrer
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Les dates del calendari de la Generalitat són provisionals. Seran les que finalment es defineixin.

D) TERMINI PER A DEMANAR EL TRASLLAT D’EXPEDIENT A UN ENSENYAMENT OFICIAL DE
GRAU
Cada centre aprovarà per la seva Junta de Centre el termini al que hauran d’ajustar‐se els alumnes per
a sol∙licitar el trasllat d’expedient si volen accedir a un ensenyament oficial de Grau, d’acord amb el
que estableixen l’article 29.1 del RD 412/2014, de 6 de juny i els criteris generals per resoldre
l’admissió a ensenyaments de grau per canvi d’Universitat i/o d’estudis universitaris aprovats pel
Consell de Govern.

E) CALENDARI DE VACANCES
Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018
Setmana Santa: del 26 de març al 2 d’abril de 2018
11 de setembre (dilluns)
12 d’octubre (dijous)
1 de novembre (dimecres)
6 de desembre (dimecres)
8 de desembre (divendres)
1 de maig (dimarts)
24 de juny (diumenge)
A més, els patrons de les localitats que corresponguin i els dies festius que assenyali la Generalitat
Les festes de la ciutat de Barcelona són:
25 de setembre de 2017 (dilluns)
21 de maig de 2018 (dilluns) (segona pasqua)
FESTES INSTITUCIONALS
23 d’abril, Sant Jordi (dilluns) (dia no lectiu)
Cada centre podrà fixar un dia del calendari acadèmic com a festa institucional, el qual haurà de ser
comunicat a la Comissió Acadèmica de Consell de Govern.

