CALENDARI ACADÈMIC PER AL CURS 2018-2019
Acord del Consell de Govern de 13 de desembre del 2017
Als efectes dels tràmits acadèmics que ho requereixin, el curs acadèmic vigent no
es dóna per finalitzat fins que s’inicia el següent.
1r. Trimestre
•

Classes: 25 de setembre - 5 de desembre
Primer curs: els estudiants de nou accés iniciaran les classes a partir del 17
de setembre. La data concreta per a cada estudi es publicarà a la web de
cada centre.
Estudiants del Programa general de Rotatori del Grau en Medicina: 5 de
setembre.
Estudiant del Màster Universitari en Investigació Multidisciplinar en
Ciències Experimentals: 12 de setembre

•

Avaluació: 10 de desembre - 21 de desembre

•

Recuperació: 18 de gener - 9 de febrer

•

Vacances: 24 de desembre - 4 de gener

2n. Trimestre
•

Classes: 7 de gener - 15 de març

•

Avaluació: del 19 al 30 de març

•

Recuperació: del 8 d’abril al 4 de maig

3r. Trimestre
•

Classes: 1 d’abril - 18 de juny

•

Vacances: del 15 al 22 d’abril

•

Avaluació: 21 de juny - 29 de juny

Període de recuperació
•

11 de juliol - 20 de juliol
Aquest període de recuperació és per als ensenyaments dels centres que
optin per la recuperació anual. Aquells centres que hagin optat per fer-la
trimestralment podran iniciar el període de recuperació abans del període
anual.
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Dies festius
•
•
•
•
•
•
•

12 d’octubre
1 de novembre
6 de desembre
23 d’abril
1 de maig
10 de juny
24 de juny

Dies no lectius
•
•
•
•

7 de desembre
18 de març
19 de juny
20 de juny

Dies de classe
•
•
•

1r. trimestre: 50
2n. trimestre: 50
3r. trimestre: 48
Total : 148
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NOMBRE DE DIES DE CLASSE PER TRIMESTRE
Primer trimestre
• Dilluns: 10
• Dimarts: 11
• Dimecres: 11
• Dijous: 9
• Divendres: 9
Segon trimestre
• Dilluns: 10
• Dimarts: 10
• Dimecres: 10
• Dijous: 10
• Divendres: 10
Tercer trimestre
• Dilluns: 9
• Dimarts: 10
• Dimecres: 9
• Dijous: 10
• Divendres: 10
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