CALENDARI ACADÈMIC PER AL CURS 2019-2020
Acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2018
1. Es proposa l’aprovació de calendari acadèmic del curs 2019-20 que figura
als annexos I i II.
2. Es faculta el vicerector o vicerectora competent en matèria de projectes per
a la Docència la modificació de les dates del calendari acadèmic per
adaptació als festius que determinin les administracions responsables.
3. Es faculta la vicerectora encarregada de la Direcció dels Projectes per a la
Docència per tal que pugui acordar amb les altres universitats que
imparteixen el grau en Filosofia, Política i Economia el calendari acadèmic
per a l’any corresponent, a fi que s’ajusti a les característiques d’aquest
ensenyament interuniversitari.

ANNEX I: CALENDARI ACADÈMIC PER AL CURS 2019-2020
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
16 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.
– Estudiants del Màster Universitari en Investigació Multidisciplinària en
Ciències Experimentals: 10 de setembre

•

Avaluació: 11 de desembre - 20 de desembre

•

Recuperació: 17 de gener - 8 de febrer

•

Vacances: 23 de desembre - 6 de gener

2n. Trimestre
•

Classes: 7 de gener - 13 de març

•

Avaluació: 18 de març - 28 de març

•

Recuperació: 17 d’abril - 9 de maig

3r. Trimestre
•

Classes: 30 de març - 3 d’abril i 14 d’abril - 16 de juny

•

Vacances: 6 d’abril - 13 d’abril

•

Avaluació: 19 de juny - 27 de juny

Període de recuperació
•

9 de juliol - 18 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.

Dies festius
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Dies no lectius
•
•
•
•
•
•

9 de desembre
10 de desembre
16 de març
17 de març
17 de juny
18 de juny

Dies de classe
•
•
•

1r. trimestre: 51
2n. trimestre: 49
3r. trimestre: 48
Total : 148

ANNEX II: NOMBRE DE DIES DE CLASSE PER TRIMESTRE
Primer trimestre
• Dilluns: 10
• Dimarts: 10
• Dimecres: 11
• Dijous: 11
• Divendres: 9
Segon trimestre
• Dilluns: 9
• Dimarts: 10
• Dimecres: 10
• Dijous: 10
• Divendres: 10
Tercer trimestre
• Dilluns: 9
• Dimarts: 11
• Dimecres: 10
• Dijous: 9
• Divendres: 9

