PROPOSTA CALENDARI ACADÈMIC CURS 2022/23
FACULTAT D’EDUCACIÓ
Aprovat per Comissió acadèmica el 15 de març de 2022 i
per Junta de Facultat el 3 de maig de 2022

GRAUS
Docència PRIMER SEMESTRE:




JORNADA D’ACOLLIDA: 15 i 16 de setembre per als alumnes de primer curs
INICI DE LA DOCÈNCIA: 19 de setembre de 20221
FINALITZACIÓ DE LA DOCÈNCIA:
 Finalització de les classes: 13 de gener de 20232
 Període d’avaluació en el supòsit d’avaluació única o tancament de l’avaluació
continuada i convocatoria de fi de carrera: del 16 al 24 de gener del 2023
 REAVALUACIÓ: del 6 al 10 de febrer de 2023

Docència SEGON SEMESTRE:





INICI DE LA DOCÈNCIA: 13 de febrer de 2023
FINALITZACIÓ DE LA DOCÈNCIA:
 Finalització de les classes: 2 de juny de 2023
 Període d’avaluació́ en el supòsit d’avaluació única o tancament de l’avaluació
continuada i convocatòria de fi de carrera: del 5 al 13 de juny de 2023
REAVALUACIÓ: del 26 al 30 de juny 2023

Períodes d’AVALUACIÓ del TFG:
Graus de Pedagogia, Treball Social i Educació Social:
del 5 al 30 juny de 2023
del 12 al 15 de setembre de 2023
Graus de Mestre d’Educació Infantil, Mestre d’Educació Primària i Doble Itinerari:
del 5 al 30 de juny de 2023
REAVALUACIÓ: 4 de juliol de 2023

1

Les estudiants del doble itinerari de quart inicien la seva docència amb l’assignatura de Pràctiques coincidint amb
l’inici del curs escolar 2022/23.
2

Els estudiants de 2n curs del Grau de Mestre d’Educació Primària finalitzen la docència el dia 22 de desembre del
2022 i inicien l’assignatura de Pràctiques 1 el 9 de gener de 2023.

MÀSTERS
Màster d'Activitat Física i Educació
Docència PRIMER SEMESTRE:





Jornada d’Acollida: 14 de setembre del 2022
Inici de la docència: 19 de setembre de 2022
Finalització de la docència: 2 de febrer de 2023
Reavaluació: del 20 al 25 de febrer de 2023

Docència SEGON SEMESTRE:






Inici de la docència: 20 de febrer de 2023
Finalització de la docència: 2 de juny de 2023
Reavaluació: del 12 al 16 de juny de 2023
Lliurament de la Memòria de Pràcticum i TFM: 16 de juny de 2023 i l’1 de setembre de
2023
Presentació del TFM: del 26 a l’29 de juny de 2023 i el 7 de setembre de 2023

Màster de Direcció i Gestió de Centres Educatius





Inauguració del Máster: 29 de setembre de 2022
Inici de la docència: 3 d’octubre de 2022
Finalització de la docència: 25 de maig de 2023
Presentació del TFM: 13 i 14 de juny i 6 i 7 de setembre de 2023

Màster d'Educació Interdisciplinària de les Arts
Docència PRIMER SEMESTRE:





Inici de la docència: 3 d’octubre de 2022
Finalització de la docència: 31 de gener de 2023
Avaluació continuada: del 3 d’octubre de 2022 al 28 de febrer de 2023
Reavaluació: El mes de febrer està destinat a les activitats finals d’avaluació.
Cada assignatura determinarà els terminis de reavaluació

Docència SEGON SEMESTRE:





Inici de la docència: 1 de març de 2023
Finalització de la docència: 31 de maig de 2023
Avaluació continuada: De l’1 de març al 31 de juny de 2023
Reavaluació: El mes de juny està destinat a les activitats finals d’avaluació.
Cada assignatura determinarà els terminis de reavaluació.
 Presentació del TFM: 4 i 5 de juliol de 2023 i 12 i 13 de setembre de 2023

Màster en Territoris Rurals
Docència PRIMER SEMESTRE:



Inici de la docència: 3 d’octubre de 2022
Finalització de la docència: 31 de gener de 2023




Avaluació continuada: del 3 d’octubre de 2022 al 31 de gener de 2023
Reavaluació: Les setmanes del 22 al 31 de gener de 2023 estan destinades a les
activitats finals d'avaluació.
Cada assignatura determinarà els terminis de reavaluació.

Docència SEGON SEMESTRE:






Inici de la docència: 1 de febrer de 2023
Finalització de la docència: 6 de juliol de 2023
Avaluació continuada: De l’1 de febrer al 2 de juliol del 2023
Reavaluació: Les setmanes del 7 al 14 de juliol de 2023 estan destinades a les activitats
finals d'avaluació.
Cada assignatura determinarà els terminis de reavaluació.
Presentació del TFM: del 2 al 9 de juliol de 2023 i del 4 al 10 de setembre de 2023

Màster d'Educació en Valors i Ciutadania
Docència PRIMER SEMESTRE




Inici de la docència: 26 de setembre de 2022
Finalització de la docència: 11 de gener de 2023
Avaluació continuada: del 26 de setembre de 2022 a l’11 de gener de 2023

Docència SEGON SEMESTRE




Inici de la docència: 16 de gener de 2023
Finalització de la docència: 19 d’abril de 2023
Avaluació continuada: del 16 de gener al 19 d’abril de 2023

Docència TERCER SEMESTRE






Inici de la docència: 24 d’abril de 2023
Finalització de la docència: 5 de juny de 2023
Avaluació continuada: del 24 d’abril al 5 de juny de 2023
Lliurament del TFM: del 15 al 22 de juny de 2023
Presentació del TFM: del 5 al 15 de setembre de 2023

Màster en Entorns d’Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies
Digitals
Docència PRIMER SEMESTRE:




Primer semestre: 19 de setembre de 2022
Finalització de la docència: 10 de febrer de 2023
Reavaluació: fins el 8 de setembre de 2023

Docència SEGON SEMESTRE


Inici de la docència: 20 de febrer de 2023





Finalització de la docència: 19 de maig de 2023
Presentació del TFM: 11 de juliol de 2022 i 8 de setembre de 2023
Revaluació: fins el 8 de setembre de 2023

Màster de Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i
Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
Docència PRIMER SEMESTRE








Jornada d’acollida per part dels Coordinadors d’Especialitat: 23 de setembre de 2022
Jornades d’acollida i informació: 26 i 27 de setembre de 2022
Inici de la docència: 28 de setembre de 2022
Pràcticum I: del 14 de novembre al 2 de desembre de 2022
Finalització de la docència: 17 de febrer de 2023
Lliurement del treball de Pràcticum I: 9 de gener de 2023
Període de reavaluació: del 20 al 24 de febrer de 2023

Docència SEGON SEMESTRE








Inici de la docència: 14 de febrer de 2023
Pràcticum II: del 13 de març al 2 de maig de 2023
Lliurement del Treball de Pràcticum II: 30 de maig de 2023
Finalització de la docència: 30 de maig de 2023
Període de reavaluació: del 12 de maig al 15 de juny de 2023
Lliurement del TFM: 5 de juny de 2023
Tribunals TFM: del 12 al 23 de juny de 2023

Màster de Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera
Docència PRIMER SEMESTRE







Inici de la docència: 27 de setembre de 2022
Finalització de la docència: 16 de desembre de 2022
Avaluació continuada: del 27 de setembre de 2022 al 13 de gener de 2023
Avaluació única: del 27 de setembre de 2022 al 13 de gener de 2023
Revaluació: del 16 de gener al 30 de gener de 2023
Presentacions de TFM: 30 de gener al 3 de febrer de 2023

Docència SEGON SEMESTRE







Inici de la docència: 16 de gener de 2023
Finalització de la docència: 26 de maig de 2023
Avaluació continuada: del 16 de gener de 2023 al 26 de maig de 2023
Avaluació única: del 16 de gener de 2023 al 26 de maig de 2023
Revaluació: del 29 de maig al 12 de juny de 2023
Presentacions de TFM: 26 de juny al 7 de juliol de 2023

Màster d'Intervencions Socials i Educatives
Docència PRIMER SEMESTRE:





Jornada d’acollida: 28 de setembre de 2022
Inici de la docència: 29 de setembre de 2022
Finalització de la docència:20 de febrer de 2023
Avaluació continuada: Donat que algunes assignatures es relacionen amb altres, el
període d’avaluació es continua fins el final de curs.

Docència SEGON SEMESTRE:





Inici de la docència: 22 de febrer de 2023
Finalització de la docència: 8 de juny de 2023
Avaluació continuada: Donat que algunes assignatures es relacionen amb altres, el
període d’avaluació es continua fins el final de curs.
Periode de d’avaluació del TFM: Una única avaluació que es pot efectuar de forma
excloent en un dels dos períodes establerts aproximadament al voltant de les dates
següents:
Opció a): entrega a la coordinació del TFM 28/06/2023 i defensa 12/07/2023
Opció b): entrega a la coordinació del TFM 06/09/2023 i defensa 14/09/2023

Màster d'Investigació i Canvi Educatiu







Presentació del màster als estudiants: setmana del 26 al 30 de setembre 2022
Primer trimestre: del 3 d'octubre al 8 de desembre de 2022 (setmana de recuperació de
classes: del 12 al 19 de desembre)
Segon trimestre: del 9 de gener al 17 de març de 2023 (setmana de recuperació de classes:
del 20 al 24 de març)
Tercer trimestre: del 27 de març al 9 de juny de 2023 (setmana de recuperació de classes:
del 12 al 16 de juny)
Període de reavaluació: de l’1 al 8 de setembre de 2023
Període d’avaluació del TFM:
o 1ª convocatòria: setmana del 10 al 14 de juliol de 2023
o 2ª convocatòria: setmana de l’11 al 15 de setembre de 2023

Màster de Psicopedagogia


Jornada d’acollida: 3 d’octubre de 2022



Primer trimestre: del 5 d'octubre al 22 de desembre de 2022



Segon trimestre: del 9 de gener al 23 de març de 2023.



Tercer trimestre: del 10 d’abril al 19 de juny de 2023

Màster en Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura
Docència PRIMER SEMESTRE:






Inici de la docència: 3 d’octubre de 2022
Finalització de la docència: 20 de gener de 2023
Avaluació continuada: del 3 d’octubre del 2022 al 20 de gener de 2023
Avaluació única: del 23 de gener al 25 de gener de 2023
Reavaluació: del 30 al 31 de gener de 2023

Docència SEGON SEMESTRE:
 Inici de la docència: 6 de febrer de 2023
 Finalització de la docència: 28 d’abril de 2023
 Avaluació continuada: del 6 de febrer al 28 d’abril de 2023
 Avaluació única: del 2 al 5 de maig de 2023
 Reavaluació: del 16 al 19 de maig de 2023
 Presentació del TFM: del 3 al 15 de juliol i del 4 al 8 de setembre de 2023

CALENDARI DE VACANCES I FESTIUS
Nadal:
del 23 de desembre de 2022 al 5 de gener de 2023
Setmana Santa:
Del 3 al 10 d’abril de 2023
Dies festius:
26 de setembre de 2022 (dilluns)
12 d’octubre de 2022 (dimecres)
1 de novembre de 2022 (dimarts)
6 de desembre de 2022 (dimarts)
8 de desembre de 2022 (dijous)
5 de juny de 2023(dilluns) (segona Pasqua)*
Festes institucionals:
9 de desembre de 2022, festa institucional del Centre

*Modificat per l’Ajuntament de Barcelona

