Calendari acadèmic
GRAU EN EAS 2022-2023
PRIMER SEMESTRE (Activitats acadèmiques del 12/09/2022 al 03/02/2023)
Inici de les classes del primer semestre
Final de les classes del primer semestre
Elecció dels delegats del curs 22-23
Període d’Aules Obertes S1
Període intensiu de pràctiques S1
Vacances NADAL
Festius

Dilluns 12 setembre
Divendres 13 gener
Fins al 30 setembre
Del 12 al 22 de desembre
Del 16 al 31 de gener
Del 23 desembre al 8 gener (ambdós
inclosos)
26 setembre
12 octubre
31 octubre (lliure elecció)
1 novembre
6 desembre
8 desembre
Del 30 de gener al 3 de febrer

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL del S1 (P.A.T)
AVALUACIÓ:
Convocatòria ordinària:
 Exàmens i/o entrega de treballs: Segona quinzena de desembre 2022.
 Tancament de la convocatòria i publicació oficial de notes del S1: 01/02/2023
Segona convocatòria o recuperació (assignatures teòriques):
 Data límit d’entrega de treballs/proves de l’alumnat: 22/02/2023.
 Publicació de resultats: 06/03/2023.
Segona convocatòria o recuperació (resta d’assignatures):
 Data límit d’entrega de notes a Secretaria Acadèmica per part del professorat:
15/06/2023.
 Publicació de resultats: 27/06/2023.
PERÍODE DE RECLAMACIÓ DE NOTES per part de l’alumnat: 48 hores posteriors a la data
de publicació oficial.
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GRAU EN EAS 2022-2023

SEGON SEMESTRE (Activitats acadèmiques del 06/02/2023 al 20/06/2023)
Inici de les classes del segon semestre
Final de les classes del segon semestre
Període d’Aules Obertes S2
Període intensiu de pràctiques S2
Jornada de CONVIVÈNCIA i PARTICIPACIÓ
(no lectiu, assistència obligatòria)
Vacances SETMANA SANTA
Festius

Dilluns 6 febrer
Dimecres 24 maig
Del 15 al 24 de maig
Del 25 de maig al 13 de juny
Dimarts 28 de febrer
Del 3 al 10 d’abril (ambdós inclosos)
8 març (lliure elecció)
1 maig
5 juny
Del 12 al 16 de juny

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL del S2 (P.A.T)
AVALUACIÓ:
Convocatòria ordinària
 Exàmens i/o entrega de treballs: Segona quinzena de maig 2023.
 Tancament de la convocatòria i publicació oficial de notes del S2: 27/06/2023
Convocatòria extraordinària (recuperació assignatures del segon semestre):
 Data límit d’entrega de treballs/proves de l’alumnat: Per determinar en funció de
cada departament.
 Publicació dels resultats i tancament: 10/07/2023.

PERÍODE DE RECLAMACIÓ DE NOTES per part de l’alumnat: 48 hores posteriors a la data
de publicació oficial.

